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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 tomto čísle se věnujeme svátosti biřmování. Pán 
Ježíš po svém zmrtvýchvstání poslal apoštoly, aby 
šli do celého světa a získávali mu učedníky, křtili je 
a učili. To však byl úkol, který je zcela přesahoval. 
Ostatně vidíme je ve večeřadle po ukřižování, jak 
jsou vyděšení a  zmatení. Po  Ježíšově zmrtvých-
vstání už sice pookřáli, ale stále ještě nevycházejí 
ven, čekají, až budou vybaveni sílou shůry. Koneč-
ně v den letnic je vidíme již v akci, jak v síle Ducha 
Svatého začínají vydávat silné svědectví o Kristu 
ukřižovaném a zmrtvýchvstalém. Jejich svědectví 
se nezastaví ani před nebezpečím pronásledo-
vání a smrti. To je síla Ducha Svatého! Tento dar 
shůry ale nebyl dán pouze apoštolům. Byl určen 
pro všechny Ježíšovy učedníky, kolik jich jen v dě-
jinách bude, tedy i každému z nás. Dnes je nám 
udělován ve svátosti biřmování. Katechismus ka-
tolické církve říká: „Biřmování zdokonaluje křestní 
milost; je svátostí, která dává Ducha Svatého, aby 
nás hlouběji zakořenil do  božského synovství, 
pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s círk-
ví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu po-
slání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťan-
ské víře slovem doprovázeným činy“ (KKC 1316).

Milí čtenáři, zvu Vás  k  prohloubení tohoto 
aspektu naší víry prostřednictvím článků ny-
nějšího čísla Immaculaty. Přeji Vám také s celým 
redakčním týmem, aby Vám síla Ducha Svatého 

v životě nikdy nescházela. 

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.
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TO VNĚJŠÍ I TO VNITŘNÍ
Péče o vnitřní duchovní život má přednost před pouhou vnější činností.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv

Vždycky máme velkou radost, 
když se na poli evangelizace po-
daří udělat něco nového a  hez-
kého. A tak se těšíme, že se nám 
letos podařilo připravit video-
podklady k  prvním sobotám 
nebo že se povedlo připravit čte-
nou verzi našeho časopisu Imma-
culata. A jistě by se daly podnik-
nout další věci. Podobně tomu 
bylo také za  dob Maxmiliána 
Kolbeho, kdy se v  Niepokalano-
vě rozjížděly mnohé velké evan-
gelizační projekty a  všichni zú-
častnění byli rádi, že mohou být 
u toho. Svatý Maxmilián jim však 
kladl na srdce, že to všechno jsou 
jen věci vnější, které není možné 
v žádném případě stavět na prv-
ní místo. Na prvním místě má stát 
vnitřní duchovní život, tedy naše 
vnitřní spojení s  Bohem a  život 
podle jeho vůle, o což se v Rytíř-
stvu Neposkvrněné snažíme pod 
vedením Panny Marie.

Co je principem onoho vnitřní-
ho života? Především je to snaha 
o víru v Boha, která se ovšem ne-
zastavuje u prostého přesvědče-
ní, že Bůh existuje, ale je vztahem, 
který se projevuje naší důvěrou 
v jeho všemohoucnost a dobro-
tu. Ta se pak projevuje odevzdá-
ním a  podřízením se jeho vůli. 
Sv. Maxmilián přirovnával naši 
odevzdanost k malířskému štětci, 
který má být v ruce mistra maxi-
málně poddajný, aby dílo, které 
mistr zamýšlí, nebylo nepoddaj-
ným štětcem znehodnoceno.

A  tady je právě nesnadný úkol 
pro každého z nás: Stávat se stále 
poddajnějším nástrojem v  Boží 
ruce. Je totiž zapotřebí stále 

odstraňovat všelijaké překážky, 
které se objevují v  našem cha-
rakteru, a přemáhat vlastní vzdor, 
když jsme nuceni na sobě praco-
vat. Tady se nám může lehce stát, 
že místo práce na sobě se bude-
me věnovat vnější činnosti, která 
je jednodušší a přináší uspokoje-
ní, když vidíme její ovoce. Avšak 
Pán Ježíš nás v evangeliu varuje: 
„Co prospěje člověku, když získá 
celý svět, ale ztratí svou duši?“ 
Tak i my musíme mít na paměti, 
že chceme-li evangelizovat dru-
hé, musíme zároveň pracovat 
i na sobě.

Naše sebeláska nám často ne-
dovoluje vidět naše vlastní ne-
dostatky, které může i  oblékat 
do  hávu ctností. A  tak když se 
někdo nechce podřídit legitim-
ní autoritě, má tendenci říkat, 
že má silnou vůli a dokáže jít za 
svým názorem. Nebo někdo, 
kdo ochladl v  modlitbě, se vrhá 
na  vnější činnost a  vše zastírá 
zdáním pracovitosti.

Naše chyby jsou jako plevel, který 
se znovu a znovu objevuje. Utrh-
neme-li stonek, z  kořene začne 
vyrůstat nový. Vytrhneme-li ko-
řen, z malých jeho zbytků začne 
po nějaké době opět klíčit nový 
výhonek. Člověk není s touto pra-
cí nikdy zcela hotov a musí stále 
bdít a být připraven „trhat”. Jenže 
bez vnitřního úsilí se to nepodaří. 
A „plevel” ponechaný k volnému 
růstu nakonec znehodnotí i  to 
dobré, co jsme svou vnější prací 
vykonali.

Pán Bůh to vše dobře ví, a  proto 
nás vede takovými cestami, aby 

naše dobré snahy spojil s  příle-
žitostí k  oběti. Např. plánujeme 
udělat nějakou dobrou akci, která 
by podle všeho měla dobře klap-
nout, ale najednou se vynoří mno-
hé překážky, které nás nutí obrnit 
se trpělivostí a  vytrvalostí a  vše 
dotáhnout do konce. Anebo naše 
práce, kterou všichni potřebova-
li a  do  které jsme vložili mnoho 
svých sil, nakonec nepřináší vidi-
telné plody a  třeba nás za  ni ani 
nikdo nepochválí. A  jen se musí-
me spokojit s  vědomím, že jsme 
ji vykonali pro Boha, jak nejlépe 
jsme dovedli. Může se také stát, že 
někdo nádherně evangelizačně 
pracuje, ale najednou vše přeruší 
nemoc. Tento člověk již nemůže 
pracovat jak doposud, ale musí vše 
v  důvěře vložit do  Božích rukou 
a  přinést tak oběť, v  níž se pod-
řizuje rozhodnutím Nejvyššího. 
Člověk je takto očišťován z vlastní 
sebelásky a  pýchy. Sv. Maxmilián 
nejednou zdůrazňoval, že nemoc-
ní bratři jsou poklad a nemocnička 
je nejvýkonnější oddělení, protože 
zde již sebeláska a pýcha nekrade 
lidem zásluhy. Různými překážka-
mi zkoušení lidé jsou takto nuceni 
přimknout se k Bohu a nespoléhat 
na vlastní síly.

Nedostižným vzorem bezpodmí-
nečného odevzdání se Bohu je 
Panna Maria. Ona vždy s důvěrou 
přijímala do  svého života Boží 
plány, nehněvala se, když se jí ži-
vot začal komplikovat, ale o to víc 
zůstávala poddajným nástrojem 
v rukou Boha. Proto se i my jí ode-
vzdáváme a  prosíme ji, aby nás 
učila a vedla, aby nakonec vznik-
lo krásné dílo podle Božího plánu 
nepokažené naší vzdorovitostí. 
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

SVĚCENÍ O. PATRIKA RYGIELA OFMConv (20. 6. 2020)
Bratra Patrika mnozí z Vás znáte ze stránek časopisu Imma-
culata. V naší redakci a také v Národním centru Rytířstva Ne-
poskvrněné  jsme s ním začali spolupracovat ještě před jeho 
nástupem do noviciátu v Polsku. Poté jsme přinášeli krátké 
zprávy o jeho přijetí do řádu bratří minoritů, jeho časných 
a věčných slibech, až nakonec byl o třetí červnové sobotě 
z rukou brněnského otce biskupa Vojtěcha Cikrleho vysvě-
cen na  kněze. Budeme vděčni, když budete našeho otce 
Patrika doprovázet modlitbou a  třeba i  oběťmi, aby napl-
ňoval poslání, které od Boha přijal s odevzdaností do Boží 
vůle, odvahou a rozvážností. Máme také dobrou zprávu pro 
ty, kteří rádi četli články od bratra Patrika. Od příštího čísla 
se budete moci zase začíst do jeho textů.

POUŤ DO BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM (21. 6. 2020)
Přestože jsme letošní antonínskou pouť členů Rytířstva Ne-
poskvrněné a čtenářů časopisu Immaculata kvůli koronavi-
ru neplánovali, nakonec se přece jenom uskutečnila. A  to 
díky zdejšímu faráři, otci Zdeňkovi Stodůlkovi, který tuto 
naši pouť automaticky naplánoval do poutního kalendáře. 
A  tak se v  neděli po  hlavní pouti ke  sv. Antonínovi nako-
nec konala i naše pouť, kterou již tradičně máme společně 
s farností Nivnice a Korytná. Protože jsme Vám nedali včas 
vědět, nesešlo se tolik rytířů a  čtenářů. Avšak byla příleži-
tost, abychom se více poznali i  s  nivnickými a  korytňan-
skými poutníky, které přivezl otec Zdeněk Klimeš, který byl 
také hlavním celebrantem poutě. Společně jsme prožili mši 
svatou i modlitbu křížové cesty. Tato nová situace nás obo-
hatila o příležitost sdílet se s poutníky, se kterými jsme sice 
již léta jezdili na společnou pouť, ale neznali jsme se. Za pří-
ležitost vzájemného sblížení jsme Pánu Bohu vděčni.    

SETKÁNÍ V POLSKÉM RYCHWALDĚ (18. 7. 2020)
V  loňském roce jsme nečekaně navázali spolupráci s  rytí-
ři Neposkvrněné z  Polska. Jde o  skupinku, která se schází 
v  Rychwaldské farnosti vzdálené asi hodinu cesty od  čes-
kých hranic. Díky panu Grzegorzowi Kijasovi, vedoucímu 
polské skupiny, máme možnost se s polskými rytíři setkávat 
jak na pravidelných poutích na Cvilíně, tak můžeme za nimi 
jezdit do Rychwaldu. Při poslední návštěvě jsme si uvědo-
mili, kolik dobrého mohou ve spolupráci s kněžími udělat 
rytíři Neposkvrněné. Jsme rádi, že společně s námi za naši-
mi přáteli do Polska pravidelně cestují i někteří naši členové 
z Českého Těšína. 
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2br. Patrik při primiční mši v rodné farnosti

br. Patrik při kněžském svěcení

3br. Patrik ještě před vstupem do řádu minoritů

4Pouť do Blatnice pod sv. Antonínkem

P. Zdeněk Klimeš během poutní mše sv.

Společné setkání rytířů Neposkvrněné  
v polském Rychwaldě
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SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Svátost, která dovršuje křest.
text: P. František Urban | autor přednáší sakramentologii na Cyrilometodějské fakultě UP 

O  biřmování se mluví často jako o  svátosti křesťanské dospělosti. Z  teologického hlediska je 
ovšem „dospělým“ křesťanem již ten, kdo uvěřil v Ježíše a přijal křest. K čemu tedy ještě svátost 
biřmování? 

BIBLICKÉ SVĚDECTVÍ
Biřmování pochází z  latinského 
confirmatio a znamená potvrze-
ní nebo upevnění. Čeho? Samo-
zřejmě křtu a křestních závazků. 
Tím je naznačen i  smysl této 
svátosti a její vztah ke křtu. Ote-
vřeme-li knihu Skutků apoštol-
ských, nazývanou někdy jako 
„páté evangelium“, je tato sku-
tečnost evidentní: Když jáhen 
Filip hlásal v  Samaří radostnou 
zvěst o  Božím království, muži 
i  ženy mu uvěřili a  dávali se 
od něj pokřtít. A radost, která je 
darem Ducha Svatého, naplnila 
jejich srdce. Cosi však ještě chy-
bělo. Když se zpráva o  těchto 
událostech dostala do  Jeruza-
léma, apoštolové tam vypravili 
Petra a  Jana. Když přišli do  Sa-
maří, modlili se nad věřícími 
v Krista, aby dostali Ducha Sva-
tého, protože na  nikoho z  nich 
ještě viditelně nesestoupil; byli 
„pouze“ pokřtěni ve jménu Pána 
Ježíše. Apoštolové na  ně vložili 
ruce a oni přijali Ducha Svatého 
(srov. Sk 8,4-17). Něco podob-
ného se stalo i v Efezu: apoštol 
Pavel tam zvěstoval evangelium 
a  několik učedníků se nechalo 
pokřtít. Poté na  ně Pavel vložil 
ruce, a  tak přijali Ducha Svaté-
ho. Vnějším projevem toho bylo 
prorocké vytržení, do nějž se tito 
muži dostali (srov. Sk 19,1-7). Při 
úkonu vkládání rukou se pro-
jevoval osobitý účinek Božího 
Ducha opakovaně. To je možné 
vidět i z  toho, že na kouzelníka 
Šimona učinilo působení Ducha 

takový dojem, že nabízel apo-
štolům peníze, aby mu prodali 
moc udělovat Ducha Svatého 
(srov. Sk 8,18-24). 

ODDĚLENÍ BIŘMOVÁNÍ 
OD KŘTU 
Původně existoval jeden pro-
ces iniciace, tj. stávání se křes-
ťanem a  začleňování do  círk-
ve. Ten byl v  průběhu času 
rozdělen na  dva samostatné 
obřady, které známe jako křest 
a  biřmování (vrcholem celého 
iniciačního procesu přitom je 
svátost eucharistie, takže mů-
žeme mluvit o třech obřadech). 
Jedním z  důvodů pro toto 
oddělení byla postupně pře-
vládající praxe křtít malé děti: 
kvůli tehdejší poměrně vysoké 
úmrtnosti dětí si totiž celá cír-
kev i věřící rodiče kladli otázku, 
co mohou učinit, aby děti v pří-
padě úmrtí nebyly připraveny 
o jistotu spásy. Děti věřících ro-
dičů proto byly křtěny na  zna-
mení zahájení celé iniciace brzy 
po  narození s  tím, že svátost 
biřmování a  další náležitos-
ti křesťanské výchovy budou 
ponechány na  pozdější dobu 
(na rozdíl od východních církví, 
kde jsou všechny iniciační svá-
tosti uděleny v raném věku, ale 
i zde zůstává povinnost doplnit 
křesťanskou výchovu v  průbě-
hu života).

BISKUP, NEBO KNĚZ?
Pokud člověk přijal dar víry 
až v  dospělosti, pak prošel 

přípravou – katechumená-
tem (trvala obvykle 1–3 roky) 
a  v  jejím závěru byl pokřtěn 
a zároveň biřmován. V takovém 
případě, jak o tom mluví i sou-
časné církevní předpisy, do-
tyčnému žadateli udělí všech-
ny iniciační svátosti (křest, 
biřmování i  eucharistii) kněz, 
takže zde není nutné obracet 
se na  biskupa. Jinou výjimkou 
je nebezpečí smrti, při němž 
může tuto svátost udělit který-
koli kněz. Původním udělova-
telem sv. biřmování v katolické 
církvi je ale nástupce apoštolů, 
biskup. Vysvětlit to můžeme 
tím, že osoba biskupa předsta-
vuje veřejný ráz církve a  právě 
biřmování je svátostí dokona-
losti a  neohroženého vyznání 
Krista na veřejnosti. 

FACKA
V  důsledku požadavků 2. va-
tikánského koncilu prošel ob-
řad biřmování obrodou, stejně 
jako všechny ostatní svátosti. 
Mimo jiné byl zrušen políček, 
který každý biřmovanec sym-
bolicky dostával. Proč? Právě 
na  znamení toho, že křesťan 
má být schopen pro Krista 
něco vytrpět (srov. Sk 5,40- 
-42). Tento symbol nicméně 
nepatřil k  původnímu viditel-
nému znamení sv.  biřmování 
(na  rozdíl od  vkládání rukou, 
znamení kříže a mazání olejem) 
a  v  západní církvi se objevuje 
až od  XIII. století. Jeho smysl 
nám ozřejmuje např. církevní 
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učitel a  významný představitel 
scholastiky sv.  Bonaventura: 
dle něho je tato svátost udílena 
k  tomu, aby biřmovanec zesílil 
jako bojovník v Kristově jménu 
a  mohl vyznávat víru s  odva-
hou a veřejně. 

NEÚČINNOST DUCHA?
Uvedené skutečnosti nás mo-
hou přivést k následující otáz-
ce: Proč by měla existovat dal-
ší svátost pro udělení Ducha 
Svatého, když už je udělován 
při křtu a  když jsme rovněž 
Božím Duchem naplňováni 
v eucharistii? Tak se to alespoň 
modlí kněz při mši sv.: „A  nás 
všechny, kdo přijímáme jeho 
tělo a krev, naplň jeho Svatým 
Duchem.“ Jestliže je Duch Sva-
tý vyléván opakovaně, není to 
proto, že by se předtím dával 
neúplně nebo neúčinně, ale 
proto, že se tím zdůrazňuje ne-
přetržitá a blahodárná přítom-
nost nebeského Otce. Právě 

on se svým darem Ducha zpří-
tomňuje ve  svém Synu, Ježíši 
Kristu a  ve  svých adoptivních 
dětech, v  každém z  nás. Prá-
vě díky vkládání rukou dostali 
učedníci od  Ducha Svatého 
novou sílu k  vyznávání víry 
(Sk 1,8), hlubší chápání víry (J 
13,7) a  větší pevnost ve  víře 
(J 14,26; 16,13). 

RŮZNÉ PROJEVY 
ŽIVOTA JEDNÉ CÍRKVE
Křest a biřmování patří k sobě. 
Nemůžeme je od  sebe oddě-
lovat v tom smyslu, že křest se 
vztahuje k Ježíši Kristu a biřmo-
vání k Duchu Svatému. Není to 
tak, že by křest dával člověku 
„pouze“ účast na tajemství Vel-
ké noci, na  životě Zmrtvých-
vstalého a  biřmování „pouze“ 
na  tajemství a  životě Ducha 
Svatého. Všechny svátosti to-
tiž stojí současně ve  zname-
ní Velikonoc i  letnic. Jsou to 
projevy života církve, kterou 

charakterizuje Velká noc i letni-
ce současně. 

DAR A ÚSEKY ŽIVOTA
Svátost křtu i  biřmování se 
uděluje obřadem, který v obou 
případech vtiskuje do  duše 
nesmazatelné znamení. Ale 
celý život nám nebude stačit 
k tomu, abychom tato zname-
ní vyčerpali a byli s nimi hotovi 
jednou provždy. Papež sv. Pa-
vel VI. po vzoru církevních otců 
připodobňuje iniciační svátos-
ti a  nadpřirozený život k  ono-
mu přirozenému, resp. k  jeho 
třem úsekům, kterými jsou 
původ, rozvoj a  růst: původu 
odpovídá znovuzrození sv. 
křtem, rozvoj a  posílení odka-
zuje na sv. biřmování, konečně 
k růstu dochází požíváním po-
krmu věčného života – eucha-
ristie. Biřmování je tedy potvr-
zením myšlenky Božího srdce, 
tolikrát opakované v  Písmu: 
„chci, abys byl“. 
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CHARISMA
Dar stávat se darem.
text: P. Petr Soukal | spoluautor  knihy Křest, biřmování, eucharistie1

Boží dary jsou rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A každý bez výjimky dostává své vlastní osob-
ní charisma, aby mohl být užitečný. Vždyť Duch své dary dává každému zvlášť, jak sám chce…

CHARIS? CO TO SLOVO 
ZNAMENÁ?
V klasické řečtině je slovo cha-
ris odvozeno od slovesa, které 
má význam: laskavě darovat, 
obdařit něčím, zachovat se mi-
lostivě. Například když mocné 
Athény poskytly milost dalším 
městským státům, hovořilo se 
o tom jako o charis. Nebo když 
měl dav v  roce 87 př. Kr. roz-
hodnout o  smrti odsouzence, 
ale daroval mu život, jednalo 
se i v tomto případě o charis – 
česky „milost“. V  řeckém pře-
kladu Starého zákona se slo-
vem charis překládá hebrejské 

hén, které označuje vztah mezi 
bohatým, který dává, a  chu-
dým, který přijímá. Takové jed-
nání Boha je ve  vztahu k  člo-
věku popisováno jako „milost“. 
V Novém zákoně potom charis 
souvisí s  přítomností Ducha 
Svatého. Štěpán „byl obdařen 
Boží milostí“ a byl plný „Ducha 
Svatého“ (Sk 6,8 a 5). Pro apo-
štola Pavla vyjadřuje slovo cha-
ris událost, která přináší spásu, 
jež se uskutečnila v  Kristově 
kříži (Gal 2,21). Také v  jiných 
listech se o  charis hovoří jako 
o  laskavosti, kterou nám Bůh 
prokázal skrze Krista, abychom 

„chválili slávu jeho milosti, kte-
rou nám udělil ve svém Nejmi-
lejším“ (Ef 1,6).

