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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 smíření. Je 
to uzdravující svátost, kdy křesťan po  pádu 
do hříchu může opět povstat, když s kajícím 
srdcem vyzná své hříchy milosrdnému Bohu 
a  přijme od  něho odpuštění. Při každé svá-
tosti smíření si jasně uvědomujeme, že jsme 
křehcí, že poklad víry máme v nádobě hliněné 
a musíme svádět zápas za věrnost Bohu. Zjiš-
ťujeme, že každého dne potřebujeme obráce-
ní, že naše srdce se tak lehce odklání od Hos-
podina. Každá zpověď je tedy i voláním, aby 
nám Hospodin dal nové srdce, ne to kamen-
né, ale srdce z masa, které dokáže vnímat Boží 
lásku a být za ni vděčné.

Milí čtenáři, přeji Vám, abyste v každé svátosti 
smíření nově zakoušeli Boží milosrdnou lásku 
k Vám a abyste na ni dokázali odpovídat srd-
cem proměněným a očištěným slzami poká-
ní. Kéž Vám k  tomu bude nápomocné i  toto 
vydání Immaculaty a zpovědní zrcadlo, které 
připojujeme.

V tomto čísle najdete také knižní dárek „Rozjí-
mavý růženec“. Přijměte ho jako poděkování 
za Vaši přízeň. Věříme, že Vám tato publikace 
bude nápomocná při Vaší každodenní mod-
litbě růžence. Budeme vděční, když na nás ve 
své modlitbě vzpomenete.

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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BÝT ZELENOU RATOLESTÍ
Naším povoláním je žít v milosti posvěcující.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv

Když mluvíme o  svátosti smíření, tak se automaticky dotýkáme otázky milosti posvěcující. 
Katechismus říká, že je to stav přátelství s Bohem, stav Božího synovství, stav, kdy jsme Bohem 
přijati za vlastní děti. Získáváme ji při křtu a obnovujeme při svátosti smíření.

Stav milosti posvěcující krásně 
vyjadřuje podobenství o vinném 
kmeni a ratolestech (Jan 15,1-8). 

Co se děje s  ratolestí, která je 
na  kmeni? Proudí do  ní míza 
z kmene a působí, že může nést 
ovoce. Jakmile by se přísun mízy 
zastavil, ratolest nemá žádnou 
možnost přežít, usychá a je k ni-
čemu, žádné ovoce nepřinese.

Pán Ježíš říká, že on je ten vinný 
kmen a my, jeho učedníci – rato-
lesti. Vybízí nás, abychom zůstali 
v  něm – vinném kmeni, proto-
že jen tak budeme plni života 
a  přineseme hojné ovoce. Tedy 
hlavní starostí ratolesti je zůstat 
na  kmeni. Ratolest se nemusí 
znepokojovat, jaké a kolik ovoce 
přinese – to bude a  bude hoj-
né – jen pokud zůstane na kme-
ni. Ve  zmíněném podobenství 
je obsaženo i  varování: Rato-
lest, která nezůstane na kmeni, 
uschne, a  nejen že nepřinese 
žádné ovoce, ale bude navíc 
vhozena do ohně a bude hořet.

Duchovní význam podobenství 
je jasný. Zůstat ve spojení s Kris-
tem znamená věřit Kristu a  žít 
dobrý život bohatý na  dobré 
skutky, a nakonec získat věčnou 
spásu. Odloučit se od Krista zna-
mená nevěřit mu, život promar-
nit, a ztratit i život věčný.

Co mají tedy učedníci dělat, aby 
byli ve  spojení s  Ježíšem? Ježíš 
říká každému: Následuj mě. Tedy 

věř mi. Žij pro Boží království tak 
jako já. Dívej se na  svůj život, 
na  své bližní, na  svět i  na  Boha 
tak, jako se dívám já. Vyznávej 
a  usiluj o  hodnoty, které vyzná-
vám já, především miluj Boha 
a  bližního, jako ho miluji já. To 
vše znamená následovat Ježí-
še. Ale on nám nabízí ještě více. 
Nejen že pro něho máme něco 
dělat, ale spolu s  ním můžeme 
vstoupit do vztahu božské lásky 
mezi Otcem a  Synem. Pán Ježíš 
to říká v Janově evangeliu: „Kdo 
mě miluje, bude zachovávat mé 
slovo a můj Otec ho bude milo-
vat a přijdeme k němu a učiníme 
si u něho příbytek“ (Jan 14,23).

To je to tajemství milosti posvě-
cující, jsme skrze Krista přijatí 
za Boží děti, můžeme díky tomu 
prožívat blízký vztah s  Bohem, 
proudí v nás Boží život, jsme na-
plnění pokojem a můžeme přiná-
šet ovoce lásky a dobrých skutků.

Bohužel je také možné stát se ra-
tolestí, která nezůstává na kme-
ni. A víme, že se to stává tehdy, 
když se od  Boha odvracíme, 
nevěříme mu a  chceme si žít 
podle sebe. Jak říká katechis-
mus, těžkým hříchem ztrácíme 
milost posvěcující. Ztrácíme ono 
napojení na  životodárnou mízu 
a  usycháme. Naštěstí nám Bůh 
dal záchranu, že se můžeme vrá-
tit a  být spojeni s  Kristem. Díky 
svátosti smíření jsme znovu na-
pojeni na Krista a můžeme opět 
rozvíjet vztah přátelství s ním.

Bylo by zajímavé podívat se 
na sebe a zjistit, kdy jsem jako 
ratolest byl napojen na Kristův 
vinný kmen a kdy byl od něho 
odloučen. Kdybychom si vzali 
poslední rok anebo i  celý svůj 
život a vyznačili v něm zelenou 
barvou dny, kdy jsme byli v mi-
losti posvěcující, a černou bar-
vou, kdy jsme setrvávali v  těž-
kém hříchu a odkládali zpověď, 
jak by to asi vypadalo? Ten náš 
kalendář by se více zelenal, 
nebo černal?

Jako rytíři Panny Marie Nepo-
skvrněné hledíme k  ní a  ode-
vzdáváme se jí proto, že její 
„životní kalendář“ byl vždycky 
zelený. U ní nenastala ani jediná 
chvíle, kdy by byla odstřihnuta 
od  Božského vinného kmene 
a  neproudila v  ní životodár-
ná míza Ducha Svatého. Proto 
také se k  ní obracíme s  pros-
bou, aby nás učila a vedla, aby 
i  náš život byl vždy prožíván 
v milosti posvěcující a mohl tak 
přinášet hojné ovoce, o kterém 
mluví Pán Ježíš.

Milí Rytíři a  Rytířky neposkvr-
něné Panny, Bůh nám dal pro-
středky k  dobrému duchov-
nímu životu. Dal nám milost 
posvěcující, abychom byli plni 
života, a  dal nám svátost smí-
ření, abychom se mohli vrátit, 
když se vlastní vinou od  pra-
mene života odloučíme. Pokor-
ně a vděčně je využijme k Boží 
slávě a k naší spáse. 
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

BRATŘI KLERICI PROSÍ O MODLITBU (obr. 1, 2)
Přítomnost odkazu sv. Maxmiliána M. Kolbeho v minoritském 
řádu je zjevná také podle toho, že téměř všichni bratři minori-
té se po jeho vzoru zasvěcují Matce Boží prostřednictvím Ry-
tířstva Neposkvrněné. Nejmladší takto zasvěcení bratři jsou 
Jan Vícha a Michal Wenski, kteří momentálně studují v semi-
náři v Krakově. O poslední zářijové neděli požádali tito klerici 
přítomné věřící o pravidelnou modlitbu. Tuto jejich prosbu 
předáváme dále a  prosíme také Vás, rytíře Neposkvrněné 
a čtenáře časopisu Immaculata, abyste je doprovázeli v mod-
litbách. Do svých modliteb zahrňte prosíme také bratra Ka-
mila Lajčáka, který v září složil své první řeholní sliby. Před ně-
kolika lety jsme Vás takto prosili o modlitbu pro bratra Patrika 
Rygiela, který byl letos  v květnu vysvěcen na kněze. Budeme 
vděčni, pokud naše bratry zahrnete do svých modliteb. 

NOVÝ ŘÁDOVÝ ASISTENT PRO M. I. (obr. 3)
Zářijová řádová kapitula přinesla změnu v osobě řádového 
asistenta pro Rytířstvo Neposkvrněné (M. I.). V  této funkci 
nahradil dosavadního asistenta bratra Bohdana Heczka otec 
Krzysztof Skibiński, který přichází do  brněnského kláštera 
z jihlavského kláštera. Mnozí z Vás znají otce Krzysztofa z jeho 
aktivit v rámci hnutí Světlo-Život. Věříme, že své zkušenosti 
přenese i do Rytířstva Neposkvrněné. Bratr Bohdan bude na-
dále pracovat pro naplňování poslání M. I. Volbou nového řá-
dového asistenta tak získává náš malý tým dalšího aktivního 
člena, který může napnout své síly ve prospěch M. I.

RŮŽENCOVÁ SLAVNOST – 7. 10. 2020 (obr. 4, 5, 6)
Jak víte, Rytířstvo Neposkvrněné organizovalo od ledna le-
tošního roku pobožnosti devíti prvních sobot, které měly 
vyústit v měsíci říjnu tradiční růžencovou poutí do kostela 
sv. Michala v Brně. Tuto pouť tradičně pořádá Třetí řád sva-
tého Dominika společně s  Rytířstvem Neposkvrněné. Náš 
plán uskutečnit pobožností prvních sobot i  následnou rů-
žencovou pouť, naznal v průběhu roku řadu námi nepřed-
pokládaných změn. Kvůli nim jsme nakonec mohli zorga-
nizovat 3  první soboty v kostele a zbytek jsme uskutečnili 
on-line. Růžencovou pouť jsme nakonec mohli uskutečnit 
jen v omezeném počtu poutníků. Přestože nás nemohlo 
být na této pouti mnoho, byla výjimečná v tom, že si každý 
z přítomných poutníků odnášel domů růženec, který dostal 
od Matky Boží jako dárek. V předchozích letech poutníci ob-
darovávali Matku Boží kyticí růží. Tentokrát jsme si od ní na-
opak odnášeli dárek my. Matka Boží nám darovala růženec, 
aby se stal součástí našeho každodenního života. 
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SVÁTOST SMÍŘENÍ
Svátost pro duchovně mrtvé
text: P. František Urban 

Když je křesťan skrze iniciační svátosti plně přičleněn ke Kristu 
a vstupuje do života Božích dětí v církvi, je to proto, aby tímto 
životem dále žil. Může se ale ocitnout na opačném pólu a po-
svěcující milost ztratit. Aby mohl opět povstat a žít s Kristem, 
potřebuje pomoc. Odpuštění a  nové posvěcení získává právě 
ve svátosti smíření.

ROZLIŠOVÁNÍ – 
ZPŮSOB, JAK CHRÁNIT 
BOŽÍ ŘÁD
Už v  apoštolské i  poapoštolské 
době se rozlišují každodenní, leh-
ké poklesky od vážných, těžkých 
provinění proti Božímu řádu. 
Církev může konat službu rozli-
šování především proto, že plné 
zjevení Bohem chtěného řádu 
přichází s Kristem (srov. např. Mt 
5-7). Právě on církvi tuto službu 
svěřuje (srov. Mt 28,20) a k tomu 
jí také sesílá dar Ducha (srov. 
např. J 16,7-13). Od  počátku se 
tak lehčí, každodenní narušení 
tohoto řádu odčiňují modlitbou, 
lítostí a  pokorou. Při vážnějších 
proviněních musí církev viníky 
napomínat v  duchu bratrské 
lásky, jak to požaduje sám Ježíš 
(srov. Mt 18,15-17). Pokud je po-
kojné, mírné napomenutí bez 
výsledku nebo když hřích dosáh-
ne mimořádné zloby, musí být 
narušitelé Božího řádu vyloučeni 
ze života společenství. To však 
neznamená, že církev se jakoby 
ve fanatickém puritánství zbavu-
je svých členů. Cílem vyloučení je 
především obrácení a spása. Pro-
to se má vždy konat s láskyplnou 
starostlivostí (srov. 1Kor 5,1-5). 
I  papež František připomíná, že 
cestou církve je nikoho nezavrh-
nout navěky, ale spíš vylévat Boží 
milosrdenství na  všechny, kdo 
o  ně s  upřímným srdcem prosí. 
Díky rozlišování se církev může 

vyhýbat dvěma extrémům: prv-
ním je z nesprávné snášenlivos-
ti lhostejně mlčet k  hříchům, 
druhým, opačným extrémem je 
definitivně zatracovat hříšníky. 
Úkolem církve totiž není antici-
povat poslední soud, ale přivá-
dět zpět na cestu spásy ty členy, 
kteří zbloudili. 

NENÍ HŘÍCH JAKO 
HŘÍCH
V tradici církve se prosadilo rozli-
šování mezi smrtelným (těžkým) 
a  všedním (lehkým) hříchem. 
Aby nějaké jednání mohlo být 
označeno za  těžce hříšné, musí 
při něm spolupůsobit tři pod-
mínky: 1. Musí jít o skutek, který 
má za  předmět závažnou věc. 
Která věc je závažná, upřesňuje 
Desatero Božích přikázání a také 
odpověď, kterou dal Ježíš boha-
tému mládenci (srov. Mk 10,19). 
2. Skutek je spáchán s  plným 
vědomím, tj. dotyčný poznává 
hříšnost skutku a je si vědom, že 
daný čin odporuje Božímu záko-
nu. 3. S hříchem člověk svobod-
ně souhlasí (souhlas může být 
oslaben např. hnutím smyslnos-
ti, vnějším nátlakem nebo pato-
logickou poruchou). 

Chybí-li některá z  uvedených 
podmínek, je dané jednání kla-
sifikováno jako hřích lehký. Za-
tímco smrtelný hřích ničí v srd-
ci člověka lásku, všední hřích 

ponechává tuto lásku „naživu“, 
ačkoliv ji uráží a  zraňuje. Určit 
správně míru provinění není 
vždy jednoduché, ale je možné 
se tomu učit, asi podobně jako 
když se učíme cizí jazyk: číst se 
naučím čtením, psát psaním, 
mluvit mluvením. Tak i  rozli-
šovat jednotlivé situace a  sta-
novovat velikost hříchu se učí 
člověk tím, že vychovává a for-
muje své svědomí. 

SVÁTOSTNÉ POKÁNÍ 
VE STARÉ CÍRKVI
Pro vývoj starokřesťanské pra-
xe pokání mělo hluboký vý-
znam přesvědčení, že sv.  smí-
ření je možné udělit pouze 
1x za  život. Důvod k  tomu byl 
jednak eschatologický (očeká-
vání brzkého příchodu Ježíše 
na  konci časů),  jednak zde byl 
motiv pastoračně-psychologic-
ký (pokud někdo znovu upadal 
do starého způsobu života, ne-
dalo se o něm předpokládat, že 
má pravého ducha pokání, bez 
něhož není odpuštění možné). 
Od poloviny 2. stol. se tak stalo 
pevnou zásadou, že sv. smíření 
se přijímala pouze 1x za  život 
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a  byla určena pro ty, kdo spá-
chali smrtelný (těžký) hřích.

Celý kající proces začal vylou-
čením z církve. Aby dosáhl od-
puštění, musel hříšník splnit 
těžké pokání. To stanovoval 
biskup, přičemž v jednotlivých 
církevních obcích a provinciích 
byly různé zvyklosti. I  délka 
pokání byla velmi rozmanitá: 
kolísala mezi několika týdny 
a  celoživotními závazky poká-
ní. Církevní obec podporovala 
kajícníka svými modlitbami 
a  skutky pokání a  po  přimě-
řené době jej skrze biskupa 
znovu přijala do společného ži-
vota. Věřilo se, že smíření s bis-
kupem a  církví je nutné pro 
odpuštění hříchů a že jen tímto 
způsobem je kajícníkovi zno-
vu dáván dar Ducha Svatého. 
Znovupřijetí se často konalo 
modlitbou a  vkládáním rukou 
biskupa na kajícníka. 