BOŽÍ „CHARIS“ SE 
V LIDSKÉM ŽIVOTĚ 
STÁVÁ „CHARISMATEM“
V řečtině jsou slova jsou zakon-
čená koncovkou -ma zpravidla 
výsledkem nějaké akce. Boží 
obdarování (charis) se v  mém 
životě stává charismatem. Lid-
ské charisma je efektem cha-
ris – Božího jednání. A  to, že 
Bůh jedná také skrze mě, to 
je mé osobní charisma. Moh-
li bychom tedy klidně říci, že 
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charisma je „dar stávat se da-
rem“. Bůh mě obdarovává, jeho 
dar mě činí „užitečným“ (1 Kor 
12,7) a  tak se můj život stává 
skrze Boží charis darem pro 
druhé.

BOŽÍ DARY JSOU 
„ROZLIČNÉ“
Ve  12. kapitole listu do  Říma 
apoštol Pavel píše: „Máme roz-
ličné dary [charismata] podle 
milosti, která byla dána každé-
mu z nás: Kdo má dar prorocké-
ho slova, ať ho užívá v souhla-
se s  vírou. Kdo má dar služby, 
ať slouží. Kdo má dar učit, ať 
učí. Kdo dovede povzbuzovat, 
nechť povzbuzuje. Kdo rozdá-
vá, ať dává upřímně. Kdo stojí 
v čele, ať je horlivý. Kdo se stará 
o  trpící, ať pomáhá s  radostí.“ 
(Řím 12,6-8) Charisma je tedy 
všechno, co slouží k  budování 
církve. Oproti různým mylným 
představám se ukazuje, že cha-
risma není senzace, ale každo-
denní služba Kristovu tělu.

MÁM I JÁ SVÉ 
CHARISMA?
Církevní otcové měli za  to, 
že charismata přešla ze židů 
na  křesťany. Kdo je skrze křest 
a  další svátosti spojen s  Kris-
tem, ten má Kristova Ducha, 
který se v jeho životě projevuje 
duchovními dary. V  počátcích 
církve byly za  charismatické 
dary považovány například 
panenství, asketismus nebo 
mučednictví.2 I  dnes ale Duch 
Svatý působí skrze různá charis-
mata. Konstituce II. vatikánské-
ho koncilu o církvi učí o charis-
matech následující: Duch Svatý 
„sjednocuje [církev] ve  spole-
čenství a  ve  službě, vybavuje 
ji a řídí různými hierarchickými 
a  charismatickými dary a  zdo-
bí svými plody.“3 O  pár kapitol 
dále nacházíme tento důležitý 

text: „Týž Duch Svatý […] své 
dary ‚přiděluje každému zvlášť, 
jak chce‘ (1 Kor 12,11). Rozdává 
mezi věřící každého stavu také 
zvláštní milosti, kterými je činí 
schopnými a  pohotovými při-
jímat různé práce užitečné pro 
obnovu a  další rozvoj církve, 
a to podle slov: ‚Ty projevy Du-
cha jsou však dány každému 
k tomu, aby mohl být užitečný‘ 
(1 Kor 12,7). Tato charismata se 
mají přijímat vděčně a  radost-
ně – ať už jsou oslnivá či jen 
prostá a  běžná – neboť jsou 
potřebám církve zvlášť přimě-
řená a  užitečná. Mimořádných 
darů se však nemáme doža-
dovat nerozvážně, ani od  nich 
nemáme domýšlivě očekávat 
ovoce apoštolských prací. Po-
souzení jejich pravosti a  řád-
ného používání náleží církev-
ním představeným; jim zvláště 
přísluší nezhášet oheň Ducha, 
ale všechno zkoumat a držet se 
toho, co je dobré (srov. 1 Sol 5, 
12 a 19-21).“4

CHARISMATA 
„OSLNIVÁ“ 
A CHARISMATA 
„PROSTÁ“
Povoláním křesťana je pozná-
vat svá charismata, vděčně se 
z nich radovat a sloužit skrze ně 
společenství církve. A potřebná 
jsou jak charismata „oslnivá“ 
(clarissima), tak také charisma-
ta obyčejná, „prostá a  běžná“ 
(simpliciora et latius diffusa). 
Snad každého někdy napad-
lo: „Proč nemám já dary, které 
mají ostatní?“ Proč? Protože 
charisma je osobní dar. A  Boží 
dar nepřestane být nesmírně 
cenný jen proto, že nepřitahu-
je pozornost zástupů. Hans Urs 
von Balthasar napsal: „Existují 
mystické dary, jako poznání, 
síla, rada, které jsou určené 
k  tomu, aby jednaly směrem 

ven. Jsou ale také charismata – 
jako například účast na  utrpe-
ní, zvláštní přímluva, zástupná 
oběť – která působí částečně 
nebo zcela neviditelně.“5

LÉK DUCHOVNÍHO 
ŽIVOTA
Nauka o charismatech se může 
stát lékem, který tiší pokušení 
proti třem hlavním hříchům. 
Když jsme pokoušeni k  hříchu 
pýchy a připadáme si jako mis-
tři světa, položme si otázku, zda 
v  našem životě najdeme něco, 
co by nebylo darem. Slovy apo-
štola Pavla: „Kdo ti dal vynik-
nout? Máš něco, co bys nebyl 
dostal?“ (1 Kor 4,7). Když jsme 
strháváni k  druhému extrému 
a  připadáme si méněcenní, 
bezvýznamní a  závidíme těm, 
kteří něco znamenají, vzpo-
meňme si na to, co se píše v lis-
tu Efesanům: „Každému z  nás 
byly uděleny duchovní dary 
v  takové míře, v  jaké je chtěl 
Kristus dát“ (Ef 4,7). A nakonec, 
až se nás bude zmocňovat le-
nost a lhostejnost, otevřeme si 
v  Písmu 12. kapitolu prvního 
listu do  Korinta. Zde se o  círk-
vi mluví jako o  těle, které má 
mnoho údů, a přestože nejsou 
všechny stejně vznešené a dů-
ležité, bez výjimky se navzájem 
potřebují. Vždyť „oko nemů-
že říci ruce: ‚Nepotřebuji tě!‘“ 
(1 Kor 12,21). 

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

2 Slovník spirituality, ed. Stefano de Fiores – Tullo Goffi. 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 324nn.

3 Lumen Gentium (č. 4). In: Dokumenty II. vatikánského 
koncilu. Praha: Zvon, 1995. 

4  Tamtéž, č. 12.
5 URS VON BALTHASAR, Hans. Gloria. Una estetica 

teologica. Díl I. La percezione della forma. Milano: 
Jaca Book, 1975, s. 379.
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POMAZAL NÁS NA PROROKY
Rozum osvícený Duchem Svatým ve službě apoštolátu 
text: Eva Fuchsová

Křtem, a zvláště biřmováním, jsme dostali účast na prorockém poslání samotného Krista. Co ten-
to titul pro nás znamená, k čemu nás zavazuje? A především, jak my, slabí a hříšní, se můžeme 
účastnit něčeho tak velikého a dokonalého, aniž bychom se báli, že to zkazíme?

PROROK JE ZVĚSTOVA-
TEL BOŽÍHO SLOVA
Chceme-li pochopit Kristův 
prorocký úřad a  naši účast 
na něm, musíme slovu „prorok“ 
nejprve vrátit jeho původní vý-
znam. V  běžném užívání dnes 
znamená člověka, který umí 
předpovídat budoucnost. Ale 
to je jen důsledek (a jen někdy) 
jeho hlavního poslání – být 
prostředníkem Božího slova, 
nástrojem, skrze který se usku-
tečňuje Boží zjevování. To před-
pokládá, že Boží slovo dokáže 
slyšet a vykládat ho. K tomu ho 
může uschopnit jedině Bůh.

KRISTUS JE TO SLOVO
Jestliže prorok je člověk, který 
umí naslouchat Božímu slovu 
a předávat ho dál, Kristus je sa-
motným Původcem toho slova, 
co víc – on je to Slovo, vrchol 
Zjevení. Dávní proroci museli 
slovy nebo gesty odlišit sdělení 
Boží od běžných projevů svého 
lidství. Kristus nemá co oddělo-
vat; už pouhým svým pozem-
ským bytím sděluje to nejpod-
statnější – Boží lásku a slitování 
až do krajnosti. Nicméně i lidské 
slovo, učení má v  jeho poslání 
nezastupitelnou úlohu.

JAK MŮŽEME DOSTÁT 
TAK VZNEŠENÉMU 
ÚKOLU?
Toto vysoké pojetí proroctví 
naprosto uniká našim lidským 
možnostem. Kristus může být 
naším vzorem, ale vždy vzorem 

nedostižným. Můžeme se cvičit 
v naslouchání Božímu hlasu, ale 
nemůžeme být jeho původci – 
i nám nebo především nám je to 
slovo určeno. Musíme se snažit 
svědčit především svým životem 
o lásce Boží, ale pořád tam bude 
mnoho našeho, co bude kalit 
Boží čistotu. I to, co říkáme o naší 
víře, bývá poznamenáno omyl-
ností, nepochopením, neláskou, 
prostě často tomu něco chybí 
a ještě častěji něco přebývá. Jak 
je to tedy s naší účastí na doko-
nalém prorockém úřadu Krista?

PROUDÍ V NÁS MÍZA 
KRISTOVA ŽIVOTA
Podobně jako v případě kněžství. 
Křtem jsme byli naroubováni 
na živý strom církve. Jejím kme-
nem je Kristus – dokonalý Pro-
rok, a tak v jejích větvích proudí 
míza Kristova prorockého poslá-
ní. Církev nese, předává a  záro-
veň zaručuje pravost Božího 
Zjevení. A nejen to – ona je svým 
způsobem součástí Zjevení, čili 

součástí toho, co je zvěstováno. 
Vždyť Kristus zvěstuje lidstvu 
právě Boží blízkost, Boží synov-
ství. Křesťané, církev jsou už svou 
existencí živým svědkem, že se 
toto proroctví naplňuje.

VYDÁVAT SVĚDECTVÍ 
O NOVÉM ŽIVOTĚ
Je ale pravda, že aby bylo toto 
poselství čitelné i  pro nevěřící, 
nestačí být ratolestí církve. Mů-
žeme si opět pomoci obrazem: 
Nekřesťan vidí kostel, kněze, 
lidi, kteří do  toho kostela chodí 
a  tvoří určité společenství. To 
všechno je ale jen listí stromu 
církve; to nejdůležitější – kmen 
a větve a míza, která je oživuje – 
zůstává zraku nevěřícího skryto. 
Dokud strom nese jen listí, může 
se pozorovatel udiveně ptát, 
proč to listí tak drží pohromadě. 
Ale teprve když se objeví chutné 
plody, které může sám okusit, za-
čne chápat, k čemu je to dobré. 
Snad ho napadne, že to asi není 
pouhý shluk listí, ale živý strom, 
snad se začne toho listí i vyptá-
vat. Pak přichází čas ke svědectví 
slova. V tu chvíli křesťan musí být 
schopen podat vysvětlení nad-
přirozených skutečností – toho 
by ale nebyl schopen, kdyby 
v  něm neproudila míza Božího 
života, kdyby nebyl naroubován 
na  církev. Nejen že by postrá-
dal sílu Ducha Svatého, takže 
by jeho slova neměla tu pravou 
účinnost, ale chyběl by mu pře-
devším obsah víry, nevěděl by, 
co a jak má říkat – byl by na tom 

Účast na prorockém 
poslání Krista je 
pro nás pobídkou, 
abychom rozum 
nenechávali ležet 
ladem a snažili 
se stále hlouběji 
pronikat do učení 
církve.

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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podobně jako ten, který stojí 
pod stromem.

VÍRA, NEBO ROZUM? 
Katolickým křesťanům se čas-
to vyčítá, že se slepě podřizují 
autoritě církve, že opouštějí 
zdravý rozum ve prospěch dog-
mat. My bychom měli vědět, že 
se nemusíme tomuto nařčení 
bránit. Křesťan skutečně v  ur-
čité chvíli musí překročit svůj 
rozum, protože už nedostačuje, 
a nahradit ho rozumem Božím. 
To není degradace rozumu, ale 
jeho povýšení. Věrnost církvi 
a tomu, co ona definuje jako jis-
tě pravdivé, nám zaručuje, že se 
držíme Kristova učení. Vždyť  – 
jak už bylo řečeno – stromem 
církve, tajemného Těla Kristova, 
proudí míza Kristova prorocké-
ho, neboli učitelského úřadu. 

VZÁCNÁ HŘIVNA 
ROZUMU
To ale neznamená, že máme 
svůj rozum opustit. Nemůžeme 

chtít po  Duchu Svatém, aby 
přemýšlel za  nás, stačí, když 
nám poskytuje světlo, ve  kte-
rém náš rozum může poznávat 
nadpřirozené skutečnosti. Naše 
schopnost přemýšlet zůstá-
vá stále stejná, jen materiál se 
obohacuje. 

Bůh po  nás nechce, abychom 
přestali být lidmi, naopak, 
máme se stát lepšími lidmi. 
Proto také žádné hřivny, které 
jsme od Boha jako lidé dostali 
(rozum a  svobodná vůle mezi 
ně patří na  prvním místě), ne-
mají ležet ladem, ale mají slou-
žit ke  slávě Boží. Jediné, čeho 
se máme vzdát, je hřích – a ni-
kdo snad nebude tvrdit, že pře-
mýšlení je hříšné. Jedině když 
si člověk neuvědomuje omeze-
nost svých rozumových schop-
ností a  popírá vše, co se jeho 
rozumu vymyká, nebo když 
považuje své myšlení za doko-
nalejší než božské, dá se mluvit 
o hříchu myšlení.

ROZUM JAKO NÁSTROJ 
APOŠTOLÁTU
Svět od nás tedy zcela právem 
vyžaduje, abychom používali 
rozum, je to koneckonců jediná 
řádná cesta, jak se dorozumět 
s lidmi kolem nás. Samozřejmě 
že existují i  mimořádné cesty, 
že může promluvit prostřed-
nictvím našich slov sám Duch 
Svatý, aniž bychom se na  tom 
jakkoliv podíleli. Ale tyto způ-
soby má v režii sám Bůh, nemů-
žeme z nich dělat pravidlo pro 
náš apoštolát.

Účast na  prorockém poslání 
Krista je pro nás tedy mimo 
jiné pobídkou, abychom svůj 
rozum nenechávali ležet la-
dem a  snažili se stále hlouběji 
pronikat do  učení církve, aby 
se nestalo, že by někteří chtěli 
„být učiteli zákona, a zatím vů-
bec nerozumějí tomu, co říkají 
a  o  čem se s  takovou jistotou 
vyslovují“ (1 Tim 1,7). 
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HOLUBICE - 
SYMBOL DUCHA SVATÉHO

O symbolickém významu třetí Božské osoby.
text: Mons. Pavel Konzbul | převzato z časopisu Amen 1998/6 s laskavým svolením autora

Duch Svatý jako Bůh je velmi těžko uchopitelný pro naše chápání a vnímání. Není proto vůbec 
překvapující, že se svatopisci v Písmu a posléze i církevní otcové a starokřesťanští umělci utíkají 
k symbolickému vyjádření této třetí Božské osoby. Může to být oheň, oblak, ruka, prst, pečeť, 
voda, pomazání. Většině z  nás se však při slovech Duch Svatý vybaví holubice. Vznáší se nad 
kazatelnou, zdobí ambon, vidíme ji na obrazech a ikonách. Jak tedy tomuto symbolu plně poro-
zumět, jak jej správně pochopit?

HOLUBICE JAKO 
ODVĚKÝ SYMBOL
V  celém předním Orientu byla 
holubice posvátným ptákem, 
který byl zasvěcený bohy-
ni plodnosti. Později se stala 
symbolem manželské lásky 
a věrnosti. Ve starověku se do-
mnívali, že holubice nemá žluč, 
a proto byla považována za no-
sitelku ctností. Také v  islámu 
je posvátným ptákem, neboť 
podle mohamedánské tradice 
provázela a  chránila Mohame-
da při jeho útěku. Pro svůj pro-
stý a mírný vzhled je symbolem 
nevinnosti. Kromě toho má 
bílou barvu, která především 
na  Východě vyjadřuje čistotu, 
pravdu a  již vzpomínanou ne-
vinnost.

HOLUBICE VE STARÉM 
ZÁKONĚ
Ve  Starém zákoně se setkává-
me s holubicí na konci potopy, 
kdy Noe vypustil tři holubice, 
z nichž jedna se vrátila s olivo-
vou ratolestí v  zobáčku (Gn 8, 
11). Praotec Noe v tom poznal 
znamení Božího usmíření, ko-
nec potopy a  naději na  brzký 
pokoj jako Boží dar. Proto se 
stala později holubice s  ra-
tolestí v  zobáčku symbolem 
míru. Také v  kultickém životě 
hrála holubice v  izraelském 
národě význačnou roli. Při na-
rození dítěte sloužila k  oběti, 
především pro chudší ženy, 
které si nemohly opatřit jehně 
(Lv 12,8). Byla ovšem obětová-
na i  při jiných příležitostech, 

jako při uzavírání smlouvy 
(Gn 15,9) nebo při obětech 
za  hřích, zvláště pro ty, kdo 
neměli majetek (Lv 5,7). Stán-
ky prodavačů holubů tak bylo 
možno nalézt v době Ježíšově 
i  na  nádvoří jeruzalémského 
chrámu. 

I v mystické rovině má symbol 
holubice u Židů své místo, a to 
jako přechod mezi vnějším 
věcným světem a vnitřním du-
chovním světem. Představuje 
obrazotvornost, která skrze 
stvořené věci zahlédá du-
chovní skutečnosti: „Holubič-
ko moje v  rozsedlinách skály, 
v  úkrytu nad strží, dopřej mi 
zahlédnout tvou tvář, dovol 
mi hlas tvůj slyšet. Jak lahodný 
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je tvůj hlas!“ (Pís 2,14) Básník 
v  době vyhnanství si předsta-
vuje, že modlitby a  samotná 
jeho duše letí k  Sionu v  po-
době holubice: „Pravím, kéž 
bych měl křídla jako holubice 
...“ (Žl 55,7). Také Duch Hospo-
dinův je přirovnáván k  ptáku 
budícímu svá mláďata slovy: 
Vstaň, má přítelkyně, krásko 
má, a pojď! Hle, zima pominu-
la, lijavce přešly, jsou tytam. 
Po  zemi se objevují květy, na-
dešel čas prořezávat révu, hlas 
hrdličky je slyšet v  naší zemi. 
(Pís 2,10-12)

HOLUBICE - SYMBOL 
DUCHA SVATÉHO
V  křesťanství bílá holubice vy-
jadřuje prostotu, čistotu, ale 
především Ducha Svatého, kte-
rý v podobě holubice sestoupil 
na Ježíše při jeho křtu v Jordá-
nu (Mt 3,16). Právě toto zjeve-
ní ovlivnilo křesťanské umění, 
proto vidíme holubici na obra-
zech zvěstování Páně, dokonce 
i v zobrazení stvoření světa, kdy 
Duch Boží se vznášel nad voda-
mi (Gn 1,2), a při seslání Ducha 
Svatého o letnicích.

V  rámci této symboliky byla 
především ve středověku v ně-
kterých kostelích používána 

pro uchovávání eucharistie 
zlatá nebo stříbrná schránka 
ve  tvaru holubice zavěšená 
nad oltářem, tzv. columbári-
um (lat. columba – holubice). 
Tyto schránky byly často velmi 
nákladně zdobeny broušenými 
drahokamy, což mělo vyjadřo-
vat plnost a  cenu darů Ducha 
Svatého. Holubice se také často 
v chrámech vznáší nad kazatel-
nou, nebo zdobí ambon, pro-
tože Bůh nás učí pravdě skrze 
Ducha Svatého.