ZMĚNY 
VE VYSLUHOVÁNÍ 
SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
V  důsledku této praxe stá-
le více křesťanů, kteří upadli 

do  těžkého hříchu, odkládalo 
přijetí svátosti smíření až na ko-
nec života. Proč? Nechtěli se 
vystavovat riziku, že budou 
zbaveni možnosti dosáhnout 
před smrtí odpuštění, pokud 
znovu těžce zhřeší. Od  6. stol. 
se postupně dovolovalo opa-
kovat svátost  smíření a  k  zno-
vupřijetí kajícníka začalo do-
cházet neveřejně. Rozhodující 
vliv na  tuto změnu měli mniši, 
kteří přicházeli na  evropskou 
pevninu z Irska a později z Ang-
lie. Na  britských ostrovech se 
totiž jednorázové a  veřejné 
pokání neuplatňovalo tak jako 
na většině kontinentu. V 8. stol. 
se zvyk opakovat pokání rozší-
řil po celé Evropě. Míru zadosti-
učinění, jež se má kajícníkům 
uložit, začaly namísto biskupů 
a  kněží určovat penitenciály 
(knihy pokání). Tak i  během 
působení soluňských bratří 
sv.  Cyrila a  Metoděje na  Velké 
Moravě vznikl podle latinské 
předlohy Staroslověnský pe-
nitenciál. U  takto stanovova-
ného zadostiučinění ovšem 
hrozilo, že bude vyměřová-
no kazuisticky, tj. s  ohledem 

na  spáchaný skutek, ale už ne 
tolik na okolnosti, které by vinu 
mohly umenšit nebo naopak 
zvětšit. Navíc od  7. stol. církev 
začala umožňovat, aby některé 
skutky těžkého pokání mohly 
být nahrazeny jinými (modlit-
bou, poutí, finančními a jinými 
dary pro církevní účely). Tím se 
zvětšovalo nebezpečí, že ka-
jícník sice přistoupil ke  svátos-
ti smíření, vykonal předepsané 
pokání, ale vnitřně se od hříchu 
neodpoutal. 

PODMÍNKA 
SVÁTOSTNÉHO 
SMÍŘENÍ
Právě vnitřní odpoutání se 
od hříchu je nutným projevem 
obrácení, bez něhož není mož-
né dojít odpuštění. Bez tohoto 
obrácení srdce zůstávají kající 
skutky neplodné a  lživé. Právě 
proto, že jsme křehcí a  vnitř-
ně narušení, je toto obrácení 
trvalým úkolem pro člověka 
i  celou církev. Bůh je vždy při-
praven nám odpustit, ale záleží 
i na naší ochotě vstát a jít domů, 
stát se opět živým Božím dítě-
tem (srov. Lk 15,24). 
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RADOST ZE SMÍŘENÍ
Zpověď. Pohroma, či požehnání?
text: P. Petr Soukal

Neznám moc lidí, kteří by chodili rádi k zubaři. Nebývá to nic příjemného, většinou to bolí a ob-
vykle to něco stojí. Podobně neznám mnoho lidí, kteří by chodili rádi ke zpovědi. Jistě i zpověď 
může být nepříjemná, může rozjitřit staré rány a stojí nás nemálo odvahy… A přesto se vyplatí 
jak pravidelná návštěva zubaře, tak zpovědnice. Nicméně to druhé si, věřím, jednoho dne může-
te třeba i zamilovat!

CHODÍTE TAM RÁDI?
„Samozřejmě, že ne!“ Tak by, ale-
spoň předpokládám, odpově-
děla většina respondentů.  Vždyť 
zpovídat se znamená vyznávat 
své prohry, slabosti, hříchy… 
A kydat vlastní hnůj, to nemůže 
být nic příjemného. Proto lidsky 
rozumím všem, kteří zpověď 
odkládají, nesou si životem ze 
zpovědnicových klekátek různá 
zranění a  fialovou štolu raději 
míjejí obloukem. Nicméně ne-
musí to tak být napořád…

CO JE TO HŘÍCH?
Předpokladem správného po-
rozumění svátosti smíření je 
správné pochopení toho, co je 
hřích. K  hříchu lidé v  různých 
dobách přistupovali různě. Na-
příklad ze starověkého Egypta 
se nám dochovaly knihy mrt-
vých. Ty praví, že na  podsvět-
ním soudu obstojí pouze ten, 
kdo bohy obelže, své hříchy 
zamlčí a  bude ze sebe dělat 
spravedlivého.1 V Mezopotámii 
se na hřích zase nahlíželo jako 

na  něco odporného, co odpu-
zuje bohy. Bohové se od  člo-
věka zabředlého do  hříchu 
odvracejí, a  tak ho nechávají 
napospas démonům.2 Bible se 
na  hřích ale dívá zcela jinak. 
Hřích je přestoupením Božího 
řádu (Zákona). Protože Boží 
řád je stejně jako celé stvoření 
dobrý a  krásný, je hřích opa-
kem všeho, co je dobré a krás-
né. Hospodina není možné 
oklamat, neboť je Bohem, který 
vidí do srdce člověka a nesoudí 
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podle zdání očí.3 Hříchy se před 
Bohem vyznávají ne proto, že 
by je snad neznal, ale proto, 
aby se člověk sám usvědčil4 
a Bůh aby se nad ním smiloval, 
hříchy od něho vzdálil5, a tak jej 
učinil spravedlivým.

NA PŘÍPRAVĚ ZÁLEŽÍ
Slavení svátosti smíření obvyk-
le zahrnuje: zpytování svědo-
mí, lítost, předsevzetí, vyznání 
hříchů, rozhřešení a  pokání. 
Všechny tyto části mají při sla-
vení smíření svou důležitost, 
ale ne stejně velkou. My se 
bohužel často soustředíme 
zejména na  to, abychom ne-
zapomněli vyznat žádný hřích. 
Věnujeme pozornost tomu, 
co ve  zpovědi říkáme my, ale 
už jen na  půl ucha vnímáme, 
co nám na  to říká Bůh… Co 
se týká vyznání hříchů, církev 
nás přece učí, že je třeba vy-
znat všechny těžké hříchy, ale 
zpověď všedních hříchů sama 
o sobě nutná není, přestože se 
„důtklivě doporučuje“.6 Tím se 
neříká, že ve  věcech, které ne-
jsou závažné, můžeme „mlžit“, 
ale jsme vedeni k  tomu, aby-
chom pochopili, že jít ke  zpo-
vědi nutně neznamená vypiso-
vat nekonečný seznam našich 
všedních provinění. 

VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ 
A VYZNÁNÍ LÁSKY
Těžiště svátosti smíření tedy 
nespočívá v  našem vyznání, 
ale spíše obráceně v  tom, co 
nám vyznává Bůh. Každá svá-
tost smíření je totiž vyznáním 
odpouštějící lásky, se kterou se 
k nám Bůh sklání. Tomu, kdo vy-
znal své hříchy, se znovu připo-
míná, co všechno byl ochoten 
udělat Bůh, Otec veškerého mi-
losrdenství, když „smrtí a vzkří-
šením svého Syna smířil se se-
bou celý svět a  na  odpuštění 

hříchů dal svého Svatého Du-
cha…“ Svátost smíření se tak 
především stává pokračováním 
Božího díla spásy a  nám jsou 
skrze službu církve odpuštěny 
hříchy a  odcházíme naplněni 
pokojem. Je pravda, že zpověď 
se bez vyznání hříchů neobe-
jde, neboť by chyběla materie 
této svátosti. Nějaký hřích je 
tedy třeba vyznat vždy. Přesto 
ale zůstává pravdou, že nej-
více naší pozornosti by mělo 
ve zpovědi přitáhnout právě to, 
co koná Bůh.

BOŽÍ SOUD
Tridentský koncil v  16. století 
mluvil o  zpovědi jako o  soud-
ním úkonu: „Kdo by prohlásil, 
že svátostné rozhřešení kněze 
není soudním úkonem, nýbrž 
pouze službou, […] ten nechť 
je vyobcován.“7 Ve  zpovědi 
jsem totiž já sám zároveň viní-
kem, žalobcem i svědkem. A je 
nesmírně povzbudivé, že při 
každé svátosti smíření vynáší 
soudce tentýž ortel. Nikoliv: 
„Vinen!“ nebo „Smrt!“, ale právě 
naopak: „Zproštěn viny! Život!“

RADOST ZE ZTRACENÉ 
OVCE, RADOST ZE 
ZTRACENÉHO SYNA
Lehko se to píše, těžko se to 
dělá. Však to sami znáte. Ne-
zbývá nám, než se prozpovídat 
až k prozření, že Bůh naše pro-
vinění nepočítá, nýbrž trpělivě 
čeká, až my vyznáme své viny, 
aby nám On mohl vyznat svou 
lásku. A prožijeme-li takové se-
tkání s  Bohem, zakusíme, jaká 
radost jej doprovází. Podobný-
mi slovy své bratry povzbuzoval 
ve 3. století také Tertulián: „Proč 
vyhrožovat tomu, kdo se ne-
obrací k pokání, kdyby po něm 
nenásledovalo odpuštění pro 
toho, kdo tento zákon ctí a  řídí 
se jím? Snad by to mohla být 

nejistá věc – kdyby již v  jiných 
případech neukázal šíři a  štěd-
rost své shovívavosti – ale není 
to Pán, kdo říká: kdokoli padne, 
znovu vstane, a  kdo ode mě 
odešel, vrátí se ke  mně? Zajis-
té je to on, kdo dává přednost 
milosrdenství před obětí. Vždyť 
nebesa a  andělé, kteří v  nich 
přebývají, se radují z  kajícnosti 
člověka. Ó ty, který jsi hříšník, 
pozvedni svou duši a  podívej 
se, kde se jásá a  kde se radu-
je z  tvého návratu k  zákonu 
dobroty. Co nám chtějí říci a co 
znamenají podobenství evan-
gelia? Žena ztratila drachmu, 
hledá ji, najde a  zve své přítel-
kyně, aby se s ní radovaly. Není 
to snad příklad hříšníka, který 
se navrátil k  Pánově milosti? 
Nějaká ovečka chudého pastý-
ře se ztratí, a  přesto celé stádo 
nebylo pro pastýře dražší než 
ta jediná ovečka. Je to skutečně 
jen ona, kterou odchází hledat, 
které dává přednost před všemi 
ostatními a nakonec, když ji na-
jde, tak ji na svých ramenou do-
nese zpět do ovčince. Vždyť byla 
zajisté velmi unavená z  dlou-
hého bloudění. A  ještě ztratím 
slovo o  tom dobrém a  mírném 
otci, který svého marnotratného 
syna znovu nazývá svým synáč-
kem. S  jakou láskou ho přijímá 
poté, co se pro svou marnotrat-
nost stal chudým, ale činil poká-
ní! Otec obětuje mladé, vykrme-
né tele a  veselím hostiny dává 
najevo svou radost.“8  

1 HELLER, Jan. Starověká náboženství. Neratovice: 
Verbum, 2010, s. 90. 

2 Tamtéž, s. 197. 
3 1 Sam 16,7; Jer 17,10.
4 Žl 51,5n.
5 Žl 103,12.
6 Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995, č. 1493.
7 Dokumenty tridentského koncilu, 14. zasedání 

(25. 11. 1551), O svaté svátosti pokání, kán. 9. Ed. 
Hrdina, I. A. Praha: Krystal OP, 2015, s. 119.

8 TERTULIÁN. O pokání, kap. 8.
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JAKO BYCHOM ŠLI K LÉKAŘI
Rady vesnického faráře, jak by se měla prožívat zpověď, tato důležitá 
a navýsost intimní svátost.

text: P. Jacek Kruczek

Od toho, jakým způsobem se na svátost smíření připravujeme, se odvíjí i náš duchovní růst a tím 
pádem i vztah k Pánu Ježíši. Nakolik totiž svému Spasiteli otevřeme srdce při svátosti smíření, 
natolik se nám Pán Ježíš může dát v eucharistii. Vždyť tyto dvě svátosti spolu úzce souvisejí.

OTEVŘENOST 
PŘEDEVŠÍM
Jak by se měla prožívat zpověď, 
tolik důležitá a navýsost intimní 
svátost? Opravdová láska pře-
devším vyžaduje otevřenost 
a  upřímnost. Ke  zpovědi jdu 
jako dítě za  maminkou, dítě, 
které chce přiznat svoji vinu. 
Nebo jako když jdu za lékařem, 
kterému musím a také chci vy-
povědět všechno, co mě trápí 
na těle, aby on byl schopen ur-
čit správnou diagnózu. 

Jednou z  chyb, kterých se při 
zpovědi dopouštíme, je, že se 
soustředíme na  formu, a  ne 
na  konkrétní hříchy. Ruku 
na srdce, nesnažíme se formu-
lovat naše provinění tak, aby-
chom před knězem nevypa-
dali jako až zas takoví hříšníci? 
Nesnažíme se vlastní hříchy 
sami ospravedlňovat? Takový 
přístup by byl naprosto stej-
ný, jako kdybychom šli k  lékaři 
a příznaky naší nemoci zlehčo-
vali, či zcela zatajili. Jak bychom 
pak mohli po lékaři chtít správ-
né léčení? 

Pamatuj, že když jdeš ke  zpo-
vědi, mluvíš s  Pánem Ježíšem. 
Jak krásné je přece říct: „Pane 
Ježíši, chci ti odevzdat tyto 
svoje hříchy…“ Dělá ti problém 
osoba kněze, co si o  tobě po-
myslí? Máš před ním ostych, tíží 
tě předsudky? Přestaň se bát! 

Všichni kněží mají tu milost, že 
se na člověka nedívají skrze je-
jich hříchy, vyznané ve zpovědi.

JAK VYZNAT HŘÍCHY?
Mě jako zpovědníka nejvíce 
trápí, když do  zpovědnice při-
jde jednou za  půl roku kajíc-
ník a  přednese mi na  papírku 
napsanou a  stále dokola se 

opakující „básničku“ typu: jsem 
líný, jsem pyšný, nemodlím se, 
jsem nepozorný v  kostele… 
To je to samé, jako bych lékaři 
řekl, že jsem nemocný a čekám 
na  recept. Moji milí, vyznám-
-li se z  lenosti, kdo z  nás není 
někdy lenošný? Vyznám-li se 
z  pýchy, kdo z  nás není někdy 
pyšný? Kdo z nás se vydrží sou-
středit na  celou mši svatou? 
Tedy chci-li se vyznat z  lenos-
ti, řeknu konkrétně, že se mi 

například nechtělo jít na  pro-
cházku s  manželkou. Nebo se 
mi nechtělo vstát v neděli dřív, 
abych včas usedl do zpovědni-
ce. Jsem-li totiž takto konkrétní, 
upřímně otevřený Bohu, teprve 
tehdy se opravdově otevírají 
dveře mého srdce Ježíši, který 
na ně klepe a chce vstoupit do-
vnitř, zůstat tam a uzdravit mě. 

NEJLÉPE BEZ TAHÁKŮ
Proto, připravuješ-li se na  zpo-
věď, projdi si každý den svého 
života, vybav si konkrétní oka-
mžiky a  situace, kdy jsi selhal. 
Osobně jsem odpůrce papírků, 
těch taháků, ze kterých kajícníci 
předčítají své hříchy. Co když jej 
po  zpovědi ztratíte? S  oblibou 
říkám, vyznávejte své hříchy 
z  hlavy, protože je lépe třetinu 
hříchů zapomenout, než bez-
myšlenkovitě číst hříchy na  pa-
pír napsané. Nemějte strach, 
těžké hříchy nezapomenete! 
Pokud si nejste přece jenom jistí 
a máte strach z „okna“, sepište si 
na papír jen osnovu a pak kaž-
dý ze zapsaných bodů „spatra“ 
a zcela spontánně rozviňte.

KE KOMU KE ZPOVĚDI?
Kdosi se ptal na  dobrého zpo-
vědníka. Na otázku, jak si tako-
vého zpovědníka představuje, 
odpověděl, že by měl být z cizí 
farnosti a  hluchý. Jak v  Polsku, 
tak i  v  Česku jsem se potkal 
s  věřícími, kterým zpovědník 

„Hle, stojím přede 
dveřmi a tluču. 
Zaslechne-li kdo 
můj hlas a otevře 
mi, vejdu k němu 
a budu s ním 
večeřet a on se 
mnou.“ 

Zj 3,20
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svým chováním ublížil. Možná 
měl jen špatný den, Bůh mu 
odpusť, ale důsledky někdy 
trvají roky. Prosím, pokud je 
to možné, choďte ke  zpovědi 
pravidelně ke  knězi, kterého 
znáte. Když kněze znáš a důvě-
řuješ mu, psychologická barié-
ra mezi vámi mizí. Copak se ti 
neotevírá lépe nitro před kně-
zem, kterého znáš, kterému dů-
věřuješ? Pamatuj, že stejně tak 
i kněz, který zná tvůj duchovní 
vývoj, ti dokáže lépe pomoci.

JAK ČASTO SE 
ZPOVÍDAT?
Katechismus sice praví, že 
ke  zpovědi bychom měli při-
stoupit alespoň jednou za  rok, 
ale sami cítíme, že je to asi 
málo. Ke zpovědi bychom měli 
chodit každý měsíc a  nejlépe 
pak na první pátek anebo první 
sobotu v měsíci. Živá farnost je 
ta, ve které se věřící pravidelně 

zpovídají. Tam, kde to neplatí, 
bývá problém. Vezměme bo-
haté země našeho kontinen-
tu, kde už se lidé zpovídají jen 
málo. Jejich duchovní život je 
na dně. Několik mých spolužá-
ků slouží ve farnostech západní 
Evropy a svým svědectvím po-
tvrzují ubohost křesťanství bez 
zpovědi. Stane-li se, že upadneš 
do  těžkého hříchu, vyhledej 
co nejdříve jakéhokoliv kněze 
a odevzdej skrze něho všechnu 
tu špínu Ježíši, abys byl čistý.