Holubici můžeme nalézt 
na malbách s křestními scéna-
mi. Vyjadřuje Ducha Svatého, 
který sestupuje do očištěného 
srdce podobně jako sestoupil 
na Krista při jeho křtu v Jordá-
nu. V některých biblických epi-
zodách, jako Jonáš, Noe, obě-
tování Izáka, tři mládenci v peci 
ohnivé vyjadřuje záchranný 
Boží zásah. Při výjevu rozmno-
žení chlebů sedí na  sloupu 
a  připomíná duši a  duchovní 
pokrm. Holubice se tak stává 
také symbolem pokřtěného 
člověka a  lidské duše. V  kata-
kombálních malbách jsou ho-
lubičky symbolem zemřelých, 
a to těch, kteří vešli do věčné-
ho pokoje. Podobně také mo-
hou představovat mučedníky, 

v tom případě mají v zobáčku 
vavřínovou větvičku nebo tr-
novou korunu.

HOLUBIČKY S LIDSKOU 
HLAVOU - VÝZVA PRO 
NÁS
Velmi zajímavé jsou některé 
ikony ze 16. století, na  nichž 
vidíme holubičky s lidskou hla-
vou. V  žádném případě nejde 
o  návrat k  antice, v  jejíž myto-
logii bylo možno nalézt bytosti 
napůl lidské a napůl zvířecí. Jde 
o vyjádření prosté náboženské 
pravdy, že Duch Svatý může 
na zemi působit také prostřed-
nictvím lidí. Tato skutečnost je 
výzvou k  zamyšlení i  pro nás. 
Jsme i  my takovými holubi-
cemi, skrze něž může působit 
v našem okolí Duch Svatý? Ne-
cháváme bílé holubici ve svém 
srdci místo, nebo představuje-
me pro naše bližní spíše černou 
holubici starých Germánů, kte-
rá znamenala neštěstí, bolest 
a smrt?

Použitá literatura: 
STUDENÝ, Jaroslav. Křesťanské symboly. Olomouc: [s. n.], 
1992. 
GOTTLIEB, Freema. Symboly židovského života: Mystic-
ký výklad náhrobních reliéfů. Praha: Tvorba, 1997. 
NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1992. 
ESCRIVA DE BALAGUER, Josemaria. Jít s Kristem. Praha: 
Zvon, 1995.
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DÁT SE VÉST DUCHEM SVATÝM
Karel Wojtyła spolupracoval s Duchem Svatým od dětství.
text: P. Jacek Kruczek

V  květnu letošního roku si naše církev připomněla sto let od  narození sv. Jana Pavla II. Ten 
o Duchu Svatém nejen mluvil, ale v odevzdanosti do jeho vůle i správně žil a byl tak vynikajícím 
svědkem Krista. Měli bychom se od svatého papeže učit, že nástrojem v Božích rukách může být 
každý z nás. 

JSME SVĚDKY KRISTA? 
„Sešli Ducha svého, Hospodi-
ne, a obnovíš tvář země. Církev, 
která o  letnicích obdržela Du-
cha Svatého, nese jej k  lidem 
každé doby. Nese jej také vám 
prostřednictvím svátostí, které 
připomínají nejdůležitější etapy 
vašeho života: byli jste pokřtěni 
vodou a Duchem a mnozí z vás 
už přijali biřmování, svátost, v níž 
vás Duch zavazuje a uschopňuje 
být Kristovými svědky“.

Tato slova sv. Jana Pavla II. za-
zněla v  homilii při mši sv. pro 

mladé lidi 26. dubna 1997 
v  Hradci Králové. Možná tam 
někdo z  vás tehdy jako mla-
dý byl a  dnes sám posílá děti 
na  setkání mladých. Nejen 
při biřmování, ale stále zno-
vu při různých příležitostech 
nás Duch Svatý uschopňuje 
být svědky Ježíše. Jan Pavel II. 
o tom nejen mluvil, ale tak i žil. 
Byl vynikajícím svědkem Krista 
právě díky svojí odevzdanosti 
Duchu Svatému. On se mu pro-
stě podřizoval, a  to od  dětství 
až do  konce svého pozemské-
ho života. Svatý papež je pro 

nás důkazem, že je opravdu 
možné být nástrojem v  Božích 
rukou a svědkem Krista. 

V  téže homilii slyšíme: „Proste 
Ducha Svatého, aby se svojí 
přítomností projevil ve  vašem 
životě. Mně samotnému byl zá-
žitek působení Ducha Svatého 
předán zvláštním způsobem 
mým otcem… Říkám vám to, 
protože jste mladí, jako jsem 
byl i  já. A  mluvím na  základě 
mnohaleté zkušenosti, prožité 
i v těžkých dobách.“

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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NEBOJTE SE!
Duch Svatý vedl Karola Wojtyłu 
opravdu od  dětství. Mladý Woj-
tyła se modlil k  Duchu Svaté-
mu podle pokynů, které dostal 
od  svého tatínka. Říká o  tom: 
„Ve  věku deseti nebo dvanácti 
let jsem byl ministrantem, ale 
musím se přiznat, že jsem ne-
byl příliš horlivý. Moje maminka 
už byla mrtvá... Otec, když viděl 
mou nedisciplinovanost, jedno-
ho dne řekl: ‚Nejsi dobrý minis-
trant. Nemodlíš se dostatečně 
k  Duchu Svatému. Měl by ses 
k němu modlit.‘ A ukázal mi něja-
kou modlitbu. Nezapomněl jsem 
na ni. Byla to důležitá duchovní 
lekce, trvalejší a  silnější než co-
koli, co jsem se kdy naučil čtením 
nebo učením. S  jakým přesvěd-
čením ke mně tehdy otec mluvil! 
Jeho hlas stále slyším.“1

Uvedenou modlitbu najdete 
na konci a doporučuji ji každé-
mu, kdo má problémy soustře-
dit se při mši svaté. Což zname-
ná téměř každému. I sobě!

V  knížce „Překročit práh nadě-
je“2 Jan Pavel II. zase vzpomí-
ná: „Když jsem 22. října 1978 
na svatopetrském náměstí řekl 
‚Nebojte se‘, nemohl jsem si být 
plně vědom toho, jak daleko 
tato slova povedou mě a celou 
církev. To, co v  nich bylo, při-
cházelo více od Ducha Svatého, 
kterého Ježíš slíbil apoštolům, 

než od  muže, který tato slova 
promluvil. V  průběhu let jsem 
však tato slova vzpomínal 
za různých okolností…“

IMPULZ K VÍTĚZSTVÍ 
NAD ZLEM
A tak 2. června roku 1979 ve Var-
šavě o  vigilii Seslání Ducha 
Svatého na  náměstí Vítězství 
v závěru promluvy slyšíme slova 
papeže: „Volám, já, syn polské 
země, a zároveň já, Jan Pavel II., 
papež, volám z  hloubek toho-
to tisíciletí, volám v  předvečer 
svátku letnic, volám s vámi vše-
mi: Ať sestoupí Duch tvůj, ať se-
stoupí Duch tvůj, a obnoví tvář 
země, této země!“ 

Znělo to jako „biřmování“ nejen 
mojí rodné zemí. To byl impulz, 
který vítězil nad zlem komunis-
mu a obnovil celou Evropu.

Duch Svatý dával papeži světlo, 
díky kterému mohl číst znamení 
času a dobře se rozhodovat. Prá-
vě z Ducha Svatého byly všechny 
jeho poutě, nikdo z předchůdců 
necestoval po světě jako on. Jan 
Pavel II. cítil, že taková je potře-
ba, a tak to také bylo. Fenomé-
nem a dílem Božího Ducha byly 
a  stále jsou i  světová setkání 
mládeže. Na  rok 1997 papež 
vyhlásil tohle setkání v  Paříži. 
Všichni poradci jej odrazovali, že 
to bude trapas, že tam bude jen 
hrstka lidí. Jan Pavel II. ale trval 

na svém. Setkání, na které přije-
lo 1,1 milionu mladých, se stalo 
úžasnou celosvětovou událostí. 
Sám ze sebe to nemohl vědět, 
někdo ho k tomu vedl…

DUCH SVATÝ JAKO 
VÁNEK
O Janu Pavlovi II. se říká, že to 
byl papež naděje. V  jeho pro-
mluvách a  setkáních to vždy 
bylo možné vycítit, lidé odchá-
zeli naplněni radostí a  jakousi 
euforií. To působil stejný Duch, 
který vedl papeže. Přijměte 
těchto pár slov o sv. Janu Pav-
lu II. jako povzbuzení, jako 
probuzení do  života v  naději 
a  ve  vnitřním pokoji. Po  tom 
svět touží a  my bychom toho 
měli být svědky. Ale jsme? 

Přeji vám a  i  sobě, abychom 
uvěřili v Ducha Svatého. „Přece 
věřím!“ řekneš si. Ano, věříme, 
že existuje. Ale ještě je k tomu 
nutné dát se jím vést. On oprav-
du pomáhá zbavit se strachu 
a dobře prožít život! 

V den pohřbu Jana Pavla II. byl 
na  jeho rakvi položený evan-
geliář. Po celou mši sv. vítr pře-
vracel stránky svaté knihy, tam 
a zpátky, až na konec bohosluž-
by zavřel vítr celou knihu. Byl to 
opravdu jen vítr? 

1 Frossard, Andre. Portrét Jana Pavla II. Zvon, 1990.
2 Jan Pavel II. Překročit práh naděje. Praha: Tok, 1995.

DUCHU SVATÝ, PROSÍM TĚ
 o dar moudrosti, abych tě lépe poznával,
 o dar rozumu, abych lépe pochopil 
tajemství víry,

 o dar umění, abych dokázal podle té víry žít,
 o dar rady, abych ve všem hledal tvou vůli,

 o dar statečnosti, aby mě žádný strach 
na této zemi od tebe neodloučil,

 o dar zbožnosti, abych vždy sloužil tobě 
jako syn Otci,

 o dar bázně Boží, abych se bál hřešit a tebe 
urážet. 

Amen

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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SPÁSU SI NIKDO NEMŮŽE 
ZASLOUŽIT SÁM

Jak prožíváme semináře charismatické obnovy v Dolních Bojanovicích.
text: P. Petr Karas

Slovní spojení „charismatická obnova“ vzbuzuje v katolickém prostředí různé reakce. Někteří ji 
považují za jakési sektářské hnutí, jiní za duchovní směr, který člověka nutí k excitovaným proje-
vům a k modlitbě se zdviženýma rukama. Na dalších řádcích se pokusíme nabídnout trochu jiný 
pohled na obnovu v Duchu Svatém.

OHLÉDNUTÍ 
Pocházím z Třebíče. Po maturi-
tě v roce 1988 jsem šel studovat 
strojní fakultu na  ČVUT v  Pra-
ze. Záhy jsem se tam zapojil 
do  činnosti studentského spo-
lečenství, které se v době tota-
lity scházelo tajně. Po  jednom 
ze setkání – to už bylo zkraje 
roku 1989 – se nám vedoucí 
společenství zmínil o možnosti 
absolvovat kurz charismatic-
ké obnovy, který se měl konat 
v  Roztokách u  Prahy. Protože 
jsem nebyl zatížený předsud-
ky, z nichž některé jsem zmínil 
výše, celkem bez váhání jsem 
se přihlásil. Nakonec se nás 
tam sešlo kolem třiceti účast-
níků. Celý kurz vedli laici. Kně-
ží – mimo jiné Aleš Opatrný či 
Vojtěch Kodet – byli zapojeni 
jen do zpovídání či do závěreč-
ného rozeslání. Tento seminář 
byl pro mě velkým duchovním 
přínosem. Pokud bych něco 
měl zvláště vyzdvihnout, byl 
by to úplně nový vztah k Boží-
mu slovu. Nový zákon jsem si 
sice četl už dříve, ale nyní zde 
hrály roli i  texty ze Starého zá-
kona. A  především nešlo „jen“ 
o  četbu, ale o  poctivé každo-
denní rozjímání a „vstupování“ 
do textu. Bylo to pro mě velmi 
objevné, osobní, také útěšné 
a povzbudivé v různých nároč-
ných situacích.

Po roce a půl jsem studium stro-
jařiny ukončil, protože jsem se 
rozhodl k přípravě na kněžství. 
Charismatická obnova v  mém 
rozhodování také sehrála svou 
roli. I v kněžském semináři jsme 
se s přáteli scházeli v modliteb-
ním společenství v charismatic-
kém duchu a připravili jsme ně-
kolik charismatických seminářů 
– jak pro bohoslovce, tak pro 
studenty jiných fakult. Po čtvr-
tém ročníku jsem absolvoval 
roční pobyt ve francouzské 
evangelizační škole Jeunesse-
-Lumiére (Mládí-Světlo), založe-
né známým představitelem ka-
tolické charismatické obnovy 
otcem Danielem Angem. Jako 
kněz jsem měl později mož-
nost organizovat kurzy Obnovy 
ve  vlastní farnosti i  ve  farnos-
tech jiných. 

Lze tedy říci, že ona zkušenost, 
kterou jsem kdysi prožil při 
charismatické obnově v  Roz-
tokách, odstartovala v  mém 
životě mnoho změn, a dodnes 
přináší ovoce. 

CO JE TO 
CHARISMATICKÁ 
OBNOVA?
Jde o  duchovní proud, který 
se v  katolické církvi „probu-
dil“ v  roce 1967, tedy krátce 
po  II.  vatikánském koncilu. 

Nejde ale o  nic zásadně no-
vého. O  charismatech – tedy 
o darech Ducha Svatého – čas-
to píše už Pavel ve svých listech 
(např. v 1 Kor 12.–14. kapitola). 
Mnoho křesťanů má dodnes 
představu, že správné křes-
ťanství znamená žít ctnostně, 
hodně se modlit, nedělat moc 
hříchů a  tak si nakonec (snad) 
zasloužit nebe. To ale vůbec 
není křesťanství. Nový zákon 
nám říká, že si spásu NIKDO 
nemůže zasloužit sám. Že nám 
ji získal Ježíš svou smrtí a svým 
vzkříšením. Že my dar spásy 
pouze můžeme přijmout – ví-
rou, lítostí nad hříchy, snahou 
o dobrý život. A že k tomu nut-
ně potřebujeme pomoc Ducha 
Svatého. „Ti, kdo žijí z vlastních 
sil, nemohou se líbit Bohu. Vy 
však žijete z  moci Božího Du-
cha,“ píše Pavel Římanům (Řím 
8,8-9). Ve  zkratce lze říci, že 
charismatická obnova nabízí 
člověku pomoc v  těchto ob-
lastech: – ve  vztahu k  Božímu 
slovu, – v  otevřenosti vůči da-
rům Ducha Svatého; – ve vzta-
hu ke společenství s ostatními 
křesťany; – v  ochotě svědčit 
o  své víře druhým. Jinak ře-
čeno, nejde vlastně o  nic mi-
mořádného; všechno jsou to 
hodnoty, které tvoří základ 
křesťanského života. Chari-
smatická obnova – správně 
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pojatá – má vést k docela „nor-
mální“ obnově duchovního ži-
vota každého člověka. 

JAK PROBÍHÁ SEMINÁŘ 
CHARISMATICKÉ 
OBNOVY?
Vše výše řečené není samozřej-
mě vázáno na nějaké semináře 
či obnovy. Duch Svatý přece 
vane, kde chce. Přesto dlou-
holetá zkušenost potvrzuje, že 
je dobré vytvořit jakýsi rámec, 
který člověku pomůže více se 
otevřít působení Ducha. Se-
minář, kterým jsem prošel já, 
je z „dílny“ německého misio-
náře Ernsta Sieverse. Těchto 
seminářů se držíme i  nadále. 
Jde o  deset setkání (zpravidla 
po  týdnu), která mají tento 
program: – společnou spon-
tánní modlitbu; – přednáš-
ku se svědectvími; – setkání 
ve skupinách, kde se diskutuje 
nad rozjímaným Božím slo-
vem; – každodenní osobní 
rozjímání nad předloženým 

úryvkem z  Písma (aspoň 
15 minut); – v  rámci semináře 
je také nabídnuta individuální 
modlitba za  vnitřní uzdravení, 
modlitba za dary Ducha Svaté-
ho a generální svátost smíření. 
Velký důraz klademe na to, aby 
se  vzniklá společenství nevy-
dělovala z farnosti a aby se ab-
solventi kurzu nezačali pova-
žovat za nějaké „lepší“ katolíky.

SEMINÁŘE V DOLNÍCH 
BOJANOVICÍCH 
A V OKOLÍ
V  bojanovské farnosti jsme ta-
kových kurzů měli už devět, 
s  průměrnou účastí kolem 
40  účastníků (pokaždé se jed-
ná o nové „absolventy“). Na zá-
kladě těchto seminářů vzniklo 
ve  farnosti více než dvacet 
společenství: manželská, mlá-
dežnická, „smíšená“. Při prvních 
kurzech s  vedením pomáhali 
členové komunity Emanuel; 
od třetího semináře dále už po-
cházejí vedoucí z  domácích 

řad. Výhodou je, že při kurzu 
hrají velkou roli laici. Naši ve-
doucí se spolu s  lidmi modlí, 
vedou skupinky, předávají svá 
svědectví, někteří mají i  před-
nášky. Z  jejich řad také vzešla 
myšlenka, abychom se o  toto 
bohatství dělili i  s  ostatními. 
A tak jsme začali kurzy obnovy 
pořádat i  v  jiných farnostech: 
v Otnicích, ve Slavkově u Brna, 
v  Čejkovicích, v  Ratíškovicích, 
v  Uherském Brodě, dvakrát 
v  Hodoníně a  naposledy letos 
na jaře v Hluku. I na těchto mís-
tech vznikla nová společenství. 
Velkou radost mi před časem 
udělal snad osmdesátiletý sta-
řeček, který ke mně přišel a řekl 
mi: „Od  kurzu obnovy čtu kaž-
dý den Písmo svaté.“ Věřím, že 
seminář přinese dobré ovoce 
v  životě každého účastníka. 
Pokud se někdo rozhodne po-
kračovat dál v  rámci nějakého 
společenství, potom se přijaté 
ovoce nevytrácí, ale spíše roz-
hojňuje… 

Duchovní obnova pod vedením P. Jiřího Karase

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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MISIONÁŘEM V KONŽSKÉ 
REPUBLICE 
Ze vzpomínek kněze působícího v bývalé francouzské kolonii
text: P. Tomasz Kania

V letech 2002–2013 jsem působil v Konžské republice ve farnosti sv. Pia X. v Gambomě. Tato far-
nost se stala v roce 2013 katedrální farností nové diecéze a její rozloha čítala 7 000 km². Pastorace 
zahrnovala tři oblasti. Centrální farnost, pak její okrajové části, v nichž se nacházelo dvanáct kap-
lí, a také vedení farní katolické školy, kde jsem spolupracoval se sestrami z krakovské kongre-
gace sv. Josefa. Byly zde mateřská školka, základní škola, gymnázium a střední odborná škola. 
Dohromady jsme měli na starosti 300 žáků a studentů.

ŽIVOT V MISIÍCH
Hlavním cílem misionářského 
úsilí je přivést lidi k  pravému 
zjevenému Bohu a  nabídnout 
jim život v  Jeho přítomnosti. 
První fázi křesťanského života 
představuje křest, udělova-
ný v  křesťanské kultuře záhy 
po  narození dítěte. Po  několi-
ka letech následuje příprava 
k  prvnímu svatému přijímání 
a následně k biřmování. V afric-
ké kultuře, v mnou spravované 
farnosti, bylo takových případů 

pomálu. Z 250 ročně udělených 
křtů se jen dvacet týkalo no-
vorozeňat. V  naprosté většině 
přistupovali ke křtu a následně 
i  k  prvnímu svatému přijímání 
děti školou povinné, mládež 
a  dospělí. Příprava na  křest tr-
vala dva roky. Poté začala pří-
prava na  svátost biřmování, 
která rovněž trvala dva roky.

Jaké byly pohnutky těch, 
kdo se rozhodli po  křtu ab-
solvovat ještě další dva roky 

katechezí přípravy k přijetí svá-
tosti biřmování? Pro mnohé šlo 
o  přirozenou „nutnost“ – jsem 
pokřtěný, přijímám Eucharistii, 
chci obdržet rovněž dary Ducha 
Svatého. Jiní zase věděli, že tak 
zakončí katechezi iniciačním 
obřadem, díky čemuž budou 
moci vykonávat různé funk-
ce a  služby v  pastoraci, např. 
liturgické v  podobě lektora či 
zpěváka, budou moci převzít 
určitou roli ve farní rodině, např. 
vést ministranty, lektory, sbor, 

P. Tomasz na misiích v Konžské republice

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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společenství mladých, případně 
převzít v  okolních kaplích roli 
animátora tamního farního spo-
lečenství, stát se členem tamní 
farní rady či katechetou.

CHLAPEC JMÉNEM 
MALOBA
Mezi těmi, jimž jsem tuto svá-
tost udělil, bylo nespočet ta-
kových, kteří byli jedinými 
křesťany ve svých rodinách, ba 
dokonce i vesnicích. Jejich rodi-
če, sourozenci či ostatní příbuz-
ní vyznávali pohanské kulty. 
Jak lze v  takovémto prostředí 
vytrvat, praktikovat svou víru, 
modlit se, odolat útokům zlého 
ducha? V  mé farnosti v  centru 
docházelo ze zhruba 30  000 
obyvatel na pravidelné nedělní 
bohoslužby pouze 200 osob!

V  myšlenkách se vracím 
k  chlapci jménem Maloba. Žil 
ve  vsi ležící 15 km od  Gambo-
my. Po mé první návštěvě jeho 
vesnice, v  níž bylo pokřtěných 
poskrovnu, za  mnou do  Gam-
bomy tento hoch přišel a  ze-
ptal se mne, zda by mohl přijít 
příští sobotu, přespat u  mne 
a  účastnit se nedělní mše 

svaté. Pochopitelně jsem svolil. 
K  mému překvapení nepřišel 
sám, ale se svými kamarády. 
To se dělo několik dalších let. 
Večer byla katecheze, v  neděli 
mše a po ní se skupinka chlap-
ců vracela pěšky domů. Mnozí 
z nich se nechali pokřtít a Ma-
loba dokonce i biřmovat.

ZÁCHRANA 
EXORCISMEM
Věřící ke mně přicházeli s pros-
bou, abych se v jejich domě po-
modlil, požehnal jim celý dům 
nebo jen jeden pokoj, případně 
abych se pomodlil nad nemoc-
nými. Byl jsem však i  očitým 
svědkem více než hodinu trva-
jící modlitby exorcismu, po níž 
dívenka, kterou její otec při-
vezl paralyzovanou a  v  bezvě-
domí na  trakaři, odešla domů 
po  svých. Vzpomínám si rov-
něž na  hocha přivazovaného 
řetězy ke stromu, poněvadž se 
choval jako „šílený“. Když jsem 
spálil jeho amulety a  pomodlil 
se v kostele, byl zcela normální. 
Takových případů bylo mnoho. 

Vzpomínám si také na  jedno-
ho farníka, který žil ve  vesnici 

vzdálené asi 50 km od  Gambo-
my. Po  jedné z  nedělních mší 
mě pozval k  sobě. Ukazoval mi 
svůj typický africký domek i dvo-
rek a  požádal mě o  požehnání. 
Pochlubil se též, že patří k  prv-
ním křesťanům ve vsi. Když zde 
ještě nestála kaple, přespávali 
misionáři právě u něj. Možná tu-
šil, že brzy zemře. Když jsem pár 
týdnů nato prováděl v této vsi vi-
zitaci, vystrašení místní křesťané 
mi oznamovali, že je po smrti. Byl 
ubit k  smrti holemi a  mačetami 
před svým domem, neboť místní 
šaman ho označil za viníka smr-
ti jednoho ze svých příbuzných, 
který se zabil při autonehodě. 

Díky Duchu Svatému žijeme 
v  přátelství s  Bohem Otcem. 
Svátostný život vytváří prostor 
pro tuto přítomnost, svátost 
biřmování pak představuje pro-
středek, jímž jsou dary Ducha 
Svatého vlity do  našich srdcí. 
Tento dar Ducha Svatého, jakož 
i  Jeho přítomnost nás uschop-
ňují k boji s mocnostmi temnot, 
jež obcházejí kolem nás, aby po-
škodily naše přátelství s Bohem 
a zmařily milost, kterou jsme ob-
drželi v den našeho křtu. 

P. Tomasz na misiích v Konžské republice
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DUCH SVATÝ VANE, KAM CHCE
Vzpomínka na rok 1967, kdy za obrovského zájmu věřících proběhlo 
v Brně po téměř dvou desítkách let první veřejné biřmování. 

text: Václav Štaud

Biřmování je významná svátost, dovršující křest. Může ale být také úžasným zážitkem, dnes, stej-
ně jako před desetiletími. A pokud je síla duchovního prožitku opravdu mimořádná, nedovolí 
zapomenout. Ani po více než polovině století.

MOHLO BÝT ZASE 
POSLEDNÍ…
Čtyři sestry zralého věku, které 
se pravidelně scházejí ke vzpo-
mínkám na  společné mládí 
a  životní události ve  svých ro-
dinách, si nedávno připomína-
ly vlastní biřmování. Společné 
biřmování! Přestože mezi nej-
starší a  nejmladší z  nich je vě-
kový rozdíl dvanácti let, všech-
ny byly biřmovány v  jediný 
den, na letnice roku 1967. První 
dvě z  nich už tehdy byly vda-
né a biřmování přijaly spolu se 
svými manžely; nejmladší se-
stra měla pouhých čtrnáct let. 
Po osmnácti létech zákazu bylo 
totiž v  Brně povoleno veřejné 
biřmování. Patrně jako jeden 
z plodů vytrvalého vyjednávání 
Svatého stolce s  českosloven-
skou vládou.

„Když byla ve  farnostech tato 
skutečnost oficiálně oznáme-
na věřícím, zvedla se obrovská 
vlna zájmu. Všichni chtěli při-
jmout biřmování okamžitě. Če-
kání na další termín bylo poklá-
dáno za  hazard, protože jsme 
komunistům nevěřili. Co když 
to zase zakážou? Mohla to být 
poslední příležitost v  našem 
životě,“ vypráví nejstarší Marie.

BEZ KMOTRŮ TO NEŠLO
Proti dnešní většinou celo-
roční přípravě zbývalo v  roce 
1967 od  vyhlášení k  vlastnímu 

biřmování velmi málo času. 
„Sešli jsme se jen několikrát 
v kostele vždy v neděli odpole-
dne a pan farář Odehnal rychle 
vysvětloval, snažil se nám říci 
o Duchu Svatém co nejvíc. Pro 
nás, co jsme měli dobrý základ 
z  domova, to bylo zajímavé 
opakování. Když se ale kněz 
snažil klást zkušební otázky, 
u  řady dospělých posluchačů 
se odpovědí nedočkal. Absen-
ce náboženské výchovy už byla 
hodně citelná,“ říká druhá ze 
sester, paní Hana, která se ne-
dávno, v roce 2020, stala praba-
bičkou. „Jisté ale je, že jsme se 
všichni na  dlouho odpíranou 
svátost velmi těšili,“ zdůrazňuje. 
V  roce 1967 čekala svoje první 
dítě. Těhotenství ji dělalo cit-
livější a  vnímavější. Snad také 
proto si na  tehdejší události 
vzpomíná nejživěji. „Manžel se 
rozhodl pro biřmovací jméno 
Václav, následovala jsem jej 
logicky jako Ludmila,“ dodává 
například.

Když v  den letnic přišly sestry 
s rodiči a přáteli na Petrov, bylo 
jasné, že tolik věřících pohro-
madě do  té doby ještě žádná 
z  nich neviděla. Třetí v  pořadí, 
Anežka, si vybavuje: „Katedrála 
byla plná doslova do  posled-
ního místa. Prodírali jsme se 
kupředu velmi složitě. Obřad 
trval několik hodin, ale lidé byli 
k  sobě ohleduplní a  trpěliví. 

Protože biřmování v  Brně tak 
dlouho nebylo, chyběli kmotři, 
u  nichž platí podmínka dřívěj-
šího přijetí svátosti křesťanské 
dospělosti. Řešilo se to tak, že 
mladí manželé, přátelé nebo 
sourozenci se před udělují-
cím prelátem rychle vyměnili, 
a právě biřmovaný se stal kmo-
trem,“ dodává s úsměvem paní 
Anežka.

SMYSLUPLNÝ POLÍČEK
Zmínka o  prelátovi ukazu-
je na  smutnou situaci, kdy se 
první brněnské biřmování mu-
selo odehrát bez diecézního 
biskupa. Totalitní moc držela 
Mons.  Karla Skoupého v  inter-
naci na  Žernůvce u  Tišnova, 
a  tak jej zastoupil tehdejší sta-
řičký správce diecéze, kapitul-
ní vikář Josef Kratochvíl. Měl 
91 let, zemřel o rok později.

„Do  mojí paměti se vryla pre-
látova přísná asketická tvář. 
Vysoký věk jej zbavoval sil, 
k  biřmování tolika lidí musel 
usednout a  my jsme k  němu 
jeden po  druhém přistupovali. 
Velikým zážitkem pro mne byl 
pohled na  bohatě zdobenou 
mitru, kterou měl na  hlavě. 
Nikdy jsem do  té doby žádné-
ho biskupa neviděla, bylo to 
krásné a  současně podivné. 
Jak mohl Josef Kratochvíl po-
užívat biskupské insignie, mně 
vysvětlili až dodatečně. Prý to 
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bylo na  základě „práva infula-
ce“, propůjčeného papežem 
kdysi dávno děkanům brněn-
ské kapituly pro případ, kdy za-
stupovali biskupa,“ vysvětluje 
nejmladší ze sester, Eliška. 

V  roce 1967 se ještě dodržo-
val starý postup biřmování, při 
němž lidé dostávali symbolický 
políček. „Bylo třeba si zvykat, že 
pro Krista budeme trpět,“ uvádí 
k tomu paní Hana. A vzpomíná, 
jak smysluplný pro ni ten po-
líček byl. „Většina přítomných 
už byla režimem pro svoji víru 
nějak poškozena. Mě nevza-
li na  vysněnou školu. Ale jistě 
to pak bylo působením Du-
cha Svatého, že jsem dokázala 
problémy překonat a  vzdělání 
nakonec získat, byť jiné, než 
po  kterém jsem původně tou-
žila,“ uvádí žena. A  připomí-
ná, jak její malou dceru ještě 
v osmdesátých létech neváhala 

učitelka postavit na  stupínek, 
aby si ostatní děti mohly pro-
hlédnout hlupačku, která stále 
chodí do  kostela. Takový polí-
ček může dítě hodně bolet…

PŘÍKLADNÁ 
SPOLEČENSTVÍ
Radostné odhodlání, s  nímž 
stovky věřících před více než 
půlstoletím přicházely do  pe-
trovské katedrály doslova ma-
nifestačně žádat o  pečeť Du-
cha Svatého, proto částečně 
odráželo také odpor k  totalit-
ním režimu. Dnešní mladé lidi 
povzbuzuje k  přípravě na  biř-
mování především živé spole-
čenství jejich vrstevníků. „Můj 
nejstarší vnuk Šimon nyní pro-
žívá tuto přípravu velmi vážně, 
našel si k tomu přátele a dobré 
prostředí až v dalekých Přícho-
vicích. Řadu měsíců pravidelně 
míří z Brna do diecézního cen-
tra života mládeže litoměřické 

diecéze, nelituje při tom času 
ani peněz. A  já nepochybuji, 
že jeho vrstevníci jsou pro věc 
Ducha Svatého zapáleni stej-
ně jako on. Moc jim to všem 
přeji,“ zdůrazňuje paní Eliška. 
A  její sestra Hana přidává po-
dobnou zkušenost s  vnučkou 
Barborkou. „Vnímám, s  jakou 
odpovědností celý rok prožívá 
přípravu ve  své farnosti u  Zlí-
na a  jak ji mrzelo, když slav-
nost musela být pro virovou 
pandemii odložena. Kdysi nás 
v  náboženství učili, že Duch 
Svatý vane, kam chce. Po všech 
svých životních zkušenostech 
nyní vnímám, jak hluboká je to 
pravda.“

Pro úplnost je třeba dodat, že 
autor těchto řádků byl biřmo-
ván ve stejný den a na stejném 
místě jako čtveřice jmenova-
ných žen. Všechny popsané pro-
žitky proto může potvrdit… 

Jediný dochovaný obrázek zachycuje zleva preláta Kratochvíla,  
biřmovanou mladou Elišku, jejíž kmotrou zde byla sestra Hana.
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Z KOMUNISTICKÉ RODINY AŽ 
K VYZNÁNÍ: „MILUJI TĚ, PANE!“

Svědectví o klikaté cestě do Boží náruče
text: Danuše Štukavcová

Po  narození mě rodiče nechali pokřtít, což byla jediná věc, kterou pro mne, co se týče Boha, 
udělali. Později mě nechali z církve vyškrtnout. Vyrůstala jsem v komunistické rodině, Klement 
Gottwald byl pro mne hodným dědečkem s dýmkou v ruce a u zubaře byl mojí oporou Julius 
Fučík, který všechno vydržel, tak já také. 

Až do  svých 27 let jsem žila 
jako člověk tohoto světa, a i to, 
co bylo špatné, mi připadalo 
normální. A  pak se to stalo. 
Potkala jsem svého budoucího 
manžela, který byl věřící, a slí-
bila jsem při jednom rande, 
že budu souhlasit i se svatbou 
v  kostele. V  roce 1978 jsme 
vstoupili do  svazku manžel-
ského na  místním národním 
výboru. Pak nás místní kaplan 
připravoval dva roky na  svá-
tost manželství, kterou jsme 

si udělili v roce 1980 v kostele 
mimo bydliště. To už jsme měli 
dvě holčičky. 

STRACH Z RODIČŮ
Rovněž děti jsme nechávali po-
křtít mimo bydliště. Důvodem 
byly obavy a  strach, co na  to 
řeknou rodiče. A  stejně se pak 
vždy všechno, nám neznámým 
způsobem, dověděli. Pan kap-
lan nás po  přípravě na  svátost 
manželství uvedl i  do  manžel-
ského společenství, takže já 

chodila do společenství, ale ne 
do  kostela. Důvodem byl opět 
strach z  rodičů a  připadalo mi 
také divné do  kostela chodit. 
Pomalu jsem se učila alespoň 
základní modlitby, obzvlášť 
zpívaný Otče náš se mi moc 
líbil. Manžel byl věrný svému 
přesvědčení, do  kostela cho-
dil i  s  třemi dětmi, lektoroval, 
modlil se s nimi a  já pořád jen 
chodila do společenství a odo-
lávala jsem. 

Ilustrační foto
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V KOSTELE JSEM 
ZŮSTALA
Jednou jsme si řekla, že si pů-
jdu poslechnout mého muže 
do kostela, jak zpívá. Zpíval úžas-
ně, krásně sametově, což mu zů-
stalo do dneška. A já v kostele už 
zůstala. Podařilo se mi přijmout 
svátost biřmování, i  když už si 
dnes nepamatuji, v kterém roce 
to bylo, a  ani si nevybavím své 
biřmovací jméno. A  také jsem 
prošla duchovní obnovou, kdy 
při lekci přijetí Ducha Svatého 
bylo mou jedinou starostí, zda 
ten Duch Svatý bude na  mě 
poznat. Díky obnově jsem byla 
u generální svátosti smíření, kdy 
jsem se setkala poprvé s Božím 
milosrdenstvím. Před svátostí 
smíření jsem byla přesvědčená, 
že kněze, u  kterého vykonám 
tuto svátost, už nechci nikdy po-
tkat. Opak byl pravdou, stali se 
z nás velcí přátelé. 

NESYMPATICKÁ 
MODLITBA V JAZYCÍCH
Důležitá změna v  mém životě 
nastala v  roce 1990, kdy spo-
lečenství charismatické obno-
vy jelo na  setkání komunity 
Emmanuel do  Paray le Monial. 
Tam jsem jako vdaná žena byla 
zařazena do  skupiny manže-
lů, i  když bych se raději viděla 
ve  skupince charismatické ob-
novy. Ale byla jsem poslušná, 
stejně mi byla modlitba v  ja-
zycích nesympatická, takový 
dar jsem nikdy nechtěla, tak 
jsem se raději modlila za man-
žela a  děti. Ale poslední den 
manželská skupina neměla tlu-
močníka, tak jsem ještě s  jed-
ním bratrem využili příležitosti 
a utíkali jsme do místa scháze-
ní charismatické skupiny. Při 
našem příchodu byl program 
téměř u konce, ale já jsem pad-
la na  kolena a  poprvé v  živo-
tě jsem řekla „Miluji tě, Pane“. 

V  tom okamžiku mým tělem 
probíhala vlna tepla a můj život 
se tímto okamžikem změnil.  

CHVÍLE JEN PRO MĚ
Když jsme jeli autobusem 
domů, tak jsem měla v srdci to-
lik touhy po Bohu, že jsem do-
kázala pochopit lásku k  Bohu 
řeholníků, řeholnic a  kněží. 
Sám Bůh stačí. Vrátila jsem se 
do  rozbouraného bytu, který 
můj manžel spravoval, což bylo 
důvodem, proč nejel se mnou. 
A  bylo to dobře, protože ty 
chvíle bez manžela byly urče-
ny pouze mně a Bohu. A touha 
po Bohu se v tom rozbouraném 
bytě stala touhou po modlitbě 
v  jazyku, kterou jsem tolik ne-
měla ráda. Po  prosbě: „Pane, 
nenechej mě čekat tak dlou-

ho, jako jsem já nechala čekat 
tebe,“ jsem tento dar bez zásluh 
dostala. Stačila pouze touha. 
Paray le Monial se stalo místem, 
kde jsem prožila svůj „opravdo-
vý“ křest a biřmování. 

Po  uplynutí roku jsme s  man-
želem vstoupili do  komunity 
Emmanuel v  České republice 
a  jsme jejími členy dodnes. 
Ve  svém životě jsme obnovou 
v  Duchu Svatém opakovaně 
prošli už jako členové komunity 

a  několikrát jako služebníci 
v  sousední farnosti. Díky Du-
chu Svatému jsme úspěšně 
prošli asi pětiletou školou od-
puštění. Boží slovo se pro nás 
stalo radostí. Každý den jej 
čteme, modlíme se a sloužíme 
dle svých možností ve  farnos-
ti. Láska k  Bohu v  nás zůstává 
i  přes náš už dosti vysoký věk. 
Můj osobní Bůh, kterého jsem 
poznala tak pozdě, ale přece, se 
stal mým Bohem milosrdným, 
spravedlivým, který má smysl 
pro humor, umí povzbudit, po-
těšit a i přesto, že mě zná se vše-
mi mými chybami a vším, čeho 
jsem se v životě dopustila, mně 
neustále odpouští a miluje. 

MÍSTO FUČÍKA SVATÁ 
APOLENA
A  když už jsem zmínila Boží 
smysl pro humor, musím zá-
věrem vzpomenout na  jednu 
svou návštěvu u  zubaře. Už 
jsem nebyla komunistické dítě, 
které má za  vzor Julia Fučíka, 
ale netušila jsem, co mi zubař 
bude dělat, a byla jsem naštva-
ná, že nevím, kdo je patronem 
zubařů, abych se k němu mohla 
modlit. Vstoupila jsem do ordi-
nace, sedla si do křesla a zubař, 
aniž bych se ho ptala, řekl na-
hlas: „Patronem zubařů je svatá 
Apolena.“ No není Duch Svatý 
úžasný? Mluví i skrze nevěřící.

Podobná byla má zkušenost 
s  Božím slovem. Jeli jsme 
s  manželem na  duchovní for-
maci do Králíků. Byl to rok vel-
kých povodní, což jsme viděli 
při cestě autem. A  já se rozči-
lovala a  ptala se: „Bože, co to 
děláš?“ Měla jsem po ruce Bibli, 
otevřela jsem ji a  dostala jsem 
okamžitě odpověď: „Není, kdo 
by mohl zabraňovat jeho ruce 
a ptát se ho: ‚Co to děláš?‘ “ (Dan 
4,32b). A bylo ticho. 

Můj osobní Bůh, 
kterého jsem 
poznala tak poz-
dě, ale přece, se 
stal mým Bohem 
milosrdným, spra-
vedlivým, který má 
smysl pro humor, 
umí povzbudit, 
potěšit...
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PŘEKONÁ ÚZKOST, PŘEKONÁ 
STRACH...

Bl. Miroslav Bulesić – patron biřmovanců
text: Libor Rösner

Titův komunistický režim sprovodil ze světa na 450 kněží, někteří zemřeli na popravišti, na jiných 
se podepsalo věznění, další byli zavražděni. K těm posledním patří i bl. Miroslav Bulesić, patron 
biřmovanců, jenž si do svého deníku napsal: „Být knězem znamená být mučedníkem.“

NEOHROŽENÝ 
SAMARITÁN
Miroslav pocházel z  pěti dětí 
chudých rolníků, jimž se na-
rodil 13. 5. 1920 v  dnes chor-
vatském Čabrunići, spadajícím 
pod farnost Svetvinčenat. Rodi-
če si museli hodně odříkat, aby 
svého syna, jenž již jako 10letý 
zatoužil po  kněžské tonzuře, 
poslali na studia a následně ho 
na nich udrželi.