SVÁTOST UZDRAVUJÍCÍ
Moje závěrečná myšlenka se 
týká rodin a manželů. Za mých 
„pouhých“ dvacet jedna let 
kněžství mohu svědčit o  tom, 
že manželé, kteří byli zcela 
na  dně, ale kteří se pravidelně 
zpovídali, vždy se ode dna od-
razili a manželství bylo zachrá-
něno. Na  druhou stranu byla 
i řada snoubenců, kterým jsem 

důležitost pravidelné zpovědi 
marně kladl na  srdce. Oni mě 
neposlouchali a  dopadlo to 
smutně.

Moji milí, zpověď je svátostí 
uzdravující. Tolik se snažíme 
dodržovat pravidla proti one-
mocnění Covid-19, a na nemoc 
duše zapomínáme. Mějte své-
ho zpovědníka, buďte otevře-
ní Kristu a  Boží milosti doplní 
naše nedostatky. K lékaři větši-
nou chodíme neradi, ale přes-
to tam chodíme, protože nám 
to prospěje ke  zdraví těla. Tak 
pravidelně navštěvujme i  lé-
kaře duše. A  choďme tam na-
opak rádi, protože nejde o nic 
menšího než o život věčný. Ten 
přece potřebujeme ze všeho 
nejvíc! 
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EMOCE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ? 
Jak je možné opravdu prožít svátost smíření.
text: P. František Hylmar SJ

Lidé bývají často smutní, že svátost smíření neprožívají srdcem. Proč tomu tak bývá? Jak na obou 
stranách zpovědní mřížky spolupracovat, abychom dokázali přijímat Boží dar odpuštění způso-
bem, který by se nás opravdu dotkl a vedl nás k pozitivním změnám v našem životě? 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 
A POCITY
Lidé si někdy povzdechnou, že 
by svátost smíření a odpuštění 
hříchů rádi prožívali hlouběji 
než jen rozumem. Tato touha je 
oprávněná. Vždyť bytostný pro-
žitek srdcem je hlubší a  účin-
nější než rozumové vědomí. 
Znamená to ovšem prožívat 
pocitově. I když účinek svátosti 
smíření na našem prožitku ne-
závisí, svátost může k  prožitku 
odpuštění vést. Přestože ne-
jsou pocity ve svátosti smíření 
nutné, jsou ale možné a velmi 
užitečné. Je však zapotřebí se s 
nimi naučit pracovat.

Svatý Ignác vzpomíná na  to, 
čeho si všiml, když se uzdra-
voval po  těžkém zranění. Že 
když sní o  jisté urozené dámě, 
následují pocity sice příjemné, 
ale jen prchavé a nakonec smu-
tek. A že když si představuje, co 
udělá pro Krista podobně jako 
kdysi svatý František a  svatý 
Dominik, zůstává v  něm hlub-
ší vnitřní radost. Ten rozdíl ho 
zaujal a  stal se počátkem jeho 
obrácení a  umění duchovně 
rozlišovat.

Později Ignác mluvil o  vnitř-
ních hnutích, která signalizují 
působení ducha Božího nebo 
ducha nepřátelského. Co jsou 
vnitřní hnutí? Dá se to říct 
dvojím způsobem: myšlenky 
doprovázené určitými pocity 
nebo pocity provázející určité 

myšlenky. Kdo chce tedy vní-
mat svá vnitřní hnutí, musí 
umět vnímat i  své myšlenky 
a  emoce. Kdo nevnímá a  ne-
rozlišuje správně svá vnitřní 
hnutí, chybí mu „vnitřní du-
chovní kompas“ a musí se řídit 
pouhým rozumem nebo vněj-
šími pravidly. Z toho pak někdy 
plyne jakási strnulost myšlení 
a  jednání, časté nepochopení 
reality, nespokojenost a  sklon 
k hněvivosti.

CO MŮŽE BRÁNIT 
PROŽITKU ODPUŠTĚNÍ
Abychom dokázali hlouběji 
prožívat svátost smíření, mu-
síme se učit vnímat a  zpraco-
vávat své pocity a  myšlenky. 
Uvědomme si, že pocity ne-
doprovázejí teprve opravdové 
odpuštění, ale už předcházející 
krok: lítost, pokud je živá. Zde 
může ležet první zádrhel. Ne-
vnímám-li pocitově lítost nad 
svou vinou, nemohu pocitově 
prožít ani odpuštění. A prožívat 
lítost, vinu znamená cítit bolest 
nad sebou, což není příjemné 
a my před tím utíkáme. Tím se 
ovšem zbavujeme radosti z od-
puštění. Ignác radí, abychom 
prosili Boha o  milost prožitku 
bolesti nad svými slabostmi 
spojeného s  útěchou Božího 
milosrdenství. Pak se prožívá-
ním viny a  lítosti nebudeme 
zraňovat a  v  odpuštění se nás 
dotkne Bůh života. Díky němu 
dokážeme i  sobě odpustit, 
a pocítíme úlevu. 

ÚLOHA ZPOVĚDNÍKA
Mnoha lidem brání v prožívání 
uzdravující lítosti jedna zálud-
nost. Nevšimnou si totiž, že se 
jim vědomí a pocit viny z kon-
krétního skutku nepozorovaně 
rozšiřuje v pocit jakési neurčité 
hanby. Vnucuje se jim myš-
lenka, že oni sami jsou špat-
ní, a  někdy dokonce nehodní 
odpuštění a  toho, aby je Bůh 
přijal. Takový pocit je vnitřně 
ničí, ale oni si obvykle vůbec 
neuvědomí, že je to nepravda 
a  klam nepřátelského ducha, 
který mohou odmítnout. Je 
pochopitelné, že takovéhoto 
pocitu hanby nás odpuštění 
konkrétního skutku nezbaví, 
a  proto nám zpověď nepřináší 
pociťovanou úlevu. Máme ještě 
jinou možnost: konkrétní vinu 
si raději plně pocitově nepři-
znat, i  když ji slovy vyznáme. 
Ale ani tento vnitřní manévr 
k úlevě nevede. 

V takové situaci může pomoci 
zpovědník, ten si však často 
v  našem rychlém a  zkratko-
vitém vyjádření ničeho hlub-
šího nevšimne, vyjádří se jen 
k  vyznané věci a  my odchá-
zíme s  pocitem neodpuštění. 
Zpovědník tuto duchovní zá-
ludnost buď nebere v  úvahu, 
protože sleduje jen morální ro-
vinu věci, nebo ji nezná, nebo 
si ji v tu chvíli neuvědomí. Ne-
chybí-li mu ovšem vnímavost, 
také cítí, že něco není, jak by 
mohlo být. 
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Každý osobní rozhovor bývá 
velmi citlivý, tím spíš rozhovor 
se zpovědníkem. K  lidskému 
nepochopení mezi zpověd-
níkem a  tím, kdo se zpovídá, 
může dojít z  mnoha důvodů. 
Příčina nepochopení pak může 
ležet na obou stranách zpověd-
ní mřížky. Přiznejme 
si bez ztrácení víry, že 
penitenti neodcháze-
jí od  zpovědi vždycky 
s  radostí z  odpuštění, 
ale někdy rozčarova-
ní, nebo dokonce zra-
nění. Zpovědníci zase 
i  při nejlepší vůli bý-
vají mnohdy bezradní 
a  bezmocní, protože 
nevidí výsledky své ná-
mahy. Někteří lidé se 
proto na  dlouho pře-
stávají zpovídat a  pro 
některé zpovědníky se 
zase zpovídání stává 
nepříjemnou povinnos-
tí. Cítíme, že je to skry-
tá léčka, a proto pevně 
důvěřujeme, že i  v  naší 
nedokonalé komuni-
kaci je Bůh přítomný 
a že skrze nás hříšníky dělá to, 
co tolik potřebujeme. Že nám 
odpouští a přijímá nás. Nedalo 
by se však v této věci dělat něco 
víc? Pán Ježíš nás naléhavě zve, 
nejen abychom mu důvěřovali, 
ale také abychom se od něj uči-
li. Bohužel, ne vždy to děláme. 
Zbytečně často pouze slepě 
důvěřujeme, protože se zapo-
mínáme učit. Přitom je možné 
zároveň důvěřovat a vidět.

REVIZE VZTAHU 
K BOHU, LIDEM A SOBĚ
Jsem přesvědčen, že je z obou 
stran dobré více brát v  úvahu 
duchovní rozměr svátosti smí-
ření a  nezůstávat jen na  mo-
rální rovině. Ve  výpovědi těch, 
kdo se zpovídají, se překvapivě 

často neobjeví ani Bůh, ani oni 
sami. Nestačí hovořit jen o tom, 
co jsme udělali nebo neuděla-
li druhým lidem. Proč si nevzít 
jako základ přípravy ke zpovědi 
kromě Desatera také pohled 
na  svůj vztah k  Bohu, ke  dru-
hým a k sobě?

Povzbuzuje mne zkušenost, 
že když se na  vztah peniten-
ta k Bohu a k sobě ve zpovědi 
dotážu, nekončí to špatně. Na-
opak, prožitek a užitek zpovědi 
se na obou stranách prohloubí 
a  obou stran se dotýká Bůh. 
Někteří penitenti se sice cítí 
překvapení nebo zaskočení, ale 
pak vyslovují krásné nebo bo-
lestné, v  každém případě však 
hluboké a reálné skutečnosti.

SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM 
JAKO LÉKAŘEM DUŠE
Svatý Ignác ještě radí, abychom 
si při zkoumání svého nitra vší-
mali nejen hříchů, ale všeho 
dalšího, co narušuje náš vztah 
k Bohu, k lidem a k nám samým, 
i když to není vědomá a chtěná 

špatnost. Vyznáváme-li tyto 
neuspořádanosti jako kořeny 
hříchů, velmi nám to pomá-
há zmáhat pokušení a  vítězit 
nad sebou. Při sledování svých 
návyků a  povahových sklonů 
zase narážíme na pocity. Ty sice 
nejsou hříšné samy o sobě, ale 

ve  spojení s  myšlen-
kami, slovy a  skutky 
ke hříchu vést mohou. 

Ve zpovědnici se nemu-
síme vyznávat jen jako 
u  soudu, to znamená, 
že čím méně řekneme, 
tím lépe. Ježíš je zku-
šený a  mocný lékař, 
kterému čím víc a  čím 
jemnějšího řekneme, 
tím lépe a hlouběji nám 
pomůže. Takováto zpo-
věď vstupuje i  do  ro-
viny psychologické, 
ale dívá se na  všechno 
z  duchovního hlediska 
a všechno pozvedá výš 
k  Bohu. V  takové zpo-
vědi se pohybujeme 
na  půdě spirituality, 
ve  které se neobejde-

me bez znalostí a  používání 
moudrých pravidel a zkušenos-
tí rozjímavé modlitby, modlitby 
examen, rozlišování vnitřních 
a jiných hnutí. I v kratičkém roz-
hovoru s nimi vnímaví zpověd-
níci a  penitenti dokážou velké 
věci k  Boží chvále a  k  užitku 
všech. Nesmějí ovšem zapomí-
nat hledět stále na Boha.

Obě strany ve  zpovědnici se 
prostě mohou učit hloubě-
ji  chápat, jak svátost smíření 
nabízet a  přijímat s  co největ-
ším užitkem. Vždyť odpuštění 
je největší Ježíšův dar, dar, kte-
rý ho nejvíce stál. A  prožitek 
odpuštění je pozemským pro-
žitkem vzkříšení. 
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GENERÁLNÍ ZPOVĚĎ
Velký úklid v našem vztahu s Bohem
text: P. Slavomír Peklanský SAC, P. Wojciech Zubkowicz SAC

Všichni někde bydlíme. Máme buď svůj dům, nebo byt. A víme, že je potřeba uklízet. Pravidelně. 
Jednou za čas – i když se uklízí pravidelně – stejně přijde chvíle, kdy je potřeba udělat generální 
úklid. S generální zpovědí je podobně – i když úplně jinak. 

CO JE TO GENERÁLNÍ 
ZPOVĚĎ?
V  Katechismu katolické církve 
o  generální zpovědi nic nena-
jdeme. Máme tady dvě slova: 
„generální“ a „zpověď“. Nejdří-
ve se podívejme na slovo „zpo-
věď“. Víme, co je to zpověď, 
a  známe pět podmínek dob-
ré zpovědi. Rozhřešení, které 
můžeme získat během gene-
rální zpovědi, není „mocnější“ 
nebo „účinnější“, než to, které 
získáváme během každé jiné 
zpovědi. Slovo „generální“ však 
naznačuje, že se jedná o trochu 
jinou zpověď, než „ta obvyklá“. 
Tato odlišnost se týká přede-
vším časového úseku. Normál-
ně, když přicházíme ke  zpo-
vědí, zpovídáme se z  období 
od  poslední zpovědi. U  gene-
rální zpovědi je tomu jinak.

Generální zpověď  je  zpověď, 
ve  které kajícník znova vyzná-
vá  hříchy  z  jedné nebo něko-
lika zpovědí nebo hříchy ce-
lého svého života. Podle toho 
rozeznáváme generální zpo-
věď životní, nebo parciální čili 
částečnou, např. od  poslední 
generální zpovědi. Generál-
ní zpověď je zpověď z  celého 
života, jestli k  ní člověk přistu-
puje poprvé, nebo určitého 
delšího časového úseku života 
od poslední generální zpovědi. 
Při této formě zpovědi vyznání 
hříchů a  rozhřešení zahrnuje 
celý úsek, který chce člověk při 
generální zpovědi obsáhnout.

PRO KOHO A KDY?
I když to není oficiálně stanove-
no v  církevních dokumentech, 
na  základě zkušenosti lze říct, 
že generální zpověď můžeme 
považovat za  nutnou, potřeb-
nou, užitečnou, ale někdy také 
škodlivou. 

Generální zpověď je nutná, 
jestliže byly předchozí zpově-
di s  morální jistotou neplat-
né. Svědomí člověka zůstává 
neklidné, protože v  minulosti 
došlo k  záměrnému zamlčení 
těžkého hříchu, nebo chyběla 
lítost po  vyznání hříchů, nebo 
chybělo předsevzetí o polepše-
ní se v důležitých věcech, nebo 
nebylo vykonané zadostučině-
ní za  způsobené škody. Tako-
vou situaci může napravit ge-
nerální zpověď z celého života.

Generální zpověď je potřebná, 
pokud má člověk pochybnosti 
tykající se kvality nebo platnos-
ti dřívějších zpovědí z  různých 
důvodů, nebo kdy přes delší 
dobu byl zanedbávaný křesťan-
ský či duchovní život. Spousta 
lidí se rozhoduje pro generální 
zpověď z důvodu vážné nemo-
ci nebo blížící se smrti s touhou 
postavit se před Krista s  prav-
dou dosavadního života a  co 
nejlépe se připravit na  setkání 
s Ním tváří v tvář. 

Generální zpověď je užitečná 
na  začátku nového životního 
stavu, nového úseku životní 

cesty: před vstupem do  man-
želství, před přijetím kněžského 
svěcení apod. Může se také jed-
nat o  období, kdy prožívá člo-
věk hluboké obrácení nebo pro-
hloubení duchovního života, při 
příležitosti farních misií, řehol-
ních slibů, důležitých výročí. 

Generální zpověď je škodlivá 
pro skrupulanty, tj. pro úzkost-
livce v  duchovním životě. Je 
škodlivá také v  případě, že člo-
věk nevěří v  Boží milosrdenství 
a pochybuje o odpuštění hříchů.

Generální zpověď by se neměla 
příliš často opakovat. Má zůstat 
spojená s  výjimečnými okol-
nostmi.

JAK PŘISTOUPIT 
KE GENERÁLNÍ 
ZPOVĚDI? 
Generální zpověď vyžaduje 
čas. Proto rozhodně je potřeba 
se domluvit s  knězem předem 
a nežádat o ni v normálních ho-
dinách zpovědi.  

Dobrou příležitostí ke generál-
ní zpovědi může být pastorač-
ní aktivita, která je spojená se 
zpovědní službou. V  posled-
ních několika letech se napří-
klad v  České republice koná 
v  některých kostelech adorace 
v  rámci projektu „Nikodémova 
noc“. Na  webových stránkách 
projektu (www.nikodemova-
noc.cz) jsou informace o místě 
a  době konání Nikodémovy 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1023
http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=720
http://www.nikodemovanoc.cz
http://www.nikodemovanoc.cz
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noci. Vše je tak možné dopředu 
naplánovat a ke generální zpo-
vědi se připravit.  