Na  bohosloví se Miroslav jevil 
velmi nadějně, proto byl r. 1939 
vyslán studovat do Říma. Další 
jeho osudy výrazně ovlivnilo 
politické dění doma i ve světě. 
V  průběhu II. svět. války vznikl 
samostatný stát Chorvatsko, 
a  protože v  něm byla nouze 
o  kněze, povolal Miroslava 
jeho biskup R. M. Radossi zpět 
do  pulské diecéze a  díky dis-
pensi jej 11. 4. 1943 vysvětil 
na kněze.

Do konce války působil P. Miro-
slav ve farnosti Baderna, ohništi 
bojů tří znepřátelených stran – 
rudých partyzánů, vládních us-
tašovců a Němců. Neohroženě 
objížděl denně na  svém kole 
farníky, často zajel hlásat Krista 
i partyzánům. Neustával v tom 
ani poté, co partyzáni spáchali 
sérii útoků na okupanty, mstící 
se následně na nevinných ves-
ničanech. Pro ně proto bylo 

farářovo působení nepřijatelné, 
on však chtěl být milosrdným 
Samaritánem nesoucím milo-
srdenství Kristovo všem bez 
rozdílu i  bez ohledu na  stáva-
jící situaci. Vdovám po  mužích 
padlých v bojích s Němci a Italy 
přinášel materiální výpomoc, 
čímž na sebe zase svolával ne-
přátelství okupantů. 

„Nebojím se, neboť vím, že ko-
nám jen to, co mi velí má po-
vinnost vůči Bohu a lidem. Chci 
jednat podle své víry, chci si 
zachovat svou čest a  nevymě-
nit ji za žádné pozemské statky. 
Beze strachu budu hlásat přede 
všemi, co je a co není spraved-
livé. Podle této zásady, která je 
zásadou Ježíšovou, žiji a i nadá-
le chci žít,“ vyznal v  jenom ká-
zání na adresu permanentního 
ohrožení svého života. Na  ne-
návist nepřátel pak odpovídal: 
„Mou pomstou je odpuštění.“

NEPŘÍTEL SRPU 
A KLADIVA
R. 1945 pak přesídlil do Kanfa-
naru, kde svým počínáním ješ-
tě více potvrdil, že naděje jeho 
představených v  něj kladené 
byly oprávněné. Zavedl zde 
úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježí-
šovu a  Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie, dále společnou, 
hojně navštěvovanou modlit-
bu růžence, věnoval se mládeži 

a dětem. Bez bázně z kazatelny 
brojil proti bezbožnému komu-
nistickému režimu, který v  již 
opět sjednocené Jugoslávii za-
vládl a patřičně řádil.

A stejně jako za války v Bader-
ně musel i  zde čelit opakova-
ným výhrůžkám a  útokům, 
tentokrát ze strany příznivců 
marxismu-leninismu, jejichž 
agitace končily ve  stínu jeho 
působení naprostým fiaskem. 
„Jestliže mě zabijí, umřu za víru 
a za Boha,“ reagoval na varová-
ní, že mu hrozí smrt.

Místní soudruzi si nakonec pře-
ce jen mohli mnout ruce, ježto 
pulský biskup nenáviděného 
mladého faráře odvolal. Netušili 
však, že nyní vliv tohoto kněze 
ještě poroste, ježto byl v  pou-
hých 27 letech jmenován vice-
rektorem semináře v Pazině.

Účinek, jaký měl na  kněžský 
dorost, se projevil vzápětí, žel 
trval pouze pár měsíců. Ale 
i za ten krátký čas stačil zformo-
vat budoucí svaté kněze, nadto 
kněze perfektně obeznámené 
o podstatě komunistické ideje, 
ochotné napadat její zrůdnost 
z kazatelen jako jejich milovaný 
vicerektor.

To vše v  době, kdy rapidně 
stoupala otevřená agrese 
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Titova režimu vůči Církvi, to vše 
v  době, kdy už desítky kněží 
úpěly v  žalářích, včetně velké-
ho arcibiskupa Stepinace, mno-
zí další přišli z  bolševických 
rukou o  život a  zbylé se režim 
pokoušel zastrašit.

Co se P. Bulesiće týče, na něj ne-
měli žádné páky, nepomáhaly 
žádné hrozby, nic. Měl pro strach 
uděláno, nadále otevřeně vystu-
poval proti ostří srpu a  tvrdosti 
kladiva, nadále se klaněl kříži, 
který při slavnostním veřejném 
obřadu nechal pověsit v  atriu 
semináře, poté co ho mladí za-
pálení komunisté strhli. „Toužím 
umřít jedině pro slávu Boží a pro 
spásu svou a  mých farníků. Je-
-li to Tvá vůle, Pane, chci k Tobě 
přijít co nejdříve,“ zapsal si svého 
času do deníku. Brzy se mu mělo 
jeho odevzdání vyplnit.

OSUDNÉ SRPNOVÉ 
DNY
23. 8. 1947 doprovázel P. Bule-
sić papežského preláta a  bis-
kupského delegáta Jakoba 
Ukmara k  biřmování do  far-
nosti Buzet. Když při mši vnikli 
do kostela komunističtí provo-
katéři, P.  Miroslav se postavil 

s  rozpřaženýma rukama před 
svatostánek a  zvolal, že Nej-
světější Svátost mohou zne-
uctít jen přes jeho mrtvolu. 
„Jak chceš,“ vzkřikli vetřelci, „zí-
tra pojedeš do Lanisće, nebojíš 
se?!“ „Umřít mohu jen jednou,“ 
opáčil klidným hlasem, vědom 
si opravdovosti hrozby.

24. 8. udílel P. Ukmar za asisten-
ce P.  Miroslava svátost biřmo-
vání v Lanisći. Ve snaze předejít 
včerejším událostem začala 
bohoslužba oproti původnímu 
plánu o  hodinu dříve. Když se 
to komunisté dozvěděli, bylo 
už po všem. S pocitem ponížení 

vtrhli rozběsnění na  faru, ježto 
do  kostela jim zabránili svými 
těly vtrhnout farníci. Na  faře 
porozbíjeli, co mohli, načež na-
padli i  P.  Bulesiće. Nejprve ho 
surově hlava nehlava zmlátili, 
a  aby toho nebylo málo, když 
padl k  zemi, jeden z  útočníků 
mu v  záchvatu zběsilosti zasa-
dil několik ran nožem do  krku. 
Napadený P.  Miroslav ještě sta-
čil hlesnout „Ježíši, přijmi mou 
duši“ a  pak skonal. P.  Ukmar 
smrti unikl jen se štěstím, útoč-
níci ho nechali ležet omdlelého 
na podlaze v domnění, že je mr-
tev. Ubít chtěli i místního faráře, 
tomu se však podařilo ukrýt.

Vrah (jistý Slavko Sanković) 
odešel od  soudu bez trestu. 
Úřady navíc zakázaly zavraž-
děného kněze pohřbít v  jeho 
rodné farnosti ve  Svetvinčena-
tu – příbuzní mohli jeho ostat-
ky na hřbitově uložit až r. 1958.

12. 2. 2013 podepsal papež Be-
nedikt XVI. beatifikační dekret 
P.  Miroslava Bulesiće, samotný 
akt pak jménem jeho nástupce 
vykonal 28. 9. 2013 P.  Angelo 
Amato, SDB, v chorvatské Pule 
a  jmenoval ho patronem biř-
movanců. 

Fotografie P. Miroslava Bulesiće

Přenesení ostatků  P. Miroslava Bulesiće do jeho rodné farnosti
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PANNA MARIA V NADĚJI
Poutní tradice tady vznikla snadno a přirozeně. Horní Police se rychle zařadila 
mezi nejvýznamnější duchovní centra severu Čech a dnes se tam opět vrací.

text: Václav Štaud

Mariánské sousoší na břehu řeky Ploučnice vítá poutníky v Horní Polici někde uprostřed mezi 
zámkem a duchovním areálem. Stojí v místě, kam podle legendy řeka přinesla v roce 1523 dřevě-
nou sošku Panny Marie. Vesničané ji s úctou postavili do svého kostelíka, kam spolu s nimi začali 
za Matkou Boží přicházet i mariánští ctitelé z okolí. 

MATER GRAVIDA 
Historické pozadí dává tušit 
pravděpodobný důvod nálezu. 
V 16. století se k nám z Německa 
šířilo protestantské učení, pod 
jehož vlivem začali lidé odmítat 
úctu k  mariánským obrazům 
a  sochám, dokonce je zahazo-
vali. Proto sem Maria připlula… 
Protože ale Bůh dokáže i zlé věci 
využít k  dobrým cílům, mohla 
tak mezi Děčínem a  Českou Lí-
pou docela přirozeně vzniknout 
mariánská poutní tradice a rych-
le se rozvinout do  podoby jed-
noho z  nejpřednějších duchov-
ních center severu Čech. 

Sama milostná socha není po-
dle znalců umění příliš zdařilým 

dílem, má prý neúměrně velké 
ruce. Podstatnější v tom případě 
je, že ty ruce jsou podobně jako 
u  vranovské Madony sepjaté 
k vroucí modlitbě. Maria nám tu 
jde svou zbožností příkladem. 
A milostná socha má ještě jednu 
mimořádnost, je na ní znázorně-
no těhotenství. Protože už čeká 
Ježíše Krista, říkalo se jí „Mater 
gravida“ neboli „Panna Maria 
v naději“. Na sošce vysoké 75 cm 
to ale dnes moc vidět není, pro-
tože bývá oblečena do  zdobe-
ných volných šatiček.

VŠECHNO UŽ PADALO
Protože malý původní kostel ros-
toucímu množství věřících ne-
stačil, bylo nutné jej rozšiřovat. 

Dnešní poutní areál začali sta-
vět v roce 1689, ale nový kostel 
Navštívení Panny Marie se záhy 
stal znovu nedostatečným. Do-
šlo tedy k přístavbě postranních 
lodí, na nichž vidíme krásné em-
pory a unikátní dvouposchoďo-
vou kruchtu s varhanami úplně 
nahoře. Do  roku 1725 vznikla 
ještě volně stojící zvonice, troj-
křídlý ambit s kaplemi a prostor-
ná fara, časem povýšená na ar-
ciděkanství. Celá barokní perla 
byla hotová v  roce 1725 a  nej-
větší podíl na  tom měli majitel 
panství vévoda Julius František 
Sasko-lauenburský a jeho dcera 
Anna Marie Františka Toskánská. 
Renovací kostela v  roce 1861 
poutnímu místu pomohl také 

3x
 F

ot
o:

 w
w

w
.m

ar
ia

ns
ka

po
lic

e.
cz

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
http://www.marianaskapolice.cz


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

27

3|2020|č. 166

nový majitel panství, císař Ferdi-
nand, trávící čas na nedalekých 
Zákupech. Posledními opravami 
střech i  některých budov řešila 
duchovní správa válečné škody 
po roce 1945. Potom už ale celý 
areál začal nezadržitelně chát-
rat. „Když jsem sem v roce 2014 
nastupoval, všechno tu padalo. 
Vypadalo to, že tohle poutní 
místo už nebudeme schopni 
zachránit. Spousta věcí byla 
v  havarijním stavu. Nakonec se 
nám ale podařilo sehnat peníze 
z evropských fondů. Bez nich by 
to byla pohroma. Třeba krovy 
v kostele už byly v takovém sta-
vu, že tesaři říkali, že ještě jedna 
zima, a střecha se zřítí,” popisuje 
nedávný stav administrátor far-
nosti P. Stanislav Přibyl.

TAK ZAČÍNÁ ŽIVOT
V sobotu 27. června 2020 měly 
tisíce diváků TV Noe možnost 
sledovat spolu se stovkami pří-
tomných věřících slavnost ote-
vření a požehnání obnoveného 
poutního místa v  Horní Polici. 
Došlo k  tomu po  dvou letech 
intenzivních prací za  finanční 
podpory Evropské unie v rámci 
programu IROP.

Hlavním celebrantem byl li-
toměřický biskup Jan Baxant, 

který dílu v  kostele požehnal, 
koncelebroval apoštolský nun-
cius Charles Daniel Balvo. Pro-
tože je milovníkem hudby, jeho 
úkolem bylo požehnat oprave-
né varhany. Na závěr se všichni 
vydali průvodem do  rekon-
struované zvonice k požehnání 
tří nových zvonů. „Požehnáním 
obnoveného kostela sice končí 
první etapa prací, ale život prá-
vě začíná. Areál bude otevřen 
každý den a  čekají nás kromě 
liturgických oslav také různé 
kulturní události. Opravy bu-
dou pokračovat na  jaře roku 
2021. Věříme, že koncem příští-
ho roku se v plné kráse zaskvě-
je už celé poutní místo,“ dodává 
P.  Přibyl, známější Božímu lidu 
jako generální sekretář České 
biskupské konference.

SVĚDECTVÍ POUTNÍKA
„Cílem mojí cesty na sever Čech 
bylo původně jubileum svaté 
Zdislavy v  Jablonném,“ vypráví 
nadšený poutník z  Brna-Hor-
ních Heršpic Karel Potáček. 
Jeho dopravním prostředkem 
je kolo a s ním už navštívil bez-
počet duchovních perel v  naší 
vlasti i  ve  vzdáleném  zahraničí. 
„Když mě v  Děčíně jen několik 
dnů po  slavnostním žehnání 
několik farnic upozornilo, abych 

se určitě zastavil v  Horní Polici, 
že je tam vše krásně oprave-
no, tvářily se velmi nadšeně. To 
jen prohloubilo můj zájem. Byl 
jsem však už dříve domluvený 
s kamarádem Martinem z České 
Lípy, že se v  Horní Polici setká-
me, abychom si tam všechno 
prohlédli. Nebyl to problém, 
do kostela nás pustila sama Jana 
Chadimová, hlavní koordinátor-
ka projektu rekonstrukce. Vy-
světlila nám, na co letos peníze 
nezbyly, například na  renovaci 
deseti bočních oltářů nebo sta-
rých kostelních lavic. Příští rok 
by měly přijít na řadu také am-
bity kolem kostela, které jsou 
hodně zchátralé, podobně jako 
obrazy na  křížové cestě,“ popi-
suje poutník Karel.

„V  areálu mě zaujalo více sta-
veb, obzvlášť zajímavá je barva 
věží. Pohled od samostatně sto-
jící zvonice ke  kostelu mi tro-
chu připomněl Zelenou horu 
u Žďáru nad Sázavou. Také tam 
ještě ambity čekají na novou fa-
sádu,“ dělí se moravský cyklista 
o svoje bohaté dojmy. 
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SEVERNÍ I JIŽNÍ KRAJE 
SE MĚNÍ
„Při příchodu do kostela na mě 
dýchla uvolněná atmosféra bo-
hatě zdobeného oltáře se „svítí-
cí“ Pannou Marií, okouzlující je 
ale celý zrestaurovaný barokní 
prostor kostela. Měli jsme mož-
nost navštívit i  muzeum v  em-
porách prvního patra. Vyplňuje 
celý jeho obvod a  je přístupné 
samostatným vchodem zvenčí. 
Zhlédli jsme tam i  krátký film 
o  opravách kostela, podívali se 
na panely o  jeho historii a pro-
hlédli si vzácné liturgické oděvy. 
Celkově mě to vedlo k velkému 
poděkování Bohu, jak velké dílo 
k  jeho chvále se touto opravou 
podařilo,“ konstatuje poutník, 
který doma jako kostelník obě-
tavě pečuje o  chrám svatého 
Klementa Maria Hofbauera.

Z  pohledu člověka žijícího 
ve vnitrozemí Karel Potáček oce-
ňuje, kolik práce bylo v  posled-
ních létech vykonáno zejména 

v  pohraničí při údržbě kostelů 
a  dalších duchovních památek. 
Krása chrámu v  Horní Polici mu 
připomněla kostel obce Dyje 
na Znojemsku, nedaleko rakous-
kých hranic, kam restaurátoři 
také postupně vracejí mimořád-
nou barokní nádheru. „Je to sice 
na jihu Moravy, ale pravidelných 
návštěvníků pohraničních koste-
lů je i tam žalostně málo. Škoda! 
Ale možná právě ta nádhera při-
táhne lidi a trošku pomůže i s ná-
vratem víry,“ dodává poutník.

DOBRÝ PASTORAČNÍ 
MODEL
Biskup Jan Baxant ve  své slav-
nostní promluvě mimo jiné po-
chválil místní společenství věří-
cích, když uvedl: „Jsem velice rád, 
že si při dnešní slavnosti žehnání 
mohu vděčně vybavit vzpo-
mínky na  zdejší šťastná setkání 
uplynulých let a  vyslovit díky 
i vám, současným farníkům, spo-
lupracovníkům duchovní sprá-
vy a  tvůrcům stále přítomného 

křesťanského prostředí. Jeho 
pověst se naší diecézí šíří téměř 
jako pastorační model, použitel-
ný v různé míře pro jiné farní ob-
vody k  osvěžení celého našeho 
pastoračního terénu.“

A na závěr kázání přítomné po-
hladila další biskupova srdečná 
slova: „Toto místo nemůže být 
nikdy zapomenuto, mnoho 
dobrého se zde vykonalo, až 
oči přecházejí. A neviditelná du-
chovní hodnota jistě přesahu-
je to, co můžeme postřehnout 
očima. Děkujeme Pánu Bohu 
a Ježíšově Matce Marii, že se jim 
tady, v Horní Polici, zalíbilo. Dě-
kujeme donátorům a všem, kteří 
se jakkoliv podíleli na  úspěš-
ném dovršení současné rekon-
strukce. Díky za  to, že nebyly 
v pohybu jen jejich ruce a nohy, 
ale i  srdce, dobrá vůle pomoci 
a  překonat obtíže, bez kterých 
se snad žádné dobré dílo neo-
bejde. Děkuji otci Stanislavovi, 
děkuji znovu i  vám, milí farníci 
a přátelé mariánské Horní Police 
za  to, že i  když byl celý poutní 
areál po  dobu oprav uzavřen, 
jste s věrností tomuto místu vy-
drželi až do této chvíle. Vysvětluji 
si to tím, že jste vytušili, jaký spi-
rituální náboj a jiskru Ducha toto 
historické, kulturní a  památné 
křesťanské místo má. Vaší péči, 
starostlivosti a lásce je dnes toto 
zvelebené místo odevzdáno.“ 

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici – vždy v 15 hodin, 
kromě neděle po první sobotě v měsíci, kdy je mše svatá v 15 hodin 

v kostele sv. Vavřince v Jezvém.

Každou první sobotu v měsíci – poutní mše svatá v 10 hodin. 
Před bohoslužbami je vždy příležitost ke svátosti smíření. 

Přihlášky farních poutí – na adrese www.marianskapolice.cz;  
e-mail: info@marianskapolice.cz; tel.: 487 860 294. 
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Maria Panno, Matko Slova. Panna Maria v poezii českých básníků nové doby.  

Výbor uspořádal Mojmír Trávníček. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2005.

Maria na nebe vzata,  
jako večerní mha zlatá

vznesla se do červánků  
v oliv a smokvoňů vánku.

Andělé stříbrně šedí  
s kšticemi z ohnivé mědi

vznesli ji Otci a Králi,  
v závoje slávy ji halí.

Země štká tvrdá a sucha,  
nemá již krve ni ducha,

křišťály slz jen a sněhu  
z lesů a polí a břehů

srší a krůtě se lesknou. 
Ah, země lodí je tesknou,

po věky pluje svou poutí,  
pluje, a neví, kam plouti...

V surovém, studeném vání  
buď její kotvou, ó Paní,

do srdce Synova vrytou  
přepevnou ranou a lítou!

NANEBEVZETÍ  
PANNY MARIE

Bohuslav Reynek
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ČAS ZAJET NA HLUBINU
Rozhovor s o. Tomášem Lesňákem OFMConv, asistentem generála řádu.
zeptala se: Jitka Navrátilová

Otec Tomáš prostě vyčnívá. A to nejenom svým vzrůstem, ale především způsobem myšlení, kte-
ré v sobě snoubí úctu k tradici minoritského řádu, ale i otevřenost novým výzvám. Možná právě 
jeho odvaha klást si nové otázky a hledat nové odpovědi byla důvodem, proč si ho letos generál 
řádu vybral za svého asistenta. 

V průběhu téměř 20 let kněž-
ství jste vystřídal mnoho 
rolí, mezi jinými roli kustoda 
a nově i rolí asistenta generála. 
Co pro Vás znamená, že Vám 
Pán svěřil tak těžké úkoly? 

Myslím, že Pán Boh chce, aby 
som sa ho naučil milovať. Kedysi 
som sa rýchlo zapálil a robil veľa 
rôznych vecí a  mal zodpoved-
nosť za iné. Potom som ich často 
ťahal svojou silou, až som sa 
dostal do  krízy stredného veku. 
V mojej novej role 
vidím, že Pán Boh 
si ma vyhradil pre 
seba. Dáva mi 
čas, aby som sa 
mohol oveľa viac 
modliť a  premýš-
ľať. Dostal som 
priestor, aby som 
išiel viac do hĺbky.

Když máte mož-
nost se více vě-
novat modlitbě, modlíte se 
jinak?

Predovšetkým sa snažím o zlep-
šenie úprimnosti pred Pánom. 
Vzťah s Bohom je treba stále ob-
novovať. Tak ako medzi ľuďmi. 
Keď sa dlho so sebou nerozprá-
vame, pretože sme si urobili nie-
čo, čo poškodilo náš vzťah, tak 
stačí úprimne povedať, že mi je 
to ľúto. Moja skúsenosť je taká, 
že ak úprimne Bohu vyznám, 
že som išiel po svojich cestách, 

za  svojimi predstavami, že ma 
veľmi nezaujímalo, aké On má 
plány pre mňa, tak sa všetko 
obnovuje. Keď chceme s Pánom 
obnoviť vzťah, musíme prejsť 
cez bránu pokory a úprimnosti.

Zmínil jste, že jste měl krizi 
středního věku. Jak to vypa-
dá, když má kněz nebo řehol-
ník krizi? 

Nemyslím, že by som mohol 
hovoriť o tejto kríze v minulom 

čase. Hovorí sa, že 
kríza stredného 
veku nikdy nepre-
chádza. Keď začne, 
tak trvá a  človek 
permanentne zo-
stáva v  kríze a  tak 
dozrieva. U  mňa je 
to podobné, ako to 
majú muži v mojom 
veku. Je to spojené 
s  mužskou identi-
tou. V  rehoľnom ži-

vote je to navyše spojené s otáz-
kami, aký je zmysel rehoľného 
povolania či kňazskej služby.

Jaké byly vaše představy 
o  budoucnosti, když jste byl 
malým hochem?

Určite som si nepredstavoval, že 
by som chcel byť kňazom a rehoľ-
níkom. Chcel som však niečo zna-
menať. Vyrastal som v prostredí, 
kde kňaz niečo znamená. Videl 
som u  svojich starých rodičov 

s ak veľkou bázňou počúvali kňa-
za a veľmi úprimne zdieľali, čo on 
povedal. Kňaz im pomáhal a bol 
pre nich dôležitý. Kvôli tej bázni, 
ktorú som videl v očiach starých 
rodičov, sa zrodila túžba byť nie-
kým a zároveň byť užitočným.

Jak rodiče reagovali na  Vaši 
volbu odejít do kláštera? 

Najprv prijali to, že idem do se-
minára. Nebolo to však pre nich 
jednoduché. Mama neverila, že 
mám schopnosti potrebné ku 
kňazstvu. Otec, asi v zámernom 
protiklade k maminmu postoju, 
vyhlasoval, že on to vždy vedel. 
Oveľa ťažšia situácia bola, keď 
som sa rozhodol ísť do  mino-
ritskej rehole, pretože minoriti 
neboli na  Slovensku známi. 
Záujemci o  vstup museli odísť 
do Poľska, čo bolo pre rodičov, 
ktorí si mysleli, že ma budú mať 
blízko seba, ťažké.

Nyní jste ve své nové roli po-
věřen navštěvovat komunity 
bratří po  střední a  východní 
Evropě. S  jakým poselstvím 
za nimi jezdíte?

Predovšetkým to vnímam ako 
bratskú službu. Som jednodu-
cho bratom, ktorý môže po-
slúžiť. Používam k  tomu hlavu, 
srdce a skúsenosti, ktoré mám. 
Idem k  bratom predovšetkým 
s  tým, že sa snažím byť s  nimi 
a  spoznať ich realitu. Tam, kde 
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sú misijné podmienky, tam tre-
ba bratské povzbudenie a dví-
hať bratov na  duchu. Hlavne 
tých, čo už dlho pracujú a  sú 
unavení a nemajú oporu veľké-
ho spoločenstva. 

Když se snažíte sdílet reali-
tu – je možné Vás vidět, jak 
např. v Polsku u bratří myjete 
nádobí?

V  Poľsku veľmi nie. Je tam tak 
veľká úcta k  predstaveným, že 
keby bolo treba, tak by za mňa 
dýchali. Veľmi mi to nie je prí-
jemné, ale prijímam to s poko-
rou, aby som im veľmi nekom-
plikoval život. Ale napríklad v  
Kazachstane som s bratmi v ta-
kej každodennosti. 

Bylo pro Vás těžké přijmout 
roli asistenta generála? 

Ja som to vôbec neprijímal, 
lebo sa mi to zdalo absurd-
né. Chcel som po  8 rokoch vo 
funkcii vyššieho predstavené-
ho robiť niečo konkrétne a byť 
bližšie ľudom. Ako sa menila 
situácia na kapitule, tak som sa 
s  tým musel zmierovať. Bratia 
mi v  tom museli pomôcť. Bol 
som i  niekoľkokrát za  generál-
nym predstaveným s  tým, že 

nie som vhodný kandidát, že sú 
lepší kandidáti. On mal však hl-
boké presvedčenie, že to mám 
byť ja. Jeho veľká dôvera vo 
mňa mi nakoniec pomohla pri-
jať túto rolu.

Jakou vizi má generál pro mi-
noritský řád? Jaké poselství 
mají bratří nést dnešnímu 
světu?

Otec generál pozýva bratov, 
aby sa znovu a odvážne zamys-
leli nad touto otázkou. Aby sme 
sa, podobne ako o  tom hovorí 
Svätý Otec, nebáli zanechať 
naše istoty a  vykročili na  nové 
cesty. Zhodou okolností je náš 
generál tak isto ako Svätý Otec 
Argentínčan. 

Existuje nějaký zažitý stereo-
typ, které by chtěl generál 
minoritského řádu změnit? 

Napríklad spolupráca s  laikmi. 
O  tejto téme je ľahšie hovoriť, 
ale je ťažšie ju realizovať. Sku-
točnosť je taká, že s  laikmi dl-
hodobo spolupracujeme, avšak 
predovšetkým tam, kde nám 
uľahčujú prácu. Ide však o  to, 
aby sa im v cirkvi vytvorilo aj iné 
miesto, aby nás revidovali v na-
šom spôsobe života a chápania 

seba samých. A to je samozrej-
me náročnejšie. Ale na  tých 
miestach, kde sa to darí, tak je 
to veľmi plodné. Nie vždy mu-
sia byť tieto cesty úspešné, ale 
aj skúsenosť neúspešnej cesty 
pomáha k  pochopeniu nás sa-
mých. V  konečnom dôsledku 
ide o  pochopenie našej fran-
tiškánskej charizmy v  kontex-
te dnešnej cirkvi a  sveta. Sami 
nemáme možnosť to pochopiť, 
potrebujeme k tomu spoluprá-
cu a blízkosť laikov.

Je překvapující slyšet, že by 
si bratři minorité znovu defi-
novali své poslání na  zákla-
dě spolupráce s  laiky. Máte 
představu, jak prakticky 
zrealizovat tuto myšlenku?

Nebolo by vhodné, keby som 
vstupoval bratom do života s ne-
jakými konkrétnymi predstava-
mi. Ja to robím poväčšine tak, že 
im hovorím o  pozitívnych skú-
senostiach na  iných miestach, 
ktoré môžu byť pre nich inšpiru-
júce, a pozývam ich, aby sa otvo-
rili na túto myšlienku a začali ju 
vnímať ako výzvu, ktorá je dnes 
v cirkvi. Je to však proces.

Děkuji za  rozhovor. Ať Vám 
Pán žehná ve Vaší práci. 
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DUCH SVÄTÝ 
A NEPOŠKVRNENÁ

Sv. Maximilián o birmovke, daroch Ducha Svätého a našom vzore pre 
ich využívanie

text: Dariusz Żuk-Olszewski

Hoci v  textoch sv. Maximiliána nachádzame iba jednu jedinú zmienku o  sviatosti birmovania, 
ich riadky sú plné slov o Duchu Svätom. A dôkazov, že Nepoškvrnená je najkrajším príkladom 
a vzorom plného využívania Jeho darov vo svojom živote.

SPOMIENKA 
NA VLASTNÚ 
BIRMOVKU
Jedinú zmienku sv. Maximiliána 
o  prijatí sviatosti birmovania, 
aj to veľmi strohú, nachádzame 
v jeho liste svojej matke Marian-
ne zo štúdií v  Ríme. List písal 
krátko pred svojím návratom 
do  Poľska v  roku 1919. V  liste 
reaguje na správu, ktorú dostal 
od mamy. Dozvedel sa z nej, že 
jeho brat František, s  ktorým 
spolu vykročili na cestu rehoľné-
ho života, opustil minoritský rád. 
V liste spomína na brata Františ-
ka ako na  toho, ktorý ho nad-
chol pre cestu rehoľného života 
a ktorý bol pre neho príkladom. 
„S  veľkým potešením i  smút-
kom zároveň som si prečítal Váš 
list, mama, z  23. februára, ako 
si to sama môžete predstaviť. 
Úbohý Franuś1... Nemôžem po-
chopiť veľkosť Božieho milosr-
denstva voči mne... Veď on prvý 
žiadal o prijatie do rehole. Spolu 
sme prijali prvé sväté prijímanie, 
sviatosť birmovania. Spolu sme 
boli v  škole, spolu v  noviciáte, 
spolu sme zložili prvé sľuby... On 
(Franuś) ma svojím príkladom 
ťahal do tohto prístavu spásy. Ja 
som chcel odísť a aj jeho odlákať 
od noviciátu..., a teraz...“2

Na brata spomína s láskou a vy-
jadruje nádej, že dobrý Boh ho 

bude napriek jeho rozhodnu-
tiu, ktoré prijal s bolesťou, spre-
vádzať svojím milosrdenstvom 
po cestách života. A napĺňať ho 
plnosťou darov Ducha Svätého. 
Tých darov, ktorých sviatostný 
znak prijali naraz v deň birmov-
ky. To, že sviatosť birmovania 
spomenul medzi kľúčovými 
udalosťami svojho detstva 
a mladosti, svedčí o tom, že ju 
pokladal za  veľmi dôležitú pre 
svoj život. 

DUCH SVÄTÝ A JEHO 
MILOVANÁ NEVESTA
O Duchu Svätom sv. Maximilián 
píše takmer výlučne v  súvis-
losti s  Nepoškvrnenou – Jeho 
milovanou Nevestou. Myslím, 
že táto poznámka je veľmi dô-
ležitá pre správne chápanie 
a  prežívanie katolíckej  cha-
rizmatickej spirituality.  Jeho 
teologické texty o  vzťahu Du-
cha Svätého a  Bohorodičky 
sú z  jeho teologických diel asi 
čitateľsky najnáročnejšie, vy-
značujú sa však veľkou hĺbkou. 
V  texte o  Božom živote píše 
o Nepoškvrnenej ako tej, ktorá 
je vrcholom lásky. Tej lásky, kto-
rú stvorenie vracia Stvoriteľovi. 
Vysvetľuje to na  príklade tzv. 
tretieho Newtonovho zákona 
– zákona akcie a reakcie: „Z Bo-
žieho zjavenia vieme, že od ve-
kov na  veky Otec rodí Syna 

a Duch pochádza z Otca i Syna. 
Tento život Najsvätejšej Trojice 
v nespočetných a rôznorodých 
ozvenách znie v  stvoreniach, 
ktoré vzišli z rúk Boha jediného 
v  Najsvätejšej Trojici, ako jeho 
menej či viac vzdialené podo-
by. Všeobecným princípom je, 
že každý dôsledok je podobný 
príčine. A tu platí úplne  a ešte 
v užšom význame, že Boh tvo-
rí z  ničoho. Čokoľvek teda je 
v  stvorení, to všetko je Jeho 
dielo. 

Od Otca skrze Syna a Ducha zo-
stupuje každý akt Božej lásky, 
tvoriaci, udržujúci v jestvovaní, 
dávajúci život a  jeho rozvoj, 
tak v  prirodzenom poriadku, 
ako aj v poriadku milosti. Takto 
Boh obdarúva láskou svoje 
nespočetné obmedzené po-
doby. A  nie inou cestou ako 
skrze Ducha a  Syna vystupuje 
k  Otcovi reakcia lásky stvore-
nia. Nie vždy sa to deje vedo-
me, ale vždy skutočne. A  ten 
istý Boh, nik iný, je stvoriteľom 
aktu lásky tvorstiev. Ak však má 
toto tvorstvo slobodnú vôľu, 
tento akt lásky sa neuskutoční 
bez súhlasu tohto stvorenia. 
Vrcholom lásky stvorenia, kto-
rá sa vracia k  Bohu, je Nepo-
škvrnená. Bytosť bez poškvrny 
hriechu, celá krásna, celá Bo-
žia. Ani na  moment sa jej vôľa 
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neodchýlila od vôle Boha. Dob-
rovoľne vždy bola Božia. A v nej 
sa odohrá zázrak zjednotenia 
Boha so stvorením. Otec, ako 
svojej vyvolenej, jej zveruje 
Syna. Syn zostupuje do  jej pa-
nenského lona a  stáva sa jej 
dieťaťom a  Duch Svätý v  nej 
zázračným spôsobom utvára 
Ježišovo telo. Duch Svätý sa 
v  jej duši zabýva a  preniká ju 
tak nevýslovným spôsobom, 
že vyjadrenie ‚Nevesta Ducha 
Svätého‘ je veľmi vzdialeným 
pokusom o  vyjadrenie života 
Ducha Svätého v nej a skrze ňu. 
V Ježišovi sú dve prirodzenosti, 
Božská a  ľudská, no iba jedna 
osoba – Božská. A  tu sú dve 
prirodzenosti a  ešte dve oso-
by – Ducha Svätého a  Nepo-
škvrnenej. Zjednotenie Božstva 
s človečenstvom však presahu-
je všetko chápanie.“3

DUCH SVÄTÝ ZOSIELA 
SVOJE DARY IBA CEZ 
NEPOŠKVRNENÚ
Maximilián vo svojom teologic-
kom uvažovaní o výnimočnom 
vzťahu Ducha Svätého a Nepo-
škvrnenej osobitným spôso-
bom zdôrazňuje jej privilégium 
Prostredníčky všetkých milostí. 
„Duch Svätý nezošle žiadnu mi-
losť, Otec skrze Syna a  Ducha 
nespustí nadprirodzený život 
na  dušu inak, ako iba cez Pro-
stredníčku všetkých milostí – 
Nepoškvrnenú, s  jej súhlasom 
a  spoluprácou. Všetky pokla-
dy ona dostáva do  vlastníctva 
a  rozdeľuje ich, komu a  v  akej 
miere chce. 

Plodom lásky Boha a Nepoškvr-
nenej je Ježiš, Boží a ľudský Syn, 
Bohočlovek, Prostredník medzi 
Bohom a  ľuďmi. (...) A  nie inak, 
ako iba cez ňu, bude prúdiť 
láska stvorení k Ježišovi a skrze 
Neho k Otcovi. Nie vždy to budú 

mať stvorenia na  pamäti, ale 
vždy tomu tak bude. (...)“4

NEPOŠKVRNENÁ 
POMÁHA LEPŠIE 
SPOZNÁVAŤ DUCHA 
SVÄTÉHO 
V  jednom zo  svojich príhovo-
rov rehoľným spolubratom 
sv.  Maximilián povedal akoby 
naokraj pozoruhodnú poznám-
ku: „Najsvätejšia Matka je tu pre 
to, aby sme lepšie spoznali Du-
cha Svätého. To sú tak hlboké 
veci, tak presahujúce ľudský ro-
zum, že nikdy toto spoznáva-
nie nevyčerpáme.“5 Nezabúdaj-
me teda na  to. Nezabúdajme 
na  to, že práve Nepoškvrne-
ná nám môže pomôcť objaviť 
a naplno využiť dary, ktoré do-
stávame od  Ducha Svätého. 
Nezabúdajme na  to, že práve 

Nepoškvrnená nám môže po-
môcť plne rozvinúť život do-
spelého kresťana, ktorým sme 
sa stali prijatím sviatosti birmo-
vania. Nech je pre nás Neves-
ta Ducha Svätého príkladom 
toho, ako prijať a zveľadiť dary 
Ducha Svätého v  našich živo-
toch – dar múdrosti, dar rozu-
mu, dar rady, dar sily, dar po-
znania, dar nábožnosti a  dar 
bázne Božej. 

1 Poľská zdrobnenina mena František.
2 Por. List matke datovaný v Ríme 20. 4. 1919. In: KOLBE, 

Maksymilian M. Pisma. Część I i II. Niepokalanów: 
WOF, 2007 (dále jen Spisy), č. 23.

3  Por. rukopis Życie Boże. In: Spisy, č. 1175.
4  Tamtiež. 
5  Por. príhovor Sv. Maximiliána spolubratom v Niepokalano-

we, 25. 9. 1937. In: KOLBE, Maksymilian M. Konferencje 
ascetyczne. Niepokalanów: WOF, 1990, č. 103.
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ZASNOUBENÁ S BOHEM
Mariino poslání pod vedením Ducha Svatého
text: P. Jaroslav Brož

Boží Duch je ve Starém zákoně dáván vyvoleným osobám příležitostně. Až ve spojení s Ježíšem je 
jeho přítomnost trvalá. Panna Maria, Ježíšova matka, vzhledem k poslání, které od Boha dostala, 
má podíl na tomto trvalém a plném působení Ducha Svatého v jejím životě a dál v životě církve. 

V  dějinách spásy se přítom-
nost a působení Božího Ducha 
v  tomto světě projevuje po-
stupně. Kdo je vůbec Duch Sva-
tý? Písmo svaté nás učí, že díky 
němu je možno být spojeni 
s  Bohem a  zakoušet jeho blíz-
kost. Náboženská zkušenost 
jako vnímání Božího dotyku 
v  konkrétních životních okol-
nostech je pro nás důležitá. 
Přesvědčuje nás o tom, že Bůh 
vychází ze své skrytosti a vstu-
puje do našich událostí a  taju-
plně spojuje svůj život s naším 
životem. 

BOŽÍ DUCH VE STARÉM 
ZÁKONĚ
V  dějinách Izraele Duch zasa-
huje skrze Bohem vyvolené 
osoby tam, kde je třeba zvlášt-
ní pomoci. Hebrejský výraz 
pro „ducha“ (ruach) se spojuje 
s  představou větru nebo ván-
ku. Projevuje se třeba jako síla 
k  osvobození od  nepřátel, jak 
o  tom čteme v  knize Soudců. 
Gedeon, Samson a  další Boží 
vyvolení dostávají sílu, aby se 
zastali utiskovaného lidu. Moc 
Ducha se projevuje výrazně 
v prorocích, kde se snoubí pře-
devším s  Božím slovem. Boží 
Duch se projevuje jako světlo, 
které odhaluje hříšný stav lidu 
a volá ho k obrácení. Dává mu 
ale také útěchu v  čase trpké 
beznaděje. Působení Ducha 
Svatého nacházíme v  sym-
bolech, jako je pomazání ole-
jem, Boží ruka, Boží prst nebo 

oblakový a ohnivý sloup, který 
vedl Izraele pouští do zaslíbené 
země, nebo jako oheň z nebe. 

TRVALÁ PŘÍTOMNOST 
DUCHA V JEŽÍŠI
S  příchodem Ježíše Krista se 
působení Ducha Svatého po-
někud mění. Jan Křtitel o  něm 
svědčí: „Spatřil jsem, jak Duch 
sestoupil jako holubice z nebe 
a  zůstal na  něm“ (Jan 1,32). 
Toto „zůstávání“ říká, že s  Ježí-
šem přichází do světa trvalá pří-
tomnost Božího Ducha. V něm 
se s konečnou platností překo-
nává propast mezi člověkem 
a Bohem, kterou vytvořil hřích. 
Proto jedním z  hlavních plodů 
Ducha Svatého je smíření s Bo-
hem: „Přijměte Ducha Svatého. 
Komu odpustíte hříchy, tomu 
jsou odpuštěny…“ (Jan 20,22-
-23). 