Začátek generální zpovědi 
vypadá úplně stejně, jako při 
obvyklé zpovědi. Je vhodné 
ozřejmit, že se jedná o generál-
ní zpověď, vzpomenout okol-
nosti, při které se zrodila touha 
po  této formě zpovědí, a  také 
říct, kdy byla poslední gene-
rální zpověď (pokud už byla). 
Po  vyznání hříchů spáchaných 
v  období od  poslední zpovědi 
přistoupíme k  vyznání všech 
hříchů. Je jasné, že pokud člo-
věk vyznává hříchy z  několika 
(desítek) let, není možné za-
cházet až do  detailů. A  není 
ani potřeba. Obvyklé hříchy, 
které se zapisují hluboce 
do  svědomí, můžeme „rychle 
uchopit“ a  můžeme je vyznat. 
Po  vyznání může následovat 
dialog se zpovědníkem. Další 

průběh zpovědí můžeme ne-
chat na zpovědníkovi. Po obdr-
žení rozhřešení během generál-
ní zpovědi se už nikdy nemáme 
vracet při zpovědi ke  hříchům 
z  minulosti. Potřeba vyznává-
ní už vyznaných hříchů může 
být znamením nedostatku víry 
ve skutečné odpuštění dosaže-
né službou kněze.

PŘEDEVŠÍM: „PROČ?“
Vraťme se k začátku článku. Ne-
dokonalost přirovnání k  úklidu 
je jasná, avšak možná nám ale-
spoň pomůže pochopit princip 
generální zpovědi. Je však také 
v  závěru důležité připome-
nout událost z evangelia podle 
sv.  Lukáše (Lk 8,41-56). Lukáš 
popisuje, jak k Pánu Ježíši přišel 
představený synagogy a  prosil 
za uzdravení své dcery. Když šli 
do  domu představeného, ces-
tou přišla zpráva, že dcera ze-
mřela. Ježíš se však nezastavil, 

povzbudil otce, aby věřil, a tím-
to svou dceru zachrání. Víme 
asi, co bylo potom. Pán Ježíš 
vrátil dceru k  životu. A  potom 
„nařídil, aby jí dali něco k  jídlu“ 
(Lk 8,55). Na  první pohled se 
může zdát, že je to jen taková 
„věta na  závěr“. Jenže v  evan-
geliu nic není jen tak. A  právě 
ve  vztahu k  našemu duchovní-
mu životu se zdá, že jsou tato 
slova zásadní. Každá zpověď 
je totiž vzkříšením ze smrti hří-
chu k životu v Boží milosti. Toto 
může udělat jen Bůh, to my ne-
dokážeme. Potom však musí být 
i náš podíl. Musíme přijmout dar 
nového života a  za  tento život 
převzít zodpovědnost. Důleži-
té je proto vědět „proč“. A  také 
pro koho? Generální zpověď má 
být nástrojem k znovunavázání 
a prohloubení vztahu s Bohem, 
nikoliv emocionální nebo psy-
chickou „pojistkou“, že je člověk 
v bezpečí. 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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PROČ SE NEBÁT EXORCISMU
Když pomoc lékaře nestačí.

text: Anna Janů | Text vznikl v souladu s „Obecně závazným nařízením ČBK o modlitbách za uzdra-
vení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách“, platným od 1. 1. 2020.

Každé slovo má svůj obsah a svoje konotace, které se nám při jeho vnímání mnohdy nevědomě 
vybaví. Takovými konotacemi slova „exorcismus“ jsou často děs, strašidelná atmosféra, vymítání 
apod. Není potřeba se ale bát, protože zkušenost exorcismu je zkušenost hluboké modlitby.

Exorcismus je modlitba, která 
provází křesťany od samotného 
počátku jejich existence. V sou-
vislosti s Biblí může působit jako 
opakující se fráze. Pán Ježíš vy-
hání zlého ducha a vysvobozuje 
posedlé. Mimořádné působení 
zlého ducha se nevyskytuje čas-
to, posedlost spíše ojediněle, 
přesto byla aktuálním tématem 
jak v  dobách Pána Ježíše, tak 
dnes. Vysvětlení je jednoduché. 
Zlý duch nikdy nepřestane ničit 
Boží dílo. Nikdy nepřestane ubli-
žovat člověku svou lží o  tom, 
že utrhnout plod pokušení je 
sladké, líbivé, vede k  poznání 
a soudnosti. 

PODOBNOST 
S PSYCHICKÝM 
ONEMOCNĚNÍM
Vedle tohoto běžného působe-
ní zla existuje i  jeho mimořád-
né působení, např. ďábelské za-
moření místa, obtěžování útoky 
zlého, svázanost či posedlost. 
Nezapomínejme však na to, že 
jakýkoliv osobní hřích, protože 
se pro něj rozhodujeme sami, 
je pro nás závažnějším stavem 
než možný stav posedlosti. 

Lidé přicházející k  exorcistovi 
často vypovídají: „Nejsem to já, 
cítím v sobě přítomnost něčeho 
cizího. Dějí se mi divné věci. Je 
mi špatně v kostele. Při modlit-
bě se rozklepu. Mám intenzivní 
rouhavé myšlenky, kterých se 
nemohu zbavit…“ Tyto věty se 

mohou zdát na  první pohled 
samozřejmé pro to, aby se exor-
cista začal modlit exorcismus. 
Není to ale možné. Zvlášť z toho 
důvodu, že některé symptomy 
psychických onemocnění či 
poruch mohou vypadat velmi 
podobně jako projevy posed-
losti a  snadno by mohlo dojít 
k záměně. Příčinou intenzivních 
rouhavých myšlenek může být 
zlý duch, stejně tak jako úzkost-
ná nebo obsedantně kompul-
zivní porucha osobnosti. Divné 
věci může způsobovat zlý duch, 
stejně tak jako přehnaný strach 
a úskočnost, které pramení z ne-
čistého svědomí. Pocit někoho 
nebo něčeho cizího v  našem 
těle může být rozpoznávací zna-
mení pro přítomnost zlého stej-
ně tak jako pro počátek schizo-
frenie. Rozhodnutí o  modlitbě 
exorcismu tak může trvat různě 
dlouho, protože začíná až tehdy, 
kdy exorcista nabude morální 
jistoty o posedlosti. 

KDY VYHLEDAT 
EXORCISTU?
Někteří hledají odpověď na otáz-
ku, kdy je ten správný čas pro vy-
hledání exorcisty. Co mám ještě 
považovat za  „normální“ a  kdy 
už hledat pomoc? V  posledních 
letech se ukazuje jako vhodný 
následující postup. Je-li to mož-
né, svoji starost svěřte duchovní-
mu správci, faráři ve vaší farnosti 
a  spolu s ním dělejte první kro-
ky. Pokud by si nebyl jistý, jaké, 

dobře ví, kam se obrátit a  kde 
tuto záležitost konzultovat. Mod-
lete se za  váš úmysl a  přizvěte 
k modlitbě další lidi, kterým dů-
věřujete, snažte se dát do pořád-
ku poničené vztahy. Kněz vám 
může požehnat dům, slavit mši 
svatou na váš úmysl. Spolu s ním 
si stanovte, jak obohatíte svůj 
duchovní život. Budete potře-
bovat nemalou míru trpělivosti, 
ale právě tyto kroky vám otevřou 
cestu a postupně ukážou, co dál. 
Pokud kněz dojde k  závěru, že 
ve  vašem případě je nutná po-
moc exorcisty, měl by to být prá-
vě on, kdo nabídne či zprostřed-
kuje kontakt nebo setkání s ním. 

SETKÁNÍ 
S EXORCISTOU
Napoprvé můžete čekat roz-
hovor, ve kterém popíšete svůj 
život, zvlášť situace, které by 
mohly  souviset se současným 
stavem, případně zodpovíte 
doplňující otázky. První setká-
ní končí zpravidla společnou 
modlitbou a  požehnáním. 
Mějte připravenou zprávu 
od  psychologa nebo vyšetření 
od  psychiatra. Pokud ještě ne-
proběhlo a  je nutné, exorcista 
vám některého doporučí. Sta-
noví také první duchovní cíle, 
které můžete začít naplňovat 
(hledání cesty ke  svátostem, 
intenzivnější modlitba, četba 
Písma svatého apod.), a  tak 
sami přispět k rozlišení stavu či 
příčiny problémů. 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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Pokud se postupně ukáže, že 
člověk trpí posedlostí, přistou-
pí exorcista k  modlitbě exor-
cismu. Pokaždé a  u  každého 
probíhá jinak. Modlitba jako 
taková je v  základu vždy stej-
ná. Má jasně stanovené texty, 
které se během slavného exor-
cismu modlí, jako např. litanie, 
žalmy, úryvky z Písma, impera-
tivní formule, kterou přikazuje 
exorcista zlému duchu odejít, 
modlitba díků a  další. Délka, 
projevy a  celkový průběh se 
člověk od člověka liší. Proč? To 
je i  pro nás tajemství. Jeden 
rozměr je ale u  všech stejný. 
I když je modlitba jakkoliv dra-
matická, náročná a vyčerpáva-
jící, lidé ji hodnotí jako velmi 
přínosnou a  pomáhající. Zlý 
může manifestovat skrze fyzic-
kou sílu, sílu hlasu i  jinak. Bůh 
se tak viditelně neprojevuje, 
působí spíše skrytě, o  to však 
intenzivněji. 

SPOLUPRÁCE JE NUTNÁ
Ti, kteří se spolumodlí s  exor-
cistou nebo přidržují posedlé-
ho, mohou potvrdit, že atmo-
sféra modlitby exorcismu je 
plná Boha a  jeho přítomnosti. 
Při exorcismech je důležitá ak-
tivita sužované osoby. Pokud 
by člověk čekal, že se pohodlně 
usadí a počká až mu exorcista 
a  jeho tým vymodlí osvobo-
zení, byl by zcela na  omylu. 
Asi tak, jako kdyby se člověk 
závislý na  alkoholu chtěl své 
závislosti zbavit se slovy: „Tady 
mě máte, tak se mnou něco dě-
lejte. Mám problém s  alkoho-
lem.“ Samozřejmě je dobře, že 
si toho všiml a řekl si o pomoc. 
To je první velmi důležitý krok. 
Ruku v ruce s ním jde ale hned 
další: „Co pro to mohu udělat 
já sám?“ A  odpověď? Můžete 
pro to udělat mnoho. I posed-
lost, pokud k  ní dojde, nasta-
ne dopuštěním Božím. Bůh 

dovolí zlému, aby člověka su-
žoval mimořádným způsobem. 
Ale proč to dělá? Ze stejného 
důvodu, jako dopouští i  jiné 
zkoušky. Proto, aby se dotyčný 
ještě víc přimkl k němu, aby ho 
ve svém životě ještě víc a prav-
divěji hledal, aby posiloval svůj 
vztah k  němu a  tříbil motivy 
svého jednání. Proto, aby kon-
krétní člověk právě tímto způ-
sobem nacházel krásu života 
s Bohem.

A  na  závěr důležitá výzva: Ne-
bojte se! „Dominantním zna-
kem exorcismu je radost, ovoce 
Ducha Svatého, kterého Ježíš 
slíbil těm, kdo s  důvěrou přijí-
mají jeho Slovo“.1 

1 BAMONTE, Francesco. Pravidla vysluhování exorcis-
mu v katolické církvi v souladu s platným obřadem. 
Brno: Akademie kanonického práva, 2020, s. 13.

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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KAJÍCNOST UŽ NENÍ MÓDĚ?
Setkání s Pánem, které nás nutí skoncovat s hříšnou minulostí. 
text: P. Petr Vrbacký

Řekne-li se „kajícnost“, obvykle se nám vybaví některý z  barokních obrazů světců – kajícníků, 
na nichž lze spatřit v jeskyni nebo v pustině klečícího a rukama lomícího člověka s očima upřený-
ma na lebku či v lepším případě vyvrácenýma vzhůru k nebesům, jehož zsinalý obličej vyzařuje 
tragický smutek, ba vrcholné zoufalství. 

NEJASNOSTI KOLEM 
KAJÍCNOSTI
Asi se tím pádem nemůžeme 
divit, že internetový slovník čes-
kých synonym nabízí k  výrazu 
„kajícník“ pouze ekvivalenty 
„asketa“ a  „poustevník“. Záro-
veň je jasné, proč naopak věcný 
rejstřík jedné z  nejznámějších 
soudobých „učebnic“ duchovní-
ho života, knihy Prameny světla 
od Tomáše Špidlíka, termín ka-
jícnost vůbec nezná. Tušíme, že 
toto slovo je zatíženo nejedním 
zbytečným nedorozuměním – 
a  snad bude užitečné alespoň 
některá z nich odstranit.

RADOST Z ODPUŠTĚNÍ
Začneme-li hledat inspiraci 
v  evangeliích, budeme velmi 
překvapeni: ve  většině vyprá-
vění o setkáních, při nichž Ježíš 
deklaruje odpuštění vůči někte-
rému z veřejných hříšníků, usly-
šíme vzápětí cinkot skleniček 
a hlahol radostného hodokvasu. 

Ať už máme na mysli celníky Le-
viho – Matouše či Zachea nebo 
když si připomeneme Ježíšova 
podobenství o  ztracené ovci 
a  minci, všude se důsledně 
opakuje stejný refrén: Radujte 
se spolu se mnou…! První bib-
lickou reakcí na  dar odpuštění 
je tedy spontánní a  k  bližnímu 
obrácený projev radosti.

ODPOUŠTĚNÍ PROVÁZÍ 
I SLZY
Samozřejmě už je slyšet námit-
ka: A  co ona kajícnice, která se 
s pláčem vrhá na Ježíšovy nohy, 
omývá je svými slzami a  utí-
rá svými vlasy? Ano, to je další 
autentická podoba kajícnosti 
– nakolik je projevem překypu-
jící vděčnosti a  lásky! Tak i  Ma-
rie, sestra Lazarova, „vyplýtvá“ 
na  Ježíšovu hlavu nádobu pl-
nou drahocenného oleje, nad 
čímž se „rozumný“ Jidáš pohor-
ší. A  ještě později se sám Petr 
hořce rozpláče, když v  pohledu 

do  Ježíšových očí spatří nejen 
svůj hřích zrady, ale i velkorysost 
odpouštějící lásky. Jeho slzy jsou 
věrohodným důkazem prozře-
ní a přijatého odpuštění. To vše 
a mnohé jiné je skutečným zna-
mením i projevem kajícnosti v té 
podobě, jaká odpovídá osob-
nosti dotyčného kajícníka i vněj-
ším okolnostem. Nic z  toho ale 
není samoúčelným prázdným 
gestem či zvnějšku vnucenou 
pózou. Je to vždy až druhá půlka 
věty; přičemž má-li být pravdivé 
ono B, musíme nejprve vyslovit 
A. Tímto A je – lítost.

LÍTOST NAD VLASTNÍ 
HŘÍŠNOSTÍ
Pokud jsme s  vírou přijali zje-
vené poznání, že celý náš život 
má být cestou do nebe, ke stavu 
trvalého zakoušení Boží lásky, 
tedy ke  svatosti – a  pokud to 
opravdu chceme! – pak naše 
hříšnost představuje větší ohro-
žení než veškeré známé nemoci 
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a pandemie. Žádná z nich totiž 
nemá sílu zbavit člověka Boží 
lásky. Hřích tuto sílu má.

Lítost je postoj či lépe stav, ja-
kým člověk reaguje na poznání 
vlastní hříšnosti. Nejen konkrét-
ních hříchů – ty se ještě dají od-
být zlehčujícím mávnutím ruky 
a  konstatováním, že „i  mistr te-
sař se někdy utne“. Jakmile však 
začínáme tušit, že problém je 
hlubší, že se nejedná o  náhod-
né a  ojedinělé klopýtnutí, ný-
brž že sama chůze už je blud-
ným kruhem, tu nevystačíme 
s  obvyklými auto-terapeutický-
mi praktikami či vytěsňovacími 
mechanismy. Bloudící se sám 
nezachrání; na  správnou cestu 
jej někdo musí vyvést. Teprve ja-
kési „nasvícení shůry“ otevírá oči 
k pravdivému vidění sebe sama, 
přičemž se nejedná o  dozor-
cem zamířený reflektor, nýbrž 
o schopnost spatřit sebe samé-
ho pohledem, jakým se na hříš-
níka dívá Ježíš. Skrze takové se-
bepoznání se pak otevírají dveře 
k vnitřnímu postoji účinné lítos-
ti, která najde i vnější vyjádření 
v konkrétní podobě kajícnosti.