Podle Lukášova evangelia Je-
žíš vyšel kázat Boží království 
ve  světle Izaiášova proroctví: 
„Duch Hospodinův jest nade 
mnou; proto mne pomazal, 

abych přinesl chudým radost-
nou zvěst…“ (Iz 61,61,1; Lk 
4,18). Vyvstává tu otázka, kdy 
došlo k  onomu duchovnímu 
„pomazání“? Evangelia ukazu-
jí Ducha Svatého nad Ježíšem 
po jeho křtu v Jordánu. Ale Lu-
káš nám ukazuje, že Ježíšovo 
lidství je od  samého počátku, 
tedy od  jeho početí, utvářeno 
mocí Svatého Ducha. 

JEŽÍŠOVA MATKA 
UTVÁŘENÁ DUCHEM 
SVATÝM
Do  tohoto tajemství spojení 
Boha a  člověka je plně zapo-
jena jeho matka Panna Maria. 
Jestliže s  jejím synem Ježíšem 
začíná nová doba, která je dí-
lem Božího Ducha, má účast 
na té novosti i jeho matka. Apo-
štol Pavel mluví o těch, kdo žijí 
v Kristu, jako o „novém stvoře-
ní“ (2 Kor 5,17). Skrze křest ob-
lékli „nového člověka“ (Ef 4,24). 
Maria dostala tuto novost kvůli 
svému poslání předem. I  když 
to evangelium nezmiňuje vý-
slovně, ona je od začátku svého 
života uchráněna jakékoli špíny 
hříchu. Církev tuto její radikální 
novost hlásá, když učí o  jejím 
neposkvrněném početí. To je 
bezesporu dílo Ducha Svatého, 
protože on je tvůrcem nového 
stvoření. Při setkání s andělem 
Gabrielem nacházíme už Marii 
jako „milostiplnou“ (Lk 1,28). 
Řecký výraz kecharitomené 
znamená asi víc, než jen na-
plnění milostí. Ona je „milostí 

Řecký výraz 
kecharitomené 
znamená víc, 
než jen naplnění 
milostí. Ona je 
„milostí zcela 
utvořená“.
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zcela utvořená“. V  okamžiku 
zvěstování je už Bohem při-
pravená k  dalšímu působení 
Ducha. Mimořádné mateřství 
panenské snoubenky bude vý-
lučně Božím dílem: „Sestoupí 
na tebe Duch Svatý a moc Nej-
vyššího tě zastíní“ (Lk 1,35). Po-
čátek Ježíšovy existence je spo-
jen se snoubeneckým oddáním 
se pokorné služebnice Božímu 
Duchu. To jsou její duchovní 
zásnuby, manželská smlouva 
s Bohem, která je v  lidské spo-
lečnosti právně chráněna snub-
ní smlouvou s Josefem. Maria je 
plodná díky Božímu Duchu. 

MARIINO MATEŘSTVÍ 
OTEVŘENÉ VŠEM
Zatímco lidské mateřství je vý-
lučné, protože zakládá tělesný 
a psychicko-emoční vztah mezi 
dítětem a  matkou, mateřství 
z  Ducha je širší a  svobodnější. 
Rozšiřuje se na  všechny, kteří 
Marii s  počatým Ježíšem při-
jmou do svého domu. Tak hned 
po  zvěstování se Maria vydává 

navštívit svou příbuznou Alž-
bětu. Pouhá slova Mariina po-
zdravu naplnila její příbuznou 
Duchem Svatým k prorockému 
slovu a  její dítě k  radostnému 
tanci v  mateřském lůně. Maria 
žije své mateřství Ducha tak, že 
uchovává všechno, co se týkalo 
Ježíše, ve svém srdci a rozvažu-
je o tom (srov. Lk 2,19.51). Ježíš, 
naplněný a  vedený Duchem 
Svatým, je pro ni výživným chle-
bem Božího slova. Proto každý, 
kdo slyší Boží slovo a plní je, se 
může také stát Ježíšovou mat-
kou (srov. Mk 3,35; Mt 12,50). 

MARIA A ŽIVOT CÍRKVE 
Z DUCHA 
Tím ovšem Mariino poslání 
nekončí. Jan ve  svých pašijích 
zaznamenal Ježíšův veliký dar: 
umírající Mariin syn dává svou 
matku milovanému učední-
kovi, který zastupuje všechny 
jeho přítomné i budoucí učed-
níky (viz Jan 19,26-27). Je to 
jeden ze zakládajících okamži-
ků církve. Rodina Božích dětí, 

která má v  Bohu na  nebesích 
Otce, nemůže být bez matky. 
A  protože církev vyrůstá z  ta-
jemství vtělení Božího Syna, ne-
může mít jinou matku než lid-
skou. Maria tvoří spojnici mezi 
počátečním Ježíšovým dílem 
a  generacemi křesťanů. Díky 
Duchu Svatému není její ma-
teřství pro církev jen nějakým 
čestným titulem, ale je to stá-
le platná skutečnost. Tu chtěl 
zřejmě podtrhnout na  začátku 
Skutků apoštolů svatý Lukáš, 
když zobrazuje církev rodící se 
kolem apoštolů a  Ježíšových 
přátel a  příbuzných. Pánova 
matka je tam zmíněna výslov-
ně (srov. Sk 1,14). Je zřejmé, že 
její úloha tu byla nepostrada-
telná. Ta, která měla zkušenost 
s počátkem Ježíšova života, má 
být pomocnicí při zrození jeho 
mystického těla. Ale její postoj 
potřebuje církev v každé gene-
raci, aby Duch Svatý mohl bez 
překážek působit. Je to postoj 
pokory, důvěry v Boží přislíbení 
a poslušnosti Božímu slovu. 
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (26)
Pius IX. – papež Sylabu a Prvního vatikánského koncilu.
text: Radomír Malý

Papež Řehoř XVI. odsuzoval každé bezpráví bez ohledu na vyznání a náboženské přesvědčení. 
Vzorem v tomto směru mu byl sv. Řehoř VII., velký obránce svobody Církve proti světské moci 
a zároveň i svobody jednotlivce proti panovnické svévoli. R. 1839 vydal encykliku „In Supremo 
Apostolatus“, v níž kategoricky odsoudil obchod s černošskými otroky, praktikovaný USA a ko-
loniálními státy. Dodejme, že již jeho předchůdci, zejména Pavel III., sv. Pius V. a Benedikt XIV., 
pranýřovali tyto praktiky, jak jsme o tom psali v příslušných dílech našeho seriálu. Řehoř XVI. se 
také radikálně postavil na obranu pronásledovaných řeckokatolíků v carském Rusku a  jezuitů 
i jiných řeholí ve Španělsku, nepravdivě obviněných, že prý otrávili studně a tak vyvolali epidemii 
cholery. Pro Papežský stát vydal dekret, že obecní a městská samospráva je přednostní záležitos-
tí laiků a nikoli kněží. V Římě zavedl paroplavbu na Tibeře, založil egyptské a etruské muzeum 
a podpořil archeologické vykopávky na Forum Romanum. Zemřel r.1846. Dodnes Sv. stolec udě-
luje za zásluhy o Církev Řád sv. Řehoře Velikého, který právě tento papež ustanovil.

Věrným pokračovatelem linie 
Řehoře XVI. se stal jeho nástup-
ce bl. Pius IX., nejvýznamnější 
papež 19. století. Za jeho ponti-
fikátu vyvrcholila protipapežská 
a protikatolická revoluce v Itálii, 
což vedlo k likvidaci Papežského 
státu r. 1870. Pius IX. tento boj 
sice navenek prohrál, nicméně 
zvítězil morálně a duchovně.

PROFIL PAPEŽE 
BL. PIA IX. 
Jmenoval se Giovanni Ma-
ria Mastai-Ferretti a  narodil se 
r. 1792 v italském Sinigagli v hra-
běcí rodině. Jeho otec byl guver-
nérem tamní oblasti. Studoval 
v  řádové škole piaristů ve  Vol-
teře s  perspektivou kněžského 
povolání, nicméně tyto plány 
zkomplikovala epilepsie, jíž trpěl 
od  svých 16 let. Musel kvůli ní 
přerušit teologická studia. 

Jeho rodina založila r. 1814 
charitativní ústav pro sirotky 
nazvaný „Tata Giovanni”. Mladý 
Mastai, ze zdravotních důvo-
dů nezpůsobilý pro kněžské 
svěcení, se stal jeho ředitelem. 
Osobně učil osiřelé děti číst, 
psát a  počítat. Institut „Tata 

Giovanni” si díky dobrému ve-
dení získal mimořádnou po-
věst, takže se o  něj začal zají-
mat sám papež Pius VII. Ten si 
Mastaie oblíbil natolik, že mu 
udělil dispens, aby mohl pokra-
čovat v  přípravě na  kněžskou 
dráhu (tehdejší předpisy vylu-
čovaly, aby epileptik se mohl 
stát duchovním). Vysvěcen byl 
r. 1819. 

Těžiště své pastorace viděl 
v charitativní práci. Nadále vedl 
institut „Tata Giovanni”, v němž 
realizoval nejnovější odborné 
poznatky pedagogiky. Papež 
Pius VII. s ním měl ale jiné plá-
ny. R. 1823 ho jmenoval členem 
delegace biskupa Muzziho, 
která měla v  Latinské Ameri-
ce vyjednat konkordát s  nově 
vzniklým nezávislým státem 
Chile. Cestou do argentinského 
Buenos Aires byla však jejich 
loď zadržena ve španělské Ma-
llorce. Ve Španělsku tehdy pro-
bíhala protikatolická revoluce, 
delegace Sv. Stolce byla proto 
uvězněna. Teprve po  několika 
intervencích mohla pokračovat 
v plavbě. V Atlantickém oceánu 
však jejich loď přepadli piráti 

a obrali je o veškeré potraviny. 
Z  Buenos Aires museli poté 
cestovat na  koních do  Chile 
přes pohoří Andy bez jakého-
koliv ozbrojeného doprovodu. 
Jen o  vlásek unikli indiánům, 
kteří několik karavan před nimi 
i  po  nich přepadli a  povraždi-
li. Ukryli se v  jeskyních. Trpěli 
hladem, jedli pouze plesnivý 
sýr a pili bahenní vodu. V jedné 
vesnici, jíž procházeli, nalezli 
těžce nemocného protestanta, 
o  něhož se místní obyvatelé 
nechtěli postarat. Mastai se jej 
ujal, osobně ho ošetřoval a  te-
prve až se dotyčný uzdravil, do-
honil svoji karavanu. 

Když dorazili do hlavního měs-
ta Chile Santiaga, vláda se k nim 
chovala nepřátelsky. Jejich po-
věřovací listiny podepsala až 
po  třech měsících. Během té 
doby neprojevila žádnou ocho-
tu navázat diplomatické styky 
se Sv. Stolcem a  neposkytla 
delegátům prostředky k  ob-
živě, dokonce jim nezajistila 
ani bydlení. Museli se spokojit 
s  finanční podporou místního 
arcibiskupství, které ale nemě-
lo žádné ubytovací prostory. 
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Nastěhovali se proto do  chu-
dinské čtvrti, kde kněz Mastai 
se zapojil do  místní pastorace. 
Navštěvoval zejména nemoc-
né. Vedoucí delegace biskup 
Muzzi nakonec na  základě ne-
vstřícnosti vlády uznal, že další 
setrvávání v  zemi nemá smysl, 
proto se všichni vrátili domů.  

ARCIBISKUP 
A KARDINÁL
Po návratu papež Lev XII. jmeno-
val Mastaie kanovníkem v Římě 
a  ředitelem hospice Sv. 
Michaela, v  němž pobý-
valo 1 200 dětí, žen a sta-
rých lidí. Pater Mastai 
energicky skoncoval 
s nehospodárností před-
chozího vedení a  spla-
til všechny dluhy. Lev XII. 
ho r. 1827 ustanovil 
v mladém věku 35 let ar-
cibiskupem ve  Spolettu, 
Řehoř XVI. r. 1832 arcibis-
kupem v  Imoli a  r. 1839 
povýšil mezi kardiná-
ly. Jako arcibiskup se vě-
noval především chari-
tě, k níž měl charisma již 
od svého mládí, kdy vedl 
institut „Tata Giovanni”. 
V  diecézi zakládal stále 
nové sirotčince, útulky 
pro staré lidi a ubytovny 
pro bezdomovce. Zřizo-
val též v řadě míst misijní 
stanice pro vnitřní misie 
mezi lidem, které vedli jezuité 
nebo redemptoristé. 

Zavedl tvrdou disciplínu u klé-
ru. Požadoval po  kněžích pra-
videlnou účast na  duchovních 
cvičeních minimálně jednou 
do  roka. Zreformoval seminář 
a  založil tzv. Biblickou akade-
mii, kde se měli kněží vzdělá-
vat především ve  znalostech 
z  Písma sv. – a  to přímo pod 
jeho vedením. Neustále jim 

připomínal, že mají „zářit dvojí 
aureolou, svatostí a vzděláním”. 
Tiskl a  rozšiřoval kvalitní kato-
lickou literaturu, rozvíjel hro-
madnou katechezi pro široké 
vrstvy obyvatelstva, zakládal 
katolická sdružení a bratrstva. 

Hojně navštěvoval farnosti 
a  osobně chodil mezi lid. Chu-
dým rozdával všechno, co měl. 
Mezi věřícími se tradovalo, že 
jeho pokladnou je „ruka žebrá-
ka”. V  Imole založil pro dlužníky 

tzv. „Zbožnou banku” a pro oso-
by trpící hladem sklad potravin. 
Kdo neměl žádný zdroj obživy, 
nalezl ji tam. Pro nemocné zřídil 
Sdružení sv. Terencia, jehož úko-
lem bylo přinášet jim duchovní 
útěchu a postarat se o náležitou 
zdravotnickou péči. Podle teh-
dejších novinových zpráv se mezi 
obyvatelstvem říkalo, že v osobě 
arcibiskupa Mastaie vstal z  mrt-
vých sv. Karel Boromejský nebo 
sv. František Saleský. 

Přitom nezřídka sám trpěl 
hlady, neboť všechno rozdal 
a  někdy neměl ani na  chleba. 
Historikové zaznamenali jeden 
rozhovor se správcem arcibis-
kupského domu: „Excelence, 
v  pokladně bylo pouhých 500 
franků, a už jsou pryč. Nemám 
ani cent na  zítřejší výdaje.” 
Mastai odpověděl: „Proč se tolik 
staráte? Dobrý Bůh přece živí 
i polní ptactvo, proč by se tedy 
nepostaral i o nás?” „Dobře, Ex-
celence, ale já nemá na  zítra 

co koupit k  obědu.” 
„Zítra je pátek, postní 
den, proto na  oběd 
může být klidně sýr. 
Ten přece ve spíži je.” 
„Ano, ten tam je, ale 
co bude k  večeři?” 
„Také sýr.”

Po  smrti Řehoře XVI. 
padla volba na  něho. 
Nepočítal s tím. Kardi-
nálové vybrali do úřa-
du náměstka Kristova 
muže charity, pověst-
ného svými skutky 
blíženské lásky k chu-
dým a  trpícím. Říze-
ním Boží prozřetel-
nosti právě on měl 
podstoupit těžký boj 
se zednáři a  liberá-
ly, chystajícími se za-
rdousit Církev Kris-
tovu. Tuto válku vedl 

statečně, nekompromisně a od-
hodlaně. 

Použitá literatura:
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Schoeningh-Verlag, 1959.
JOHNSON, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 1998.
KRAJSKI, Stanislaw. Pius IX., pogromca liberalizmu. 
Warszawa: Wydawnistwo św. Tomasza z Akwinu, 2000.
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Socha bl. Pia IX. v bazilice Panny Marie Sněžné v Římě
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DÍKY, BRATŘI!
Lidé v Pariacottu si pochvalovali, že s bratry se jim lépe žije.

text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, už je to druhý rok, co bratři Zbyšek, Michal a Jarek působí jako misionáři v městečku 
Pariacotto. S nadšením slouží lidem, ke kterým je Pán poslal. A lidé je mají rádi. Bratři přinášejí 
do jejich života Boží lásku a naději, ale také jim pomáhají v jejich každodenní nouzi. 

Městečko i  celé okolí trpí vel-
kým nedostatkem vody. Bratry 
to nenechává v klidu. „V posled-
ních měsících prší jen zřídka 
a lidé s vodou velmi šetří,“ stýská 
si bratr Zbyšek. „Nemyjí se a díky 
tomu se šíří epidemie cholery.“ 
Jarek na to: „Myslím si, bratři, že 
když pro to začneme něco dělat, 
lidé se k nám rádi přidají.“  A do-
dává: „Ty jsi, Zbyšku, výborný 
organizátor a rozumíš technice. 
Věřím, že ti Pán ukáže, jak začít. 
Můžeš počítat s  naší pomocí.“ 
A skutečně: podařilo se rozběh-
nout mnoho prací, do  kterých 
se mohou zapojit všichni: hlou-
bení studní, budování kanálů, 
zásobáren na  vodu, zavlažova-
cích systémů a  toalet. Aby se 
zabránilo šíření epidemie, pro-
bíhají kurzy o tom, jak si umývat 
ruce před jídlem, jak prát prád-
lo. Zkušené ženy radí mladým 
maminkám, jak vařit a  pečovat 
o  domácnost a  o  děti. Všichni 
tady mají svoje místo a prostor 
pro službu druhým. Schopnější 
pomáhají slabším a potřebněj-
ším. Lidé si pochvalují: 
„Od  té doby, co 
jsou tady bra-
tři, se nám žije 
lépe.“

Při své službě ve farnosti objíždě-
jí bratři všechny vesničky. Je jich 
celkem sedmdesát čtyři. Dlou-
ho neměli kromě oslíka a koně 
žádný jiný dopravní prostředek. 
Před několika týdny jim přišel 
dopis od bratří z Itálie, kde stálo: 
„Posíláme vám příspěvek na mi-
sii. Pořiďte z něj, co potřebujete.“ 
Tak se stalo, že koupili dva staré 
automobily. Díky nim se nyní 
dostanou rychleji do  vzdále-
ných míst, aby tam mohli slou-
žit mši svatou, učit děti, ale také 
přivézt věci, které lidé potřebují. 
Často se stává, hlavně v noci, že 
někdo potřebuje rychle zavézt 
do nemocnice. Právě jako dnes: 
do  kláštera běží Pedro a  volá: 
„Bratři, pomozte mi! Moje žena 
rodí a potřebuje odvézt do po-
rodnice.“ Bratr Michal pohotově 
vyráží pro auto a pro jistotu bere 
s sebou také jednu řeholní ses-
tru, aby rodící ma-
minku 

doprovodila. Jsou teprve na půli 
cesty do města, když sestra volá 
na Michala. „Zastav, už to přišlo!“ 
A  za  chvilku je na  světě krás-
ná holčička. S  radostí se vracejí 
domů. „Pedro, máme děvčátko! 
Narodilo se v  autě,“ volá šťast-
ná maminka na  svého muže. 
„Jak se bude jmenovat?“ ptají 
se bratři. Pedro na  to: „Mohla 
by se jmenovat Toyotita? Vždyť 
se narodila v Toyotě.“ A dodává 
s  vděčností: „Díky bratři, že jste 
nám pomohli!“ 

Milé děti, bratři se dělí o to, co 
mají a co umějí, a svým příkla-
dem povzbuzují ostatní, aby si 
navzájem pomáhali. Díky tomu 
se pak všem daří lépe. Také kaž-
dému z nás dal Pán Bůh zvlášt-
ní dary. A  zve nás, abychom 
mohli zažívat radost z  toho, 
že se můžeme navzájem dělit 

a pomáhat si. 
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PATRIK BUDE BIŘMOVANÝ
O získaní nového pohledu na Boží věci
text: Jana Lokajová

Byly letní prázdniny a táta vzal 
Patrika na  výlet. Vydali se spo-
lečně lesem na  vysokou roz-
hlednu. Patrik měl rád výlety 
s tátou, protože v lese většinou 
chyběl signál, a  tak ani jeden 
neměli proč koukat do mobilu 
a  radši si povídali. Leccos zají-
mavého padlo na přetřes. 

Patrik už skončil základní školu 
a  čekal ho přestup na  střední 
průmyslovku. To ale ne-
byla jediná výzva, kte-
rá ho po  prázdninách 
čekala. Měl taky zahá-
jit dvouletou přípravu 
na  biřmování. Sám ale 
moc nevěděl, co si od ní 
má slibovat, spíš rodiče 
si přáli, aby k  biřmování 
šel. Patrik v  tuhle dobu 
chodil do  kostela s  rodi-
nou a  o  víře často přemýšlel, 
ale hlodaly v něm pochybnosti 
a spousta otázek ohledně živo-
ta s Bohem, na které jen těžko 
hledal odpovědi. Moc se na tu 
„křesťanskou dospělost“, jak 
doma biřmování přezdívali, ješ-
tě necítil. Dnes ale přišla dobrá 
příležitost, jak získat některé 
odpovědi od táty.