POROVNÁVAT SVŮJ 
ŽIVOT S JEŽÍŠEM
Pravé sebepoznání tedy nemá 
nic společného s obvyklým roz-
hlížením se po  lidech kolem. To 

většinou končí v  sebeklamu „…
ještě to se mnou není nejhorší“. 
Právě tak nestojí na  úporném 
„dolování“ nějakých hříchů; ta-
kové sebetrýznění navozuje 
pouze úzkost a jiné duchovní ne-
moci. Účinná lítost se rodí tepr-
ve v  osobním setkání s  Ježíšem 
– a  vrcholí pohledem do  jeho 
očí. Zpytování svědomí spočívá 
vždycky znovu v porovnání své-
ho života s  životem Ježíšovým. 
Dá rozum, že výsledek bude stá-
le týž – pokorné uznání vlastní 
nedostatečnosti, ba nemohouc-
nosti. Avšak důsledkem není 
malomyslnost, rezignace ani cy-
nismus, nýbrž užaslá a  burcující 
touha osobně opětovat lásku, 
která mě tak vytrvale a  věrně 
objímá. Lítost je totiž především 
zármutek a bolest nad zraněním, 
které jsem svou nevěrností způ-
sobil milované bytosti.

BÁZEŇ BOŽÍ 
NEZNAMENÁ STRACH
Víra je přece zamilovanost: 
osobní okouzlení a  uchvácení 
Ježíšem. Není náhoda, že zmíně-
né evangelní hříšníky k obrácení 
nepřivedlo ani pohoršení jejich 
okolí, ani jakékoliv násilí či hro-
zící tresty. Chvíle omračujícího 
poznání sebe sama a s ním spo-
jená touha skoncovat s hříšnou 
minulostí přichází s  neměnnou 
zákonitostí až v setkání s Pánem 

– a  teprve při pohledu do  jeho 
očí. Jedině takto lze nalézt sku-
tečné osvobození z  otroctví 
hříchu a  o  ně opřít celoživotní 
odhodlání více již nezrazovat 
toho, kdo pro mě osobně krvácí. 
Tradiční termín pro toto odhod-
lání zní „bázeň Boží“. Je jasné, 
že se nejedná o  žádnou formu 
strachu. Svatý Jan Pavel II. o této 
bázni řekl, že „nespočívá v třese-
ní se před Boží všemohoucností, 
jak tomu bylo v  tragédiích 17. 
století. ‚Bázeň Boží‘ je spíš sta-
rost, abychom neublížili dítěti.“

K  pochopení podstaty lítosti 
a  k  nalezení správné podoby 
vlastní kajícnosti nelze dospět 
dříve, než námi otřese poznání 
a uznání vlastní hříšnosti. Tomu-
to poznání však musí předcházet 
navázání důvěrného celoživot-
ního vztahu lásky s Ježíšem. Bez 
tohoto vztahu by vědomí hříš-
nosti navodilo zničující důsledky. 
Zůstat sám se svým hříchem je 
peklo. Avšak pod Ježíšovým las-
kavým pohledem člověk ve  vší 
své bídě přesto není bídný, hříš-
ník není zatracený a  kajícník 
zoufalý. A byť jím zvolená forma 
kajícnosti nemusí být každému 
snadno srozumitelná, pak v kon-
textu živé a  vroucí víry bude 
vždycky vyzařovat uzdravující 
a osvobozující účinek odevzdání 
se Ježíšovu milosrdenství. 

Oplakávej často své hříchy  na mém Srdci, 
budeme je oplakávat společně. Zapomenu na to, kolik mne 
stály, osvobodím tě od nich a vezmu je na sebe. Obléknu tě do 
slavnostního pláště svých zásluh, 
a tak v Otcových očích zkrásníš.

Slova Pána Ježíše z duchovního deníku Gabriely Bossisové

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, mal. Pompeo Batoni (1767), oltářní obraz ze severní strany kostela Il Gesù v Římě. | Bossis, G. On a já. Kostelní Vydří: KNA, 2014, s. 151.
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VIANNEY DNEŠKA
Dobyvatel lidských srdcí
text: Libor Rösner

Malý jen ten, kdo má jen malou víru, mohli bychom parafrá-
zovat slova slavné básně Svatopluka Čecha. Svatý Leopold 
Mandić byl malý vzrůstem, vírou však velikán. Tuto jeho veli-
kost mohli zakoušet zejména jeho penitenti, kteří i díky němu 
sami duchovně rostli.

MALÝ VELKÝ KAPUCÍN
Petar a  Dragica Mandićovi 
z  městečka Herceg Novi měli 
12  dětí. To nejmladší přišlo 
na  svět 12. května 1866. Do-
stalo jméno Bohdan a  chatr-
né zdraví do  vínku – chlapec 
špatně viděl, zajíkavě mluvil, 
potýkal se s  artérií a  dorostl 
pouhých 135 cm. Oproti svým 
vytáhlým vrstevníkům však 
dorostl nebetyčných výšin du-
chovních.

Již v  dětství se vyjímal. Nebál 
se např. vyčinit kamarádům 
vedoucím chlípné řeči, stejně 
jako se nerozpakoval říct do očí 
jedné mladici, že ve  svém po-
někud odvážném ohozu není 
zrovna vzorem cudnosti. Nikdo 
z  nich ho kupodivu neodkázal 
do  patřičných mezí, kluci uti-
chali, dotyčná přes sebe přeho-
dila šátek. 

Jsou však věci, s nimiž nelze po-
hnout tak snadno, např. letité 
nepřátelství mezi balkánskými 
katolíky a  pravoslavnými. Boh-
dan s  bolestí pozoroval jeho 
plody a  zatoužil stát se misio-
nářem sjednocení těchto dvou 
vyznání. Chtěl jít na  Východ, 
aby je tam realizoval. Zároveň 
zatoužil po kapucínské řeholi.

Obrátil se tedy na  představe-
ného řádu ve  svém rodném 
městě. Byl přijat a  prakticky 

okamžitě poslán na  studia 
do italského Udine. Tam se sice 
při pohledu na  jeho zbídače-
lou tělesnou schránku zhrozili, 
jakého lazara jim poslali, ale 
záhy poznali, že v  Bohdanově 
slabém těle je více než zdra-
vý duch – že je v  něm duch 
dávných světců. Když mu pak 
nabídli právě kvůli zdraví úle-
vy, s díky odmítl. Už jako bratr 
Leopold (jméno dostal součas-
ně s hábitem) absolvoval novi-
ciát a svědomitě plnil všechny 
povinnosti řeholníka. V  září 
r.  1890 přijal kněžské svěcení. 
Patnáct let pak střídal různé 
kláštery, až zakotvil v  Padově, 
kde mělo být jeho hlavní nápl-
ní zpovídání.

DOBÝVÁNÍ „VÝCHODU“
Místo smiřování dvou konfe-
sí tak měl smiřovat hříšníky 
s  Bohem. Nemusel přitom že-
let ztracené příležitosti, jedna 
duše mu totiž sdělila: „Otče, Je-
žíš mi přikázal, ať vám řeknu, že 
každá duše, které tady pomů-
žete, bude vaším Východem.“ 
P. Mandić se  do dobývání své-
ho „Východu“ pustil s  pravou 
balkánskou vervou. 

Zpovídal až 15 hodin denně, 
mnohokrát se stalo, že ne-
obědval ani nevečeřel, v  malé 
místnůstce, v níž zpovídal, před 
ním poklekali sedláci, dělníci, 
studenti, univerzitní profesoři, 

řeholníci, kněží i  biskupové. 
Proslul mimořádnou laskavostí 
vůči kajícníkům. „Proč bych měl 
ponižovat ty, kdo se přišli smí-
řit s  Boží láskou? Ponížil snad 
Kristus Máři Magdalénu anebo 
celníka?“ ptal se. 

Zřídkakdy odmítl penitentovi 
udělit rozhřešení, což nebylo 
v  té době ničím výjimečným. 
Lidé jej však nevyhledávali 
proto, že by je měli zaručené. 
Měl dar nahlížet do jejich srdcí, 
a  když poznal, že ho chce ně-
kdo při zpovědi ošálit, jednal 
nezvykle rázně. Měl však i  dar 
vzbudit v  lidech skutečnou lí-
tost.

Jednou za  ním přišel postarší 
námořní oficír a  prohlásil, že 
kdysi nepustil k  umírajícímu 
příteli kněze, ač si to dotyčný 
přál. Leopoldovi vyhrkly z  očí 
slzy lítosti: „Cos to provedl?! Víš, 
co znamená život věčný?! Proč 
jsi svého přítele vystavil nebez-
pečí záhuby?! Pláču nad tvým 
nelidským počínáním. A i ty svůj 
hrozný čin oplakávej.“ Ve starém 
mariňákovi, jenž se původně 
zpovídat nemínil, se při pohle-
du na  upřímné slzy maličkého 
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pátera hnulo svědomí, vykonal 
okamžitě životní zpověď a  svůj 
život zgruntu změnil.

P.  Mandić byl zpovědníkem 
z  rodu sv. Padre Pia či faráře 
arského. Však se mu taky říkalo 
„Vianney dneška“. Dokázal též 
nahlížet do budoucnosti, před-
pověděl kupříkladu životní 
povolání mnoha osob, II. světo-
vou válku nebo bombardování 
Padovy. Na otázku, zda letecké 
pumy zasáhnou i  kapucínský 
klášter, přikývl, ale dodal, že 
jeho zpovědní cela vyjde z ná-
letů nedotčena, poněvadž v ní 
Bůh prokázal mnoho milosr-
denství hříšníkům.

SMRT HODNÁ KNĚZE
Od r. 1940 začal malý velký ka-
pucín vůčihledně chřadnout. 
V zimě r. 1941 byl na tom už tak 
zle, že mohl pouze ležet. Slovo 
„odpočinek“ však v  Mandićo-
vě slovníku nebylo, i  na  po-
steli dlouhé hodiny zpovídal. 
Na  jaře r. 1942 se mu po  krát-
kém zlepšení opět přitížilo. Při 

transfúzích u  něj lékaři odhalili 
rakovinu hltanu. Nemohl ani 
jíst, bolesti se stupňovaly den 
ode dne, vzdor tomu nadále 
zpovídal. A  to i  29. července 
téhož roku, kdy od  něj odešlo 
s  rozhřešením plných 50 peni-
tentů. Vyčerpaný večer usnul, 
aby se ráno probudil do posled-
ního dne své pozemské pouti.

30. července 1942 přišel P. Leo-
pold o půl šesté ráno do kaple 
na hodinové rozjímání. Poté se 
odebral do  sakristie připravit 
se na  mši. Při oblékání boho-
služebného roucha však zko-
laboval. Spolubratři ho odnesli 
do  jeho cely, kde ho předsta-
vený poté, co se probral, za-
opatřil. P. Leopold vše pozorně 
sledoval. Po  skončení obřadů 
posledního pomazání se spolu 
s  bratřími pomodlil tři Zdráva-
sy a Salve Regina. „Ó, milostivá, 
ó přívětivá, ó, přesladká Panno 
Maria,“ stihl ze sebe ještě vypra-
vit a pak už umlkl navždy. Napl-
nil tak vlastní vizi kněžské smrti: 
„Kněz by měl umírat vyčerpán 

ze své služby, žádná jiná smrt 
pro něj není hodná.“ 

Leopoldův pohřeb se konal 
1.  srpna. Přestože Evropu zmí-
tala válka, přišly se s ním rozlou-
čit statisíce lidí. Na  jeho rakev 
nesenou v  průvodu dopadalo 
doslova krupobití květin, lidé 
před ní houfně klekali, zádušní 
mše pak musela být sloužena 
v  největším městském kostele, 
přičemž i  ve  vzdálenějších uli-
cích nebylo k hnutí. Jeho hrob 
a místnůstka, v níž zpovídal, se 
staly cílem poutí nesčetných 
zástupů, jakož i  místem obda-
řeným milostmi. Za blahoslave-
ného prohlásil P. Leopolda Boh-
dana Mandiće r. 1976 Pavel VI., 
o sedm let později pak Jan Pa-
vel II. za svatého.

P. S. Dne 14. května 1944 došlo 
k  Mandićem předpovídanému 
bombardování Padovy. Velká 
část města byla srovnána se 
zemí, včetně kapucínského 
kláštera. Jen jedna místnost 
bombardování přečkala… 

V roce 2017 opustily tělesné pozůstatky sv. Leopolda Mandiće Padovu a putovaly po chorvatských městech. Zavítaly také do jeho rodného města Herceg Novi.
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PŘINESLI DOBRÉ VYSVĚDČENÍ
Příklad lidí, kteří přispěli k zapomenutí starých křivd, k opravdovému 
smíření mezi národy po druhé světové válce.

text: Václav Štaud

O bývalých Sudetech se hovořilo jako o krajích prokletých. Nevěřím, že by svoji rodnou obec, 
pole či les některý odsunutý obyvatel německé národnosti opravdu proklel. K takovým doha-
dům jen dlouho vedl nevábný vzhled sudetské krajiny. Domy, zahrady i  hřbitovy zanedbané, 
zarostlé hložím jako v pohádce o Šípkové Růžence. Po pádu totality ke změně pomáhá smíření, 
o které se zasloužili hlavně prostí lidé. I hodně vzdálená místa už tak povstávají z popela, obyva-
telé se vracejí ke starým tradicím a při obnově krajiny pamatují na křesťanské památky.

MEZI NENÁVISTÍ 
A POHRDÁNÍM
Nová Seninka je horská osada 
na  úpatí Králického Sněžníku, 
před druhou světovou válkou jí 
říkali Spieglitz. Bratři František 
a  Hubert Stanzelovi tady byli 
za okupace, která do naší země 
přinesla tolik bolesti, obyčejný-
mi školáky. Právem tedy mohli 
říci, že nic zlého nezavinili. A ur-
čitě se proti Čechům neprovini-
li ani jejich rodiče, protože jinak 

by byli spolu s ostatními Němci 
bez milosti vyhnáni. 

„Tatínka úřady potřebovaly 
na  práci, lesních odborníků 
jako on bylo málo,“ vysvětluje 
František Stanzel. Jeho mladší 
bratr nedávno zemřel, takže už 
ve  vsi zbývá jediný pamětník 
předválečných časů. „Po krátké 
internaci, kde nás soustředili 
k  hromadnému odsunu, jsme 
byli šťastni, že se můžeme 

vrátit domů. Nedokázali jsme si 
představit, jak budeme žít bez 
našich nádherných hor, bez je-
jich luk, lesních potoků a  stu-
dánek. To jsme ale netušili, jaké 
trápení nás čeká. Úřady i  noví 
osadníci se k  nám nechovali 
dobře, potkávali jsme se s  ne-
návistí a  pohrdáním. Byli jsme 
dobří jen na nejhorší dřinu. In-
formace od  našich příbuzných 
v  Bavorsku při tom uváděly, 
jak si staví nové domy, jak žijí 

Kostel sv. Jana Křtitele v Nové Senince

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


23

4|2020|č. 167

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

svobodně, mohou studovat, 
cestovat. To všechno nám bylo 
odepřeno. Když pak na  hory 
padl strach z  komunistického 
teroru, rozhodl tatínek, že pře-
ce jen odejdeme. Dobrovolně. 
Podle mezinárodních smluv to 
bylo možné, nás ale nepustili. 
Zlatokopové houfně opouštěli 
vyrabované domy a  vraceli se 
do  pohodlnějších rovin, režim 
potřeboval na  horách otroky,“ 
konstatuje František Stanzel. 

UDRŽELI DĚDICTVÍ 
PŘEDKŮ
Bratři Stanzelovi tak nakonec při 
dřině v  lese prožili u  severních 
hranic Moravy celý svůj život. 
Křivdy odpouštěli a  chovali se 
vždy jako dobří křesťané. Neza-
pomínali při tom na místní kos-
tel. Mnoho zchátralých chrámů 
a  kaplí v  širokém okolí muselo 
v  uplynulých třech desetiletích 
projít generální opravou s  veli-
kým nákladem. Zato seninský 
filiální kostelík svatého Jana Křti-
tele zůstával průběžně v dobrém 
stavu. Péče o  interiér i  fasádu 
přitom oba bratry stála mnoho 
potu a  starostí. Když dosloužila 
střecha, zajistili při sbírce mezi 
krajany v  Německu prostředky 
na důkladnou opravu. Ještě před 
desítkou let, to už měli hlavy not-
ně prokvetlé stříbrem, dokázali 
zavěšeni na lanech celou střechu 
znovu natřít kvalitní barvou. Stej-
nou péči vždy věnovali i hřbitův-
ku, po celý rok byl a stále je čistý 
a  útulný. Dávní němečtí sedláci 
zde odpočívají svorně s hrstkou 
nových osadníků, kteří na  ho-
rách dokázali zapustit kořeny. 
Také tohle tiché bratrství přispívá 
k zapomenutí starých křivd. 

Stanzelovi neváhali přispěchat 
na  pomoc také při opravách 
kostelů okolních. „I  na  kráse 
farního kostela svaté Anny 

ve  Starém Městě a  na  novém 
pokrytí jeho střechy mají vel-
kou zásluhu. Hodně dobrého 
vykonali po  sametové revoluci 
v  místním politickém životě, 
u  hasičů a  v  dalších spolcích. 
Asi bych měl vyzvednout i  je-
jich příkladnou povahu, v níž se 
dobrota setkává s  pracovitostí 
a laskavost s obětavostí,“ chvá-
lí oba bratry farní lektor a člen 
staroměstské pastorační rady 
Ladislav Sitta. 

PŘÍKLADY TÁHNOU
V  Nové Senince mezitím vět-
šina domů nepřežila zlatoko-
pecké rabování. Z  velké a  bo-
haté obce zůstalo torzo, jež 
obsadili chalupáři. Ti už hledí 
na Františka s velkou úctou. On 
i jeho zemřelý bratr totiž dosta-
li do vínku i mimořádnou dáv-
ku šikovnosti. Když kdokoliv 
z  letních či zimních rekreantů 
potřeboval ohoblovat desku, 
svařit k  sobě dva kusy železa, 
skácet strom či nastartovat 
zamrzlé auto, stačilo nazna-
čit a  obratem přišla nezištná 
pomoc. S  laskavým úsměvem 
a dobrou radou k tomu. 

„Když se tak chovají lidé, 
kteří jako jediní z  celé obce 

pravidelně navštěvují boho-
služby a za svoji víru se nestydí, 
je to pro církev dobré vysvěd-
čení,“ hodnotí farář ve  Starém 
Městě P.  Piotr Grzybek. „Bál 
jsem se, co bude s kostelem, až 
jednou o něj tihle dva obětav-
ci nebudou moci pečovat. Ale 
dobré příklady opravdu táh-
nou. Chalupáři z  okolí kostela 
byli osloveni chováním bratří 
Stanzelových do  té míry, že 
jejich starost začali postupně 
přebírat. Bez hluboké víry, jen 
tak, pro radost. Kostel je v  létě 
neustále větraný, čistě uklizený 
a  nazdobený, každý zájemce 
o  vstup je ochotně proveden. 
I  varhany dokázali chalupáři 
společnou snahou zprovoznit. 
Jeden z nich sám opravil a na-
tahuje hodiny, které po  tolika 
desetiletích od války opět uka-
zují a odbíjejí přesný čas,“ chválí 
šumperský místoděkan P. Piotr 
Grzybek. 

KONCERT SMÍŘENÍ
Kostel v  Nové Senince bývá 
místem bohoslužby většinou 
jen jedenkrát v  roce, při červ-
nové oslavě patrocinia. Přijdou 
chalupáři i lidé z okolí. A to pla-
tí ještě o  jednom setkání: když 
je v  této zapomenuté vísce 
na  polské hranici každoročně 
pořádán v  závěru léta koncert 
duchovní hudby. Také u  zrodu 
této tradice, která měla letos 
již dvacáté pokračování, stáli 
bratři Stanzelové. V  komentá-
ři k  uměleckému přednesu se 
zde střídají různé osobnosti 
života v  pohraničí. Hudba čes-
kých a  německých mistrů pak 
mluví k duším posluchačů, volá 
po  odpuštění vzájemných vin. 
Každoroční hudební událost, 
při níž účinkují umělečtí přá-
telé Františka a  Huberta, byla 
od  počátku nazvána Koncer-
tem smíření. 

Mariánská kaple nad obcí Nová Seninka byla 
nedávno opravena péčí Státních lesů ČR.
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UDĚLAT KROK DŮVĚRY
Jak mi Pán dal sílu překonat strach ze zpovědi.
text: Jan Vokrouhlý

Je normální a správné, že si přejeme mít dobré jméno a že chceme být oblíbení mezi svými přáteli. Někdy 
se však tato touha může obrátit proti nám, když v jejím jménu nechceme přijmout pravdu o sobě. 

I  já si myslím, že jsem vždy pat-
řil k  oblíbeným lidem, ale záro-
veň jsem vnímal své nedostatky 
a selhání a byl velmi nerad, když 
se dostávaly na  povrch na  oči 
druhým. Myslel jsem si, že když 
mě poznají se vším všudy, tak to 
bude konec.

V době dospívání dalo o sobě znát 
tělo a  jeho pohlavní pud. A  ne-
obešlo se bez překračování Boží-
ho přikázání v této oblasti. Vnímal 
jsem vnitřní rozpor v  sobě, kdy 
jsem na jedné straně uznával Boží 
zákon a na druhé straně jej nedo-
držoval. Ještě více byl tento rozpor 
zřejmý, když jsem začal chodit 
do  mládežnického společenství, 
kde se všichni snažili o  pravdivý 
křesťanský život. Na  jedné straně 
jsem viděl krásu takového života 
a na druhé straně svou vnitřní ne-
upřímnost. Na  jedné straně jsem 
cítil bezpečí v tom, že si mě druzí 
lidé váží a  považují za  dobrého, 
na  druhé straně jsem jim chtěl 
vykřičet, že to není pravda, pro-
tože mě neznají uvnitř.  Jak z toho 
začarovaného kola ven? Jediným 
řešením bylo zcela otevřít své srd-
ce před zpovědníkem a  vyznat 
o sobě všechno, ale k tomu jsem 
neměl odvahu. Zdálo se mi, že až 
se kněz všechno dozví, tak mnou 
opovrhne. A tak moje zpovědi ne-
byly zcela upřímné, snad něco na-
značovaly, ale byly spíše mlžením 
než vyznáním. Po takových zpově-
dích jsem se cítil ještě hůř, protože 
jsem vnímal, že tímto způsobem 
páchám nový hřích neupřímnosti 
a  nedůvěry vůči Bohu. Jak mohu 

mluvit o přátelství s Ježíšem, když 
mu nedokážu otevřít své srdce? 
Pocit smutku se postupně usazo-
val v mém vědomí či podvědomí 
a vystupoval na povrch v okamži-
cích, kdy jsem měl spíše důvody 
k  radosti: Ozýval se jakýsi vnitřní 
hlas: „Ty se raduješ? Ale, ale... po-
dívejme se na  něho... s  těmi ne-
vyznanými hříchy si zaslouží spíše 
peklo než radost...“ A  bylo po  ra-
dosti. Jednou na „spolču“ se mlu-
vilo o tzv. generální zpovědi, že je 
někdy vhodné vyznávat staré hří-
chy, aby už nezatěžovaly duchov-
ní život a  vztah s  Ježíšem. To mě 
dorazilo totálně. Bylo mi jasné, že 
tohle bych měl udělat, ale vůbec 
se mi to udělat nechtělo.

Takový stav vnitřní rozpolcenosti 
se táhl asi tři roky. Tehdy jsem také 
odkládal svou obvyklou měsíční 
zpověď „až na  potom“. Rozhlížel 
jsem se i po nějakých psychologic-
kých knížkách, zda nenajdu něco, 
co by mi pomohlo obejít svůj 
problém. Zároveň mi bylo jasné, 
že bez pravdivého vyznání hříchů 
vše ostatní bude jen další chytřej-
ší lež. Několikrát jsem se přemohl 
a šel na faru za knězem, že teď už 
všechno popravdě vyklopím, ale 
v  posledním okamžiku jsem se 
buď otočil a utekl, nebo začal mlu-
vit o  něčem úplně jiném. Dospěl 
jsem nakonec k  jakési rezignaci, 
kdy jsem si říkal, že tohle opravdu 
nepřekonám, nezbývá mi než žít 
ve smutku. 

Při jedné duchovní obnově 
jsem se modlil k  Ježíši, že jsem 

v  koncích a  že nemám dost od-
vahy odhalit ve zpovědi všechny 
své hříchy, že jsem to již tolikrát 
zkoušel a nikdy se to nepovedlo, 
že chci vypadat dobře a že nedo-
kážu snést, aby jiní o mně věděli 
mé pády ani ten kněz, a že s tím 
nedokážu nic udělat. Během této 
obnovy mě v  jednom okamžiku 
naplnila taková radost, že jsem se 
až divil a zároveň jasně věděl, že 
je to od  Boha. Pochopil jsem, že 
to je ta nádherná radost, o kterou 
se okrádám nedostatkem důvěry. 
„Musím udělat krok důvěry!“ říkal 
jsme si a už jsem věděl, že teď to 
půjde. A  šlo. Domluvil jsem se 
s naším knězem a udělal generál-
ní zpověď. Vůbec to nebyla tako-
vá hrůza, jak jsem si představoval. 
Kněz mě laskavě přijal, s  pocho-
pením vyslechl a ještě povzbudil. 
Ono se říká, že když satan něko-
ho pokouší, tak ho láká ke hříchu 
stylem: „...pojď, vezmi si, to není 
nic závažného...,“ ale až je hřích 
spáchán, tak všechno zveličí: „no 
to je hrůza, ty jsi spáchal takový 
hrozný hřích, ty už si nebe neza-
sloužíš...“. Po vyznání svých hříchů 
satanovo obviňování zmizelo 
a  objevil se Boží pokoj a  radost. 
Kněz mě nakonec ještě poučil, 
že všechno už je pryč, a  kdyby 
se objevily nějaké pochybnosti 
či obviňování, tak je mám rázně 
s klidným srdcem i svědomím od-
mítnout. Na druhý den, kdy emo-
ce trochu opadly, jsem si říkal: 
„Něco je jinak, ale co?“ Byl to Boží 
pokoj v  mém srdci a  vědomí, že 
už se nemusím přetvařovat. Bohu 
díky za zpověď. 
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Sv. Maxmilián v novém knižním příběhu
text: Kateřina Lachmanová

Na  jaře vydalo nakladatelství Paulínky vyni-
kající novelu Na  život a  na  smrt, z  pera oceňo-
vané autorky Isabelle Laurent. Duchovní zrání 
jedné z  postav ovlivní svatý Maxmilián Kolbe, 
s  nímž se chlapec setká v  koncentračním tá-
boře. Díky světci zakusí uprostřed toho lidské-
ho pekla otcovskou lásku, která ho pozvedne 
z  hořkosti a  beznaděje, ale i  mateřskou lásku 
Neposkvrněné, jíž se pak naučí vzývat na všech 
životních cestách…

Život dvou kamarádů „na  život a  na  smrt“ jedno-
ho dne rozdělí gestapo: Karel z  rodiny katolických 
farmářů, kteří ukrývají židovskou rodinu, je po-
slán „omylem“ do  koncentračního tábora Osvě-
tim, zatímco židovský chlapec Šimon zůstává 
na  svobodě, avšak osamocený, sžíraný pocity viny.  
Co s  nimi bude dál? Jak se vyrovnají s  tíživým 
a  bolestným tajemstvím? Shledají se ještě někdy?  
Napínavý příběh o přátelství, zradě a odpuštění pře-
nese mladé čtenáře do  doby druhé světové války 
a  do  víru poválečných let, kdy na  sebe dva mladí 
muži už dávno ztratili stopu. Snaží se dál žít své živo-
ty, prožívají své lásky a nevědomky se stále vyrovná-
vají s traumatem z nedávné války. Příběh je opravdu 
strhující, navíc autorka dokázala mezi řádky vetkat 
silné křesťanské poselství o rovnosti všech lidí, o síle 
milosrdenství a odpuštění.  

Malá ukázka textu: 
Po Karlových slovech se Maxmiliánova tvář roz-
zářila zvláštním světlem. Zahleděl se na chlapce 
pronikavým pohledem. Karel zmlkl…, také by se 
chtěl setkat s  tou krásnou paní. Maxmilián vzal 
Karla kolem ramen. Byl to velmi slavnostní oka-
mžik, když mu vážným a hlubokým hlasem řekl: 
„Karle, je třeba, aby lidé poznali poklad, který jim 
Bůh svěřil v osobě své Matky. Půjdeš dál tou ces-
tou, kterou jsem započal?“

Chlapec se na něj pozorně zadíval, vážným hla-
sem odpověděl „ano“ a své slovo stvrdil souhlas-
ným kývnutím hlavy. Pak vzal Maxmilián chlap-
covy ruce do  svých dlaní a  pronesl následující 
slova: „V těžkostech, které v této době prožíváme, 

odevzdejme svou vůli Bohu. Jako jsme hotovi 
ke všemu, když je utrpení daleko, tak teď, když 
je blízko, přijměme ho celým svým srdcem; tak 
Bohu získáme co největší počet duší.“

Třebaže smysl Maxmiliánových slov chlapci uni-
kal, cítil, že jde o  velmi vážnou chvíli. Vyřčená 
slova se mu obtiskla do duše a on tušil, že tam 
zůstanou už navždy.

„Běž už, chlapče. Ať tě Bůh chrání a žehná ti. A Ma-
ria ať tě opatruje.“ Chlapec svého přítele objal a za-
šeptal: „Uvidíme se zítra,“ a zmizel na ošetřovnu. 

Laurent, Isabelle. Na život a na smrt. Praha: Paulínky, 2020.

Isabelle Laurent je současná francouzská 
spisovatelka, napsala už více než deset 
románů s křesťanskou tematikou. Už dva-
krát získala ocenění Grand Prix Catholique 
de Littérature: poprvé v  roce 2015, právě 
za  knihu Na  život a  na  smrt (pův. název 
Deux couronnes). 
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MARIA USMIŘUJE NÁRODY
Obyvatelé Hlučínska museli snášet násilné politické změny a bolestná 
válečná traumata. Pomoc hledali a také nacházeli u Matky Boží.

text: Václav Štaud

Hlučínsko, svébytný region mezi Ostravou a Opavou, dostalo nedávno svoje poutní místo. Biskup 
ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz ustanovil farní kostel sv. Vavřince v obci Píšť za ma-
riánskou poutní svatyni. Biskup současně zasvětil tento chrám modlitbám za mír a usmíření mezi 
národy. Stalo se to 12. června 2002 a Píšť je tak nejmladším poutním místem v celé naší vlasti.

TŘI STOLETÍ ÚCTY
Centrem zdejší úcty k  Matce 
Boží je už více než 300 let obraz 
Panny Marie Čenstochovské. 
Do  kostela byl kdysi darován 
jako díkůvzdání za  záchranu 
života. V roce 2002, jen několik 
dnů po  podpisu příslušného 
dekretu, byl milostný obraz ko-
runován papežským nunciem 
Giovannim Coppou za účasti tří 
biskupů, mnoha desítek kněží 
a bezpočtu poutníků. 

Obraz je věřícími z  obou stran 
česko-polské hranice uctíván 
jako zázračný. Došlo tu k mnoha 
uzdravením z nemoci, k ochraně 

před přírodními katastrofami 
a hlavně před nebezpečím ply-
noucím z válek. 

Hlučínsko je regionem, kde lidé 
museli bez vlastního zavinění 
procházet zvlášť krutými trauma-
ty. Po osudné sedmileté prusko-
-rakouské válce v závěru 18. sto-
letí se stali občany Pruska, což 
dodnes připomíná lidový název 
regionu „Na  prajzské“. Většina 
obyvatel byla slovanská a  jejich 
příjmení to dokládají. Prošli však 
cílevědomou germanizací bez 
přístupu do českých škol. Ti, kdo 
původní řeč nezapomněli, si říkali 
„pruští Moravci“. Letos je to právě 

sto let, kdy se Hlučínsko podle 
dohody velmocí stalo součástí 
nově vzniklého Československa. 
Ovšem zakrátko, v  osudovém 
roce 1938, znovu na základě mni-
chovské zrady splynulo s němec-
kou říší. Muži museli narukovat, 
aby bojovali za  Adolfa Hitlera. 
Po dobrém nebo po zlém…

JEDEN PŘÍBĚH 
ZA VŠECHNY
Vyprávění dnes již zemřelé píšť-
ské farnice Gertrudy Pachulo-
vé jsme zachytili před více než 
deseti léty: „Vdávala jsem se 
z  lásky v  máji roku 1938 a  tě-
šila se na  šťastný život,“ uvedla 
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pamětnice s tím, že ona se jako 
mnoho zdejších obyvatel nikdy 
nepřestala cítit Češkou. „Jak tu 
bylo zvykem, můj milý krátce 
po svatbě odešel s dalšími muži 
za  prací do  Dolního Slezska. 
Tam, přímo ze stavby, jej odved-
li do Wehrmachtu. Na francouz-
skou frontu, později do  Finska 
a nakonec jej čekaly boje na rus-
kých pláních. Já jsem zatím 
doma porodila dcerku a starala 
se o  hospodářství. Když v  roce 
1944 přijel muž na  dovolenou, 
znovu jsem otěhotněla. Jenže 
pak se za ním zavřela voda,“ líči-
la žena svoje pohnuté osudy. 