„Tati, k čemu mi bude to biřmo-
vání?“ zeptal se otevřeně. A tatí-
nek mu začal vyprávět tak, jak to 
znal: „Je to svátost, při které do-
staneš dary Ducha Svatého – dar 
moudrosti, rozumu, vědění, rady, 
síly, umění a  zbožnosti. Budeš 
pak už dospělým křesťanem.“

„Já ale nejsem dospělý a ani ne-
vím, k čemu mi ty dary budou,“ 
poznamenal Patrik.

„Zkus si tedy představit, že 
když jsi se narodil a my jsme tě 
nechali pokřtít, ještě jsi byl mi-
minko, pak jsi všechno chápal 
jako malé dítě. Věřil jsi třeba, že 
Ježíšek ti o Vánocích nosí dárky. 
Ale teď už jsi z toho vyrostl. Víš, 
že dárky si dáváme vzájemně, 
protože se máme rádi. Tak po-
dobně je to i  s  jinými věcmi. 
Když jsi byl malý, líbil se ti pří-
běh o Josefovi a jeho bratrech, 

protože Josef uměl vykládat 
sny. Ale teď už jsi starší a víš, že 
uměl i  odpustit svým bratrům 
a zachránit je před hladem. Ko-
lem Boha je hodně tajemství 
a  při biřmování dostaneš dary 
Ducha Svatého, abys ta tajem-
ství líp pochopil a  dokázal po-
dle nich žít jako dobrý člověk 
a  křesťan,“ rozpovídal se táta. 
Mezitím už prošlapávali polní 
cestičku a došli k rozhledně.

Patrik uvažoval o tom, co slyšel, 
ale přece jen ještě nevěděl, co si 
o tom všem má myslet. Zaklonil 
hlavu a  pokusil se dohlídnout 
na  vršek rozhledny. „Fíha, to je 
výška!“ oddechl ohromeně. „To 
bude alespoň dvě stě schodů.“

„Představ si, že první schod, 
na který tu stoupneš, je jako tvůj 

křest. Začátek výstupu,“ prohlá-
sil táta a vydali se nahoru.

Jedna, dvě, tři,… 205, 206 
schodů. Už byli řádně zadý-
chaní a zpocení, když konečně 
uviděli světlo vyhlídkové tera-
sy na vrcholu rozhledny. Patrik 
otáčel ohromeně hlavou sem 
a  tam, viděl pod sebou města, 
louky, pole, v  dálce hory i  ko-
míny elektrárny. Všechno jako 

na  dlani, krása střídá 
nádheru. „Paráda, tati!“ 
zhodnotil výhled.

„No, pěkné. Tak tady na-
hoře, to je jako biřmová-
ní. Ten pohled, to světlo! 
Díky darům Ducha Sva-
tého můžeš získat úpl-
ně nový pohled na  Boží 
věci. Je třeba se při tom 

znova Boha chytnout za  ruku 
a  rozhodnout se, aby tě vedl. 
Nejlíp v modlitbě a četbě Písma. 
A není to všechno, když se pak 
necháš Duchem vést, můžeš žít 
v  radosti, lásce a  pokoji, doká-
žeš být dobrosrdečný, laskavý 
a  věrný, tichý a  budeš se umět 
ovládat. To jsou plody spoluprá-
ce s ním. Taky se s ním snažím žít 
a je to jízda, to ti povím,“ podotkl 
táta, opřel se o zábradlí a rozhlé-
dl se po krajině.

Nový pohled na Boží věci? Patri-
kovi to vrtalo hlavou a skutečně 
začal být zvědavý nejen na pří-
pravu na biřmování, ale i na to, 
co se stane, až svátost přijme. 
A umínil si, že bude o ten nový, 
dospělý pohled na  Boží věci 
prosit v modlitbě. 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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PROSBY A PODĚKOVÁNÍ
Milí čtenáři časopisu Immaculata. Již delší dobu si všímáme, že do redakce přichází stále méně 
poděkování Pánu Bohu a  Panně Marii, jak tomu bývalo dříve. V  našich životech je toho tolik, 
zač můžeme Pánu Bohu děkovat. Budeme rádi, když Vaše poděkování budeme moci zveřejnit 
na tomto místě.

❧	Milá redakce časopisu Im-
maculata, za  vše velký dík. Ča-
sopis je pro mě důležitým po-
vzbuzením ve  víře. Každé číslo 
uchovávám coby malý poklad. 
Děkuji i  za  pravidelná veliko-
noční přání. 

vaše vděčná čtenářka Jana

❧	Drazí, srdečně všechny po-
zdravuji a chci vyjádřit upřímné 
díky za krásná čtení v časopise 
Immaculata. Je to velké po-
vzbuzení, zvláště ten poslední 
s  tématem Eucharistie. Přítom-
nost pána Ježíšem je sluncem, 
světlem, láskou, posilou… 
Kéž Duch Svatý naplní i stude-
ná srdce. Prosím o  modlitbu 
za  našeho vnoučka Martina 
a za všechny děti, které přistu-
pují letos k  prvnímu svatému 
přijímání. Aby se Pán Ježíš stal 
jejich opravdovým přítelem, 
aby jej přijaly s  čistým srdcem 
a zůstaly věrné. 

čtenářka Jarmila

❧	Zdravím z Prahy a přeji, aby 
se Vám naše záslužné a potřeb-
né dílo dále dařilo! Moc prosím 
o modlitbu za vnuka, který od-
padl od  Boha, zanechal školy 
a nepracuje.

děkuji a doufám rytířka Marie

❧	Moc prosím za moje zdraví, 
za  posílení víry a  uzdravení 
mých vážně nemocných rodi-
čů. Dále také za  nalezení dob-
rého zaměstnání a partnera. 

rytířka Veronika

❧	Milí rytíři Neposkvrněné, dě-
kujeme za zprávy od Vás z Brna. 
Jste tak moc vytrvalí, laskaví 
a  vstřícní. Modlíme se spolu 

s vámi za různé úmysly. Prosím 
o  modlitbu za  těžkosti v  naší 
širší rodině, za sílu v mé nemo-
ci, za nevěřící vnoučata. Za ma-
lého Vojtíška a  uzdravení jeho 
nemocné ledviny. Za  všechny 
bolavé vztahy. Děkuji.

v úctě rytířka Dagmar

❧	Chvála Kristu, velké díky 
za zvukovou verzi Immaculaty, 
myslím že je to skvělé a  přeji 
Boží požehnání v  dalších čin-
nostech.

J. Adámková 

❧	Prosím o  modlitbu za  dce-
ru. Aby poznala Pána. Aby se 
jí ujala Panna Maria. Ať dcera 
pozná pravdu. Ať žije pravdou. 
Aby mohla být žít zodpovědně, 
být pracovitá. Aby dokázala od-
pustit. Ať se jí Pán ujme a ukáže 
správnou cestu v  životě. Ať se 
rozhoduje správně. Děkuji.

rytířka Krista

❧	Prosím, připojte se k modlit-
bě za  ukončení pandemie ko-
ronaviru v naší zemi i na celém 
světě. Za  to, aby nebyla mož-
ná eutanazie u  nás ani nikde 
na světě. Za modlitební úmysly 
v mém srdci. Děkuji.

věrný bratr v Kristu a Marii Otto

❧	Moc Vám děkuji za  vše, co 
děláte. Prosím o  modlitbu. 
Jsem na  léčení v  nemocnici. 
Bojím se, abych zvládla propuš-
tění.

rytířka Věra

❧	Stále jsem prosila a  prosím 
Pannu Marii, aby chránila mé 
dvě děti a celou rodinu, a sna-
žím se pochopit, proč musela 

být má dcera před dvěma lety 
zabita tím šíleným řidičem a její 
dvě děti i já jsme osiřely. Zápa-
sím se svým tělem i  duchem, 
ale věřím tomu, že to je k  její-
mu i našemu dobru, jinak by to 
bylo nesnesitelné. Duch Svatý 
mi dává sílu, bojuji, jak umím, 
modlete se za  mne a  holčičky, 
prosím, jsou dny, kdy to vypa-
dá, že už to neunesu.

s úctou rytířka Magdalena

❧	Moc prosím za manžela Šte-
fana, který je ve velmi vážném 
stavu. Prosím za  dar zdraví 
a Boží požehnání. 

manželka Ludmila

❧	Prosím o modlitbu za obráce-
ní syna. Prosím o pomoc Pannu 
Marii a  Jejího Syna za  správné 
rozhodování a  finanční pomoc. 
Děkuji.

rytířka Marie

❧	Prosím o  modlitbu za  sebe 
i za moji rodinu.

čtenář Petr David

❧	Prosím o  modlitbu za  vyře-
šení překážek, abychom mohli 
mít s přítelem církevní sňatek.

Miriam

❧	Prosím, aby rodiče nebránili 
dětem přijetí svatého křtu a vy-
chovávali je ve víře.

čtenářka Jana

❧	Prosím všechny rytíře 
o modlitbu za moji dceru Anič-
ku. Má zhoubný nádor a  špat-
nou prognózu. Prosíme také 
za modlitbu za její obrácení.

čtenář Petr 
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ZPRÁVY
• Vatikán. Papež František 
ve  své promluvě před modlit-
bou Anděl Páně v  neděli 28. 6. 
řekl mimo jiné: „Velkorysá vděč-
nost Boha Otce zohledňuje i ten 
nejmenší skutek lásky a  služby 
prokázaný bratřím. Je to chytla-
vá uznalost, která každému z nás 
pomáhá cítit vděčnost k  těm, 
kdo pečují o naše potřeby. Když 
nám někdo poslouží, netřeba 
si myslet, že nám to všechno 
náleží. Vděčnost a  uznalost je 
především znamením dobrého 
vychování, ale také rozpozná-
vacím znamením křesťana. Je 
to jednoduché, ale ryzí znamení 
Božího království, jež je králov-
stvím zdarma dané a  vděčné 
lásky. Nejsvětější Maria, která mi-
lovala Ježíše víc než svůj vlastní 
život a  následovala Jej až pod 
kříž, ať nám vždycky pomáhá 
postavit se s  ochotným srdcem 
před Boha a nechat svoje jedná-
ní i činy soudit Jeho Slovem.“

www.radiovaticana.cz, 29. 6. 2020

• Německo. Biskup z Pasova Ste-
fan Oster se obává, že Katolická 
církev by mohla ztratit své „vnitř-
ní jádro“ a  náboženskou identi-
tu, když se přizpůsobí moderní 
společnosti: „Musíme si znovu 
připomínat ústřední obsah naší 
víry a  nezměnitelné jádro obra-
zu člověka! Kladu si otázku, jestli 
za diskusemi o celibátu, svěcení 
žen nebo sexuální morálce se 
neskrývá přání přizpůsobit se 
moderní společnosti. To je urči-
tě nesprávná cesta. Rozhodující 
je zahledět se do sebe a posilnit 
obnovenou křesťanskou iden-
titu. Církev a víra jsou dnes pře-
svědčivé a  živé jen tam, kde se 
lidé prohlubují ve  víře, kde se 
soustředěně a  vroucně společ-
ně modlí, kde zápasí o svoji víru. 

Církvi nemá jít o  společenské 
zviditelnění, ale o  zviditelnění 
spásy.“ To řekl biskup Oster pro 
Herder Korespondenz.

KNA, 25. 6. 2020

• Polsko. Varšavská prokuratura 
obžalovala muže, který měl vy-
zývat k zavraždění krakovského 
arcibiskupa Marka Jedraszew-
ského. „Obžalovaný v  srpnu 
2019 na shromáždění v Poznani 
napodoboval, jak arcibiskupo-
vi nožem podřezává hrdlo,“ ci-
tuje prokuraturu agentura PAP. 
Přitom se oblékal jako „Drag 
Queen“ – transsexuál. Na  nafu-
kovací loutku přilepil fotogra-
fii arcibiskupa Jedraszewského 
a „pro větší efekt“ proléval umě-
lou krev. Prokuratura jej obvini-
la z  podněcování k  trestnému 
činu vraždy a z urážky nábožen-
ského cítění věřících lidí. Arcibis-
kup Jedraszewski je pro mnoho 
vyznavačů ideologie LGBT ne-
přátelskou postavou, protože ji 
označuje jako „mor“ (LGBT je an-
glická zkratka pro lesby, gaye, 
bisexuály a transsexuály). 

www.pch24.pl, 26. 6. 2020

• Chile. V  této latinskoameric-
ké zemi zemřel nejstarší bis-
kup světa, emeritní arcibiskup 
La Sereny Bernardino Pinera 
Carvallo ve  věku 104 let. Byl 
strýcem současného chilského 
prezidenta Sebastiana Pinery. 
Na kněze byl vysvěcen r. 1947. 
Účastnil se také zasedání II. va-
tikánského koncilu v  letech 
1962-1965. Po  jeho smrti je 
nyní nejstarším biskupem svě-
ta emeritní biskup španělského 
Cristobalu Damian Iguacen Bo-
rau, narozený tak jako arcibis-
kup Pinera r. 1916.

www.kath.net, 23. 6. 2020 

• Rumunsko. Rumunský řecko-
katolický biskup Cristian Crisan 

(38) je nejmladším katolickým 
biskupem světa. Byl vysvěcen 
21. června v řeckokatolické ka-
tedrále transsylvánské Blaji. Na-
rodil se r. 1981, má tedy 39 let. 
Předtím působil jako apoštol-
ský vizitátor pro rumunské řec-
kokatolické věřící v  západoev-
ropských zemích.

KAP, 23. 6. 2020

• Vatikán. Proces blahořečení 
satanisty zavražděné italské ře-
holnice  Marie Laury Mainettio-
vé překonal poslední překáž-
ku. Jak oznámil Vatikán, papež 
František uznal její mučednic-
kou smrt pro Krista. 60letou ře-
holnici Marii Lauru z Chiavenny 
v  roce 2000 ubodaly k  smrti 
19 ranami tři mladé ženy při sa-
tanském rituálu. Diecéze Como 
zahájila v  říjnu r. 2005 proces 
blahořečení. Byly vyslechnuty 
desítky svědků včetně pacha-
telek. Mainettiová svým vra-
žedkyním před smrtí odpustila. 
Nezletilé pachatelky byly krát-
ce po svém zločinu odsouzeny 
na 8,5 až 12,5 let vězení.

KAP, 22. 6. 2020

• Bangladéš. Ještě nedávno 
byl Bangladéš misijní oblastí, 
nyní již přicházejí z  této země 
kněží a řeholnice působící jako 
misionáři v  zahraničí. Před tři-
ceti lety patřil Bangladéš mezi 
země, kam vysílal kněze Papež-
ský institut zahraničních misií, 
Xaveriáni, Misionáři Svatého 
kříže a  další misijní kongrega-
ce. Při nedávném svěcení  bylo 
vysvěceno jednadvacet jáhnů 
a  další tři seminaristé budou 
zanedlouho vysvěceni v  za-
hraničí. Ze 164 milionů obyva-
tel této země vyznává většina 
islám (83 %), který je státním 
náboženstvím. Katolíků je pou-
hých 390 tisíc. Letošní počet já-
henských svěcení představuje 
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dosavadní rekord. Vyšší semi-
nář sv. Ducha v  Dháce je jedi-
nou institucí pro formaci kan-
didátů kněžství v  Bangladéši. 
V této chvíli v něm studuje 125 
bohoslovců. „Místní katolická 
církev je požehnaná, protože 
mladí lidé vstupují do  semi-
náře, aby se stali kněžími,” řekl 
agentuře AsiaNews otec Anol 
Terence D’Costa, zodpovídající 
za formaci jáhnů. „Je to povzbu-
zující znamení. V této zemi jsou 
povolání ke kněžství a řeholní-
mu životu dobrá. Jsme šťastni,” 
dodal a  připomněl také důle-
žitou podporu rodičů, učitelů 
i  kléru. Za  normální situace se 
svěcení konají v  Dháce. Vzhle-
dem k pandemii a povinné izo-
laci probíhala letos v diecézích, 
z nichž bohoslovci pocházejí.

www.radiovaticana.cz, 22. 6. 2020

• USA. Americký episkopát kate-
goricky odsuzuje akty ničení po-
mníků významným osobnostem 
dějin v  USA i  v  západní Evropě 
jen proto, že prý byli „bílými ra-
sisty“. Tyto akce řídí nadnárodní 
organizace „Black Lives Matter“ 
(Na černých životech záleží), kte-
rá je levicová a  nepřátelská vůči 
křesťanství. Vznikla jako reakce 
na  zavraždění černošského de-
monstranta G. Floyda bílým po-
licistou v  Minneapolisu. Terčem 
jejich útoků nejsou jen pomní-
ky bílých politiků a  mořeplavců 
(např. Cristofora Columba), ale 
i sochy Pána Ježíše, Panny Marie 
a  světců. Jejich aktivista Shaun 

King se vyjádřil, že prý kříže s Je-
žíšem Kristem jako bělochem 
a jeho sochy jsou „symbolem bě-
lošské nadvlády“, a proto musí být 
všude ničeny, stejně tak i  sochy 
Panny Marie. Biskupové ve  své 
reakci oceňují, že katolíci se sdru-
žují na  obranu náboženských 
symbolů. Nedávno např. ve měs-
tě Ventura v Kalifornii se podařilo 
katolické mládeži zabránit stržení 
sochy sv. Junipera Serry, františká-
na a zakladatele města San Fran-
cisco. Tento neúnavný misionář 
indiánů byl zároveň i  jejich od-
vážným obráncem proti násilí ze 
strany bílých osadníků. 

www.pch24.pl, 27. 6. 2020 

• Itálie. Biskupská konference 
kritizuje v  parlamentu diskuto-
vaný návrh zákona zpřísňující 
opatření proti diskriminaci osob 
LGBT s  konstatováním, že do-
savadní legislativa dostatečně 
chrání tyto lidi před útoky a po-
nižováním, proto není třeba je 
měnit. Biskupové upozorňují, 
že nový návrh zákona může být 
snadno zneužit proti osobám, 
které pouze vyjádří nesouhlas 
s genderovou ideologií.

www.pch24.pl, 17. 6. 2020                

• USA: Federální soud rozhodl, 
že stát New York nesmí bránit při 
současném rozvolňování opatře-
ní proti koronaviru opětovnému 
otevření kostelů za  situace, kdy 
obchodní centra a zábavní pod-
niky již fungují. Bohoslužebné 
prostory mají podle vyjádření 

nejvyššího soudního orgánu 
USA stejná práva jako hypermar-
kety, sportovní centra a další.

www.pch24.pl, 27. 6. 2020

• Rumunsko. Parlament na  zá-
kladě protestu pravoslavné 
církve, která je v  této zemi nej-
početnější náboženskou společ-
ností, odmítl uzákonit povinnou 
sexuální výchovu ve  školách. 
Pravoslavní biskupové označili 
takový návrh zákona za  „útok 
na dětskou nevinnost“. 

www.pch24.pl, 20. 6. 2020

• Turecko. Prezident Recep Er-
dogan stále intenzivněji požadu-
je, aby hlavní chrám v Istanbulu 
Hagia Sophia se stal opět me-
šitou. Proti tomuto plánu kate-
goricky protestuje pravoslavný 
patriarcha Bartholomeos I. Hagia 
Sophia byla původně ústřední 
pravoslavnou katedrálou, r. 1453 
přeměněna na mešitu, po první 
světové válce se stala muzeem. 
Nyní muslimové v  čele s  prezi-
dentem Erdoganem znovu žá-
dají její návrat mohamedánské 
komunitě pro bohoslužby.

Glaube und Kirche 6/2020    

• Pákistán: 14letá katolička 
Maira Shahbazová byla unese-
na mladým muslimem Moha-
madem Nakashem, donucena 
přijmout islám a vstoupit s ním 
do  manželství. Když se její ro-
diče bránili u  soudu, ten dal 
za pravdu únosci.

Glaube und Kirche 6/2020 

Časopis Immaculata nyní také k poslechu

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
 SRPEN Abychom dokázali každého člověka zahrnout svou bratrskou láskou.

 ZÁŘÍ Aby nás naše snaha o duchovní rozvoj činila stále více otevřenými 
Božímu působení.

 ŘÍJEN Abychom byli vždy a všude aktivními hlasateli i svědky evangelia.

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

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

• zadejte heslo „Časopis Immaculata“

POSLOUCHÁM
IMMACULATU

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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Pohleďte na svou důstojnost, bratři kněží, a buďte svatí,  
neboť on je svatý. A jako pro tuto službu vás nade všechny 
poctil Pán Bůh, tak i vy ho milujte, uctívejte  
a velebte nade všechny.

(sv. František z Assisi, List celému Řádu)