Jako všechny osamělé manželky 
se mnoho měsíců děsila listono-
šů, kteří nosili tragické zprávy. 
Když válka skončila, pátrala přes 
Červený kříž. Marně. K  tomu 
musela prožívat chvíle nevídané 
hrůzy. Bezprostředně po porodu 
druhé holčičky čekal krvácející 
ženu úprk před válečnou frontou. 
Dělostřelba jí vzala dům i všech-
no ostatní. Dlouhé týdny se skrý-
vala před Rusy a ze strachu před 
znásilněním se mazala páchnou-
cím hnojem. Dřela u zedníků a se 

dvěma dětmi žebrala o  milosr-
denství cizích lidí. Žena německé-
ho vojáka neměla ve vlastní zemi 
nárok na potravinový příděl, žád-
ný chleba, cukr, mouku... 

„Nic mi nepomáhalo víc než 
víra, všechno jsem vydržela 
jen s  pomocí Boží. A  protože 
jsem nikdy nepřestala u  naše-
ho obrazu prosit Matku Boží 
také za  svého muže, nakonec 
se mi přece jen vrátil. Až v roce 
1949. Z  ruského zajetí mi prý 
psal, jenže nic nepřišlo. Nej-
dříve musel za  trest pracovat 
na  šachtě, ale hlavně že jsme 
zase byli spolu, na  svět při-
šla třetí dcerka. Jenže zranění 
a jiné následky válečných útrap 
poznamenaly manželovo zdra-
ví tak, že nám brzy umřel. Tako-
vý je můj příběh, vzorek životů, 
jakých tu na Hlučínsku byly tisí-
ce. Každá rodina si nesla nějaký 
hořký kříž,“ smutně dodávala 
Gertruda Pachulová.

PROŠLI OČISTCEM 
VÁLKY 
Věřící si vyprávěli o  případech 
zázračné pomoci Panny Marie 

a  poutníků ze širokého okolí 
přicházelo stále víc. „Všem nám 
tady pomáhala víra a přímluva 
Bohorodičky,“ řekl nám před 
léty místní občan Josef No-
siadek. Také on, ačkoliv se cítil 
Čechem, musel bojovat v  ně-
mecké uniformě a  za  války 
prožil neuvěřitelná dobrodruž-
ství. „Odcházeli jsme na  frontu 
čtyři osmnáctiletí kamarádi 
a já jediný jsem se vrátil domů. 
Věřím, že to bylo zásluhou jak 
mých vlastních modliteb, tak 
i usilovných proseb mojí zbož-
né maminky a dalších lidí před 
píšťskou Madonou,“ uváděl 
Nosiadek. Až do své smrti před 
čtyřmi léty patřil k aktivním far-
níkům a  podporoval myšlenku 
poutního místa. Prací, radou 
i  modlitbou pomáhal duchov-
ním správcům hlavně při budo-
vání zázemí pro poutníky.

Na Hlučínsku, které během dvou 
století několikrát změnilo úřední 
jazyk i  státní příslušnost, žije už 
pouze hrstka vojenských vyslou-
žilců. Prošli očistcem války, hladu, 
zranění. Po návratu byli vyšetřo-
váni a diskriminováni. A o  jejich 

Fo
to

: M
ic

ha
l K

la
jb

an
 | 

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

Fo
to

: M
ag

do
n 

| t
ur

is
tik

a.
cz

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


28

4|2020|č. 167

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

nezaviněném osudu ani o  utr-
pení jejich rodin se z politických 
důvodů dlouho nesmělo mluvit. 
O to cennější je nynější zasvěce-
ní jejich poutního místa přímo 
na  polských hranicích trvalým 
modlitbám za mír a za usmíření 
mezi národy.

POUTĚ KAŽDOU 
STŘEDU
Lidé se do Píště naučili přichá-
zet nejen z Hlučínska, ale i z ne-
dalekého Ostravska, stejně jako 
z  Karviné, Bohumína, Opavy. 
Někdy přijíždějí i ze vzdálených 
míst v  Čechách. „Letos příliv 
mariánských ctitelů prudce za-
brzdila pandemie koronaviru, 
ale já věřím, že po  jejím skon-
čení se k  původnímu množ-
ství vrátíme,“ říká píšťský farář 
P.  Petr Černota. A  zdůrazňuje, 
že nejvíc poutníků přichází 
z  Polska. „Plní náš kostel nejen 
o  mariánských svátcích, ale 
každý týden. Všechny středy 
totiž patří bohoslužbám ke  cti 
naší Panny Marie Čenstochov-
ské,“ uvádí kněz, který je správ-
cem píšťské farnosti už 17 let. 

Uvést mariánskou úctu do  for-
my řádného poutního místa 
navrhl biskupu Lobkowiczovi 
předchůdce P.  Černoty, dnes 
čestný občan obce Píšť P.  Ma-
riusz Sienkowski, který také 
zorganizoval řadu přípravných 
prací. Byl opraven kostel i  jeho 

hlavní oltář, došlo k  restauro-
vání milostného obrazu a  zho-
tovení korunek, které v  Římě 
požehnal svatý papež Jan Pa-
vel II. V místě staré farní zahrady 
vzniklo meditační prostranství 
s moderní keramickou křížovou 
cestou, lurdskou jeskyní a záze-
mím pro poutníky. A před dvě-
ma roky byly v  kostele sv. Vav-
řince dokončeny nové varhany 
za šest milionů korun. Patří mezi 
nejkvalitnější v celé diecézi.

JEDNA SLAVNOST 
ZA DRUHOU
Píšť je poutním místem i  živou 
farností. „Je dobře, že navzdo-
ry režimům, které na  Hlučínsku 
ubližovaly lidem, si obyvatelé 
udrželi tradiční slezské morální 
a kulturní hodnoty. Včetně krás-
ných lidových zvyků. Nedali si 
vzít ani víru a mou povinností je 
zalévat ji a  prohlubovat. Nemá-
me tady jen poutě mariánské 
a  několikadenní srpnovou pouť 
o svátku patrona kostela sv. Vav-
řince. V tomto kraji se jí říká od-
pust a je doslova nabita duchov-
ním i  kulturním programem. 
Máme tady i  řadu dalších oblí-
bených a  osvědčených setkání,“ 
zdůrazňuje duchovní správce.

Píšť tak každoročně (když tomu 
nebrání epidemie) prožívá slav-
nosti, při nichž příslušníci jed-
notlivých společenství a  stavů 
přicházejí na „svoji“ bohoslužbu 

s hudbou a celá ves slaví s nimi. 
Něco podobného už jinde větši-
nou neuvidíme. Lidé v  průvodu 
přinesou svého svatého patrona. 
Hasiči Floriána, havíři Barboru, 
myslivci Huberta, tesaři a  stolaři 
Josefa. Společenství vdov má 
za  patronku svatou Ludmilu, 
matky zase svatou Annu. A  ze-
mědělci v  dlouhém průvodu 
nesou dary svých polí, sadů a za-
hrad. Když se přidají mariánské 
svátky a  říjnový Krmáš, je v  Píš-
ti co slavit prakticky neustále. 
„Krmáš je výraz pro slavnost 
posvěcení kostela, jde patrně 
o  zkomoleninu německého vý-
razu Kirchmesse,“ vysvětlil nám 
varhaník Marek Gajda. 

ÚŘEDNÍ HODINY 
NEMÁME!
„Stojí za to přijet si některou z na-
šich slavností prožít. V Píšti je kaž-
dý poutník srdečně vítán, ať je to 
jedna rodina, nebo celý autobus. 
Jen je dobré se včas ohlásit,“ zve 
P.  Petr Černota. „Na  faře v  Píšti 
žádné úřední hodiny nemám, 
Kristus Pán taky úřední hodiny 
neměl. Někdo míří kolem do prá-
ce a za chvíli tudy kráčí jiný člo-
věk z  pole nebo z  nákupu. Co 
potřebují, vyřídí hned a snadno. 
Taky, pravda, mohu být právě 
ve škole. Ale lidé už dobře vědí, 
kdy učím náboženství a kdy na-
vštěvuji nemocné. Vždyť jsem 
tady já pro ně a ne naopak,“ smě-
je se P. Černota. 

HLAVNÍ POUTNÍ SLAVNOSTI 
mají v Píšti kromě srpnového patrocinia svatého Vavřince o svátcích Navštívení Panny Marie (ko-
nec května), Nanebevzetí Panny Marie (polovina srpna) a Narození Panny Marie (začátek září). 
Poutní mše svatá bývá jako o všech nedělích v 7.30 a v 10 hodin.

Kontakt:  
Římskokatolická farnost Píšť, Ratibořská 151/2, 747 18 Píšť, tel.: +420 597 589 758 
https://www.pist.cz/organizace-a-spolky/farnost-pist/
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Petr Kříčka

ANGELUS
A Notre Dame de Rocamadour

Přes pustých pastvin temný lán 
zní pozdní zvon a oceán 
pokornou kleká vlnou, 
ó pia, 
před Tebou, milosti plnou,  
ave Maria!

Zdrávas mezi ženami 
ty, nad víry a pěnami 
a nad propastmi hoře, 
ó pia, 
jež záříš, hvězdo moře, 
ave Maria!

Buď žehnán lůna Tvého plod 
a veď nás pustinami vod 
nyní i v poslední chvíli, 
ó pia, 
beránek tichý a bílý, 
ave Maria!

Maria Panno, Matko Slova.  
Panna Maria v poezii českých básníků nové doby.  
Výbor uspořádal Mojmír Trávníček.  
Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2005.
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A JEDE SE DÁL...
Řádová kapitula – oddanost Kristu přetavená v poslušnost
text: Jitka Navrátilová

Jednou za čtyři roky je u bratří menších konventuálů, známých pod označením minorité, řádová 
kapitula. „Malý konec světa“, jak je s jistou nadsázkou tato kapitula označována bratry, ukazuje, 
že po jejím skončení může být vše jinak. Mnozí z bratří po jejím skončení totiž opouštějí místa 
a  lidi, mezi nimiž dlouhá léta působili. Nejinak tomu bylo o  letošní zářijové kapitule, která se 
uskutečnila v klášteře minoritů v Brně. 

PŘEDÁVÁNÍ VELENÍ
Pomyslná štafeta, kterou si bra-
tři předávají při změně místa, 
platí také o  vedení řádu. Otec 
provinciál, který je nejvyšší hla-
vou řádu v naší zemi, každé čty-
ři roky skládá svoji funkci a pro-
bíhá nová volba. Nejinak tomu 
bylo i  letos. „Za bratry se budu 
dále modlit, aby se stali svatí. 
Během svého působení jsem 
se je k  tomu snažil vést a  nyní 
v  tom bude určitě pokračovat 
můj nástupce,“ říká odstupují-
cí provinciál o. Stanislav Gryń 
z pražského kláštera, který stál 

v čele řádu během předcháze-
jících čtyř let. 

„Přivést bratry ke  svatosti 
skrze nové prožívání našeho 
charismatu“ vidí před sebou 
jako velký úkol také nový pro-
vinciál, otec Piotr Pawlik, který 
před čtyřmi lety přišel do  Čes-
ké republiky z  rodného Pol-
ska. Právě zkušenost přechodu 
z „katolického“ Polska do seku-
larizované české společnosti 
vede otce Piotra k  hlubšímu 
zamýšlení se nad tím, jak aktu-
alizovat františkánské charisma 

pro současného člověka a pře-
devším, jak oslovit nevěřící. 
„Chceme být s  lidmi, kteří se 
s Kristem zatím nesetkali a kte-
ří ho neznají. Nechceme se 
jenom zavřít do kostelů a kláš-
terů, ale vyjít ven mezi lidi,“ do-
dává s přesvědčivostí nový otec 
provinciál. Chce tak navázat 
nejenom na svatého Františka, 
který svým autentickým pro-
žíváním života strhává po osm 
století mnohé k  následování, 
ale také na odkaz svatého Ma-
xmiliána M. Kolbeho, jehož mi-
sijní odkaz je ve světě stále živý.  
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Společná fotografie  na zakončení kapituly v kostele sv. Janů v Brně.
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„Po  vzoru sv. Maxmiliána, na-
šeho řádového bratra, chceme 
více ukazovat světu Matku Boží 
a skrze ni přivádět lidi ke Kristu. 
Právě ona nás k  němu může 
přiblížit nejvíce,“ vysvětluje 
otec provinciál Piotr Pawlík.

„KULOVÝ BLESK“
Po  skončení kapituly dochází 
k výměně bratří v  jednotlivých 
klášterech. S  určitou nadsáz-
kou můžeme toto stěhování 
přirovnat k  akci „Kulový blesk“ 
ze známého českého filmu, 
v rámci, níž dochází k obměně 
bratří uvnitř pěti minoritských 
klášterů, které jsou v současné 
době v  České republice. Přes-
tože může být stěhování spo-
jováno s  přirozenými obavami 
a  strachem, není možné si ne-
všimnout také radostného oče-
kávání nového působiště. „Moc 
se už na své nové místo těším. 
Po  dvaceti letech, kdy jsem 
jako řádový bratr nastoupil 
do Prahy, se stěhuji do Krnova,“ 
vysvětluje bratr Václav Puczok. 
„Jít na  nové místo je radost,“ 
obdobně popisuje své pocity 
ze stěhování otec Zbigniew 
Byczkowski. 

Pro laiky nežijící v  řádu může 
být tato radost méně srozu-
mitelná. Určité vysvětlení lze 
však nalézt ve  slovech otce 

Zbigniewa: „Proč bych se měl 
bát stěhování? Je pro mne 
radost odejít v  poslušnosti 
na nové místo a k novým lidem. 
Vždyť to je náš život!“ 

VŠICHNI ZA JEDEN 
PROVAZ
Součástí minoritského hábitu 
je také šňůra k převázání oděvu 
v  pase, tzv. cingulum. Na  této 
šňůře jsou tři uzly symbolizující 
evangelijní rady čistoty, chudo-
by a  poslušnosti. Když slyšíme 
bratry, jak vnímají kapitulu, tak 
nám jejich pás se třemi uzlíky 
symbolicky připomene i  to, že 
všichni chtějí táhnout za jeden 
provaz. Ať jsou mladí či o něco 
dříve narození. Všichni chtějí 
zažít bratrské setkání s  ostat-
ními spolubratry. „Na  kapitulu 
jsem byl moc zvědavý a  těšil 
jsem se. Byl jsem plný naděje 
a očekávání z bratrského setká-
ní,“ vzpomíná nejmladší účast-
ník letošní řádové kapituly, otec 
Patrik Rygiel, který v  loňském 
roce složil věčné sliby. Otec 
Hyacint, nejstarší z přítomných 
členů kapituly, říká s  jemným 
rozechvěním v  hlase: „Myslím, 
že jsem zde již naposledy. Kapi-
tula je pro mě vždy velkou udá-
lostí, na  kterou se těším kvůli 
společenství s  bratry z  jiných 
klášterů, se kterými se nemám 
možnost častěji vidět.“ Otec 

Hyacint do  řádu nastoupil již 
ve svých šestnácti a v řádu strá-
vil 71 let svého života. 

A ZASE ZNOVU
Poté co bratři zakotví na  no-
vých působištích, stojí před 
nimi nový úkol, a  sice vytvořit 
novou místní bratrskou komu-
nitu a  pracovat na  společném 
poslání. V  plnosti tak na  vlast-
ní kůži zažívají, co znamena-
jí slova sv. Františka z  Assisi: 
„Pán Bůh mi dal bratry.“ Zvláště 
v  těch chvílích, kdy každoden-
nost společného soužití kla-
de např. zvýšené nároky na  tr-
pělivost s druhými spolubratry. 
Zkušenost každodenního du-
chovního úsilí však umožňu-
je bratřím přijímat tyto obtíže 
s  nadhledem. „Obtíže společ-
ného bratrského života jsou 
dobré pro duchovní život. Učí 
člověka nedávat důraz na sebe, 
ale na Pána Boha,“ říká otec Jo-
sef Goryl, který po 12 a půl le-
tech opouští Krnov, aby převzal 
kvardiánskou roli v  pražském 
klášteře. Přestože přechod 
na jiné místo u něj vyvolává re-
spekt, nebojí se tohoto kroku. 
Má totiž vyzkoušený recept, 
jak zvládat těžké úkoly. „Počí-
tám s Boží pomocí,“ nabízí otec 
Josef svým životem prověřený 
návod, jak zvládat všechny těž-
kosti v našich životech. 
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Starý provincniál o. Stanislav Gryň (vpravo) spolu s generálním představeným  
o. Carlosem Trovarellim (uprostřed) a generálním asistentem Tomášem Lesňákem.

Nově zvolený provinciál o. Piotr Pawlik těsně po volbě.
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RYTIER NEPOŠKVRNENEJ 
A NÁSTROJ BOŽIEHO 
MILOSRDENSTVA

Sv. Maximilián ako neúnavný vysluhovateľ sviatosti pokánia
text: Dariusz Żuk-Olszewski

Do povedomia kresťanského sveta sa sv. Maximilián M. Kolbe zapísal ako rytier Nepoškvrnenej, 
ktorý chcel skrze Ňu získať celý svet, každého hriešnika, pre Krista. Ako spovedník pripravený 
byť k dispozícií ľuďom túžiacim po zmierení s Bohom kdekoľvek, aj v tábore smrti, sa stal aj veľmi 
účinným nástrojom Božieho milosrdenstva.  

OBETOVAŤ SA 
ZA OBRÁTENIE 
HRIEŠNIKOV 
Sv. Maximilián prežíval svo-
je kňazské povolanie napl-
no. Od  prvého dňa po  svojej 
kňazskej vysviacke. Osobitným 
spôsobom svoj kňazský život 
obetoval za  obrátenie hriešni-
kov a pre hriešnikov. Pripomeň-
me si prvý záznam v  jeho tzv. 
Omšovej knihe, do  ktorej si až 
do  uväznenia gestapom zapi-
soval úmysly, na  ktoré v  dané 
dni slúžil svätú omšu. Svoju 
primičnú svätú omšu, slúženú 
v  rímskom chráme S. Andrea 
delle Fratte, slúžil podľa jeho 
záznamu „za  obrátenie Sary 
Pektowitz, schizmatikov, antika-
tolíkov, slobodomurárov, atď“. 
Teda za  obrátenie hriešnikov.  
Pre obrátenie hriešnikov a  po-
moc tým, ktorí sa túžia zmieriť 
s Bohom, neskôr zakladal a rea-
lizoval všetky svoje mediálne, 
misijné či charitatívne diela.  
No ani v  tom najväčšom náva-
le prác redaktora či vydavateľa 
nezabúdal, že je predovšetkým 
kňazom. Trávieval veľa času 
v  spovednici a  vysluhovanie 
sviatosti pokánia vnímal ako 
jednu z  najdôležitejších povin-
ností svojho kňazského života. 

VYHĽADÁVANÝ 
SPOVEDNÍK
Pre svoj výrazný zdravotný 
hendikep (veľmi slabý hlas, 
ktorý bol spôsobený vážnou 
chorobou pľúc, z  ktorých mu 
fungovala iba tretina), nedo-
kázal dlho kázať a  aj jeho prí-
hovory rehoľným spolubratom 
v  Niepokalanowe či na  iných 
miestach boli zväčša veľmi 
stručné. No Pán Boh akoby túto 
jeho slabosť v kňazskom živote, 
ktorá ho veľmi trápila, premenil 
na  prednosť. Maximilián sa to-
tiž veľmi rýchlo stal vyhľadáva-
ným spovedníkom. 

V  živote sv. Maximiliána má 
mimoriadne miesto obdobie 
rokov 1920-1921, ktoré bolo 
poznačené prepuknutím tu-
berkulózy a  nutnosťou stráviť 
dlhé mesiace v sanatóriu v tat-
ranskom Zakopanom. Práve 
tu sa stal vyhľadávaným part-
nerom pre duchovné rozho-
vory a  najmä vyhľadávaným 
spovedníkom. Najmä medzi 
ťažko chorými mladými ľuď-
mi, ktorí sa liečili či prežívali 
posledné dni svojho krátkeho 
pozemského života v sanatóriu 
Bratnia Pomoc. Bolo to zdra-
votnícke zariadenie, ktorého 

riaditeľ chcel  zo svojej nemoc-
nice spraviť naozaj „progresív-
ne“ pracovisko bez akejkoľvek 
prítomnosti náboženského 
života. A  preto vysluhovanie 
sviatostí, vrátane sv.  spovede, 
bolo na tomto mieste dokonca 
aj medzi zomierajúcimi veľmi 
zriedkavé. 

Na  toto obdobie života sv. 
Maximiliána a  jeho nasade-
nie pre službu tým, ktorí túžili 
sviatostne sa zmieriť s Bohom,  
sa zachovalo pomerne veľa 
spomienok jeho súčasníkov. 
Priblížme si aspoň krátky citát 
zo svedectva sestry Anny Izy-
dory Kielian: „Chorí boli veľ-
mi radi, že ich spovedal otec 
Maximilián a  že ich pripravo-
val na  cestu do  večnosti. Keď 
ho niekto požiadal, aby išiel 
k  chorému, nechal všetko tak 
a  okamžite utekal. Raz prišiel 
istý pán z Ľvova k svojej ťažko 
chorej manželke. Od tejto ťaž-
ko chorej ženy sa sv. Maximi-
lián dozvedel, že jej manžel už 
veľmi dávno nebol na sv. spo-
vedi. Otec Maximilián sa teda 
veľmi usiloval povzbudiť tohto 
pána, aby sa nebál, toľko oko-
lo neho chodil, presviedčal ho, 
modlil sa k  Nepoškvrnenej, až 
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nakoniec sa tento muž rozho-
dol vyspovedať sa. Vyspovedal 
sa s veľkým pohnutím a sľúbil, 
že sa polepší.“1

SPOVEDALI SA 
AJ ZATVRDENÍ 
HRIEŠNICI
Maximilián dokázal vycítiť pri 
náhodnom stretnutí, ktorý člo-
vek najväčšmi potrebuje Božie 
milosrdenstvo. Využí-
val každú príležitosť, 
každú cestu vlakom 
či rozhovor s  ľuďmi, 
ktorých mu poslal 
do cesty Boh, aby zves-
toval pravdu o veľkosti 
Božej odpúšťajúcej lás-
ky. Ak sa stretol s  prí-
padom zatvrdeného 
hriešnika, ktorý bol 
na  prvý pohľad nerie-
šiteľný, o  to väčšmi ho 
zveroval Panne Márii. 
A  občas tieto príbehy, 
plne anonymizované, 
spomenul vo svojich 
článkoch. Zdá sa, že 
v článku s názvom „Bez 
jasnejších dôkazov“ 
opísal aj príbeh, ktorý 
vo svojom vyššie uve-
denom svedectve vy-
rozprávala sestra Anna Kielian. 
V článku si môžeme prečítať aj 
tieto riadky: „‚On sa už neobráti‘ 
– bedákala umierajúca. Potešo-
val som ju, ako som mohol, že 
predsa Najsvätejšia Matka do-
káže i  zatvrdených hriešnikov 
zachrániť, teda aj jej muž sa 
môže obrátiť.  Onedlho prišiel 
k žene a hádka s kočišom bola 
zvestovateľom jeho príchodu. 
Bol to mladý úradník, bývalý 
poslucháč práva, no v nábožen-
ských otázkach veľmi pozadu, 
čiže, ako sa to naopak zvyklo 
nazývať ‚pokrokový‘. Ako ne-
mocničný kaplán som si pokla-
dal za povinnosť postarať sa aj 

o túto úbohú dušu. Vo voľných 
chvíľach som sa s ním rád zho-
váral o  veciach týkajúcich sa 
viery. Ale jeho konečným argu-
mentom vždy bolo: ‚Ja potrebu-
jem jasnejšie dôkazy.‘ Dal som 
mu tiež medzi inteligenciou 
známu knihu Večery nad Le-
manom, ale, ako som si všimol, 
čítal z nej neveľa; namiesto nej 
uprednostnil nejaké nemravné 

plátky. Keď som sa mu chcel 
dôraznejšie prihovoriť, vyhlá-
sil priamo: ‚Dôstojný pán, ja 
som heretik.‘  Videl som, že nie 
je otvorený pravde a  pohŕda 
dobrým čítaním. Čo tu spra-
viť? Zveril som celú záležitosť 
Nepoškvrnenej cez ruky v  chý-
re svätosti nedávno zomrelej 
a  po  celom svete pomerne 
známej panny Gemmy Galgani 
z Lukki. Onedlho som sa dozve-
del, že na ďalší deň cestuje preč. 
Po chvíli prišla ďalšia správa, že 
odchádza ešte v  tú noc. A  ako 
naschvál, prišiel ešte jeden jeho 
príbuzný, s  ktorým sa zdržia-
val.  Aby som sa s  ním mohol 

pozhovárať osamote, prosil som 
ho, aby mu povedal, že neskôr 
mám povinnosti, a  ak si želá 
stretnúť sa so mnou, nech príde 
hneď.  A  – prišiel.  Z  diaľky som 
viedol rozhovor k  spovedi, ale 
šlo to veľmi ťažko. Tu sa otvorili 
dvere a  v  nich stál spomínaný 
príbuzný ktorý ho súril, že je 
čas ísť na  vlak. Po  krátkej roz-
lúčke teda odišiel.  Zostal som 

sám... Vari sa táto vec 
takto skončí? ... pomys-
lel som si. Padol som 
na  kolená a  krátko, no 
vrúcne som sa pomod-
lil k Nepoškvrnenej. Vy-
šiel som na  chodbu 
a stretol som tam toho 
príbuzného.  ‚Prepáčte‘ 
– prihováram sa mu – 
‚musím ešte s  tamtým 
pánom vybaviť jednu 
záležitosť...‘ ‚Áno, samo-
zrejme, nech sa páči‘ 
– odvetil. „Heretik“ už 
vyšiel s  kufrom v  ruke 
z izby, nuž poprosil som 
ho, aby ešte na  chvíľu 
prišiel ku mne. Keď sa 
zavreli dvere, vybral 
som Zázračný me-
dailónik a  podal som 
mu ho na  pamiatku. 

Zo zdvorilosti ho prijal. Vtedy 
som mu navrhol spoveď.  ‚Nie 
som pripravený. Nie. Rozhod-
ne nie.‘ – počul som jeho od-
poveď.  Ale... v  tej chvíli padol 
na kolená, akoby ho k tomu pri-
nútila nejaká vyššia moc. Začala 
sa spoveď.  A  rozplakal sa ako 
dieťa...  Nepoškvrnená aj bez 
‚jasnejších dôkazov‘ zvíťazila.   
Česť Jej naveky!“2 

1 KIELAN, Anna Izydora. Písomné svedectvo adresova-
né Kláštoru minoritov v Niepokalanowe, datované 
Krakov, 28. 3. 1954, In: Archív Niepokalanowa.

2 KOLBE, Maksymilian M. Bez „jaśniejszych dowodów“, 
In: Rycerz Niepokalanej 1/1924, s. 3–4.
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KDYŽ VYZNÁŠ HŘÍCH, 
PŘINÁŠÍŠ DO NEBE RADOST

O nepochopitelné Boží radosti nad obráceným hříšníkem
text: P. Jaroslav Brož

Hřích a jeho následky mohou být odstraněny jen z Boží iniciativy. Starý zákon sice otevřel cestu 
k plnému odpuštění, ale teprve Ježíš odstranil hřích účinně. Ve svém evangeliu nám představuje 
především osobní rozměr odpuštění jako radostné setkání s milosrdným Otcem. 

HŘÍCH A JEHO 
NÁSLEDKY 
Na  otázku: „Co je to vlastně 
hřích?“ můžeme v  Bibli nalézt 
mnoho odpovědí. Je to proto, 
že tato duchovní infekce po-
stihuje snad všechny oblasti 
lidského života. Nejtragičtěj-
ší důsledek hříchu je ztráta 
přátelství s  Bohem. Chyboval 
by ovšem ten, kdo by si mys-
lel, že Bůh se jako nedůtklivý 
vrchnosta urazí pro každou 

hloupost. Když chceme prav-
divě pohledět na  hřích, tak 
si musíme být jisti, že Bůh se 
neuráží a  že hřích není nějaká 
hloupá nepozornost, jako když 
nám při mytí nádobí vypadne 
nešikovně sklenice, a rozbije se. 
Hříchem urážíme Boha my, to 
znamená, že přestaneme dů-
věřovat jeho lásce. A to má pro 
nás, pro každého člověka vážné 
důsledky. Především se ve  fa-
lešném a  naivním trucovitém 

postoji: „Však já si stačím sám,“ 
vzdalujeme od svého pramene. 
A také ztrácíme pohled na svůj 
cíl. A to je opravdu tragické. Bez 
spojení se zdrojem nám budou 
tisíce kilometrů elektrické sítě 
a  nesčetné elektrické přístroje 
úplně k  ničemu. A  bez pohle-
du na  cíl mohu sice obdivovat 
dokonalost sebe jako člověka, 
ale nikdy nedojdu k uspokojivé 
odpovědi na otázku: K čemu tu 
jsem? Kam můj život míří? 
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RITUÁLNÍ PŘÍSLIB 
ODPUŠTĚNÍ V IZRAELI 
Hřích je tedy opravdu hlu-
boká nákaza, s  kterou si člo-
věk neporadí sám. Izraelský 
lid dostal příležitost jednou 
za  rok v  osobě velekněze 
vstoupit do nejposvátnějšího 
místa chrámu, aby si vyprosil 
odpuštění hříchů. O  velkém 
dni smíření kněz přinesl oběť 
a krví býčka pokropil příkrov, 
to je víko archy smlouvy, 
které se česky příhodně říká 
„slitovnice“, tedy místo sym-
bolizující Boží slitování. Čte-
me o  tom v  16. kapitole kni-
hy Leviticus. Krev je tu nikoli 
symbolem smrti, ale života. 
Zatímco hřích, uzavírající člo-
věka do  sobectví a  samoty, 
působí smrt, tak darování ži-
vota jako projev lásky obno-
vuje společenství, přátelství, 
které je podstatou lidského 
života.

JEŽÍŠOVA KREV 
PŘINÁŠÍ ČISTOTU 
ŽIVOTA
Starý zákon nás sice učí mno-
hé o  cestě nového života, ale 
nedokáže úplně odstranit 
hřích. Novozákonní List Ži-
dům to shrnuje jasně: „Každý 
jiný kněz stojí denně ve službě 
a znovu a znovu přináší stejné 
oběti, které však vůbec ne-
mají sílu, aby zahladily hříchy. 
Avšak Kristus podal za  hříchy 
jednu jedinou oběť, a  pak se 
navždycky posadil po  Boží 
pravici. … Jedinou obětí totiž 
přivedl k  dokonalosti navždy 
ty, které posvětil“ (Žid 10,11-
12.14). Dílo záchrany z  hříchu 
je tu vyjádřeno kultickým ja-
zykem, který má výhodu, že je 
symbolický, ale možná málo 
srozumitelně vyjadřuje osob-
ní rozměr hříchu a vykoupení. 
Kniha Zjevení sv.  Jana nám 

ukazuje ty, kdo jsou už vykou-
pení v  nebi, a  jsou tam proto, 
že si „svoje šaty do běla vyprali 
v  Beránkově krvi“ (Zj 7,14). Je 
zřejmé, že i  tady Apokalypsa 
mluví symbolicky. Všichni pře-
ce máme zkušenost, že když 
si krví potřísníme kapesník 
nebo košili, že ji naopak mu-
síme do  běla vyprat účinným 
pracím prostředkem. Ale právě 
tím kontrastem nás jazyk Pís-
ma svatého upozorňuje, že tu 
nejde o  přirozené skutečnos-
ti. Beránkova krev, krev Ježíše 
Krista, je jistě naše lidská krev. 
Ale náš Pán tím, že daroval 
z lásky k nám svůj život na kří-
ži, učinil ze své krve prostře-
dek očištění od  hříchu, tedy 
vysvobození ze sobectví, z  fa-
lešné soběstačnosti a  z  pyšné 
vzpoury proti Bohu. A  plody 
tohoto činu své lásky nám 
dává skrze křest. Proto ty bílé 
šaty, vždyť právě při křtu jsme 
oblékli Krista s  jeho čistotou 
a novostí života. 

K ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ 
NESTAČÍ KŘEST?
Osobní zkušenost nám reali-
sticky říká, že i  po  křtu zůstá-
váme křehcí a  slabí lidé. Že 
hřešíme. To je zkušenost církve 
od počátku a to předvídal i Je-
žíš. Proto hned po  svém vzkří-
šení apoštolům – a  jejich ná-
stupcům – dal pověření: „Komu 
hříchy odpustíte, tomu jsou 
odpuštěny“ (Jan 20,23). To se, 
jak víme, děje po  křtu ve  svá-
tosti smíření. Raná církev ji pro-
to nazývala „druhou deskou“ 
po  ztroskotání. Za  tím vidíme 
obraz rozpadlé lodi uprostřed 
moře, z  níž se trosečníci sna-
ží chytit kdejakého kusu dře-
va, aby s  jeho pomocí dopluli 
k  nejbližšímu břehu. Takové je 
Boží milosrdenství. Pán nám 
ve  svém odpouštění neříká: 

„Jednou, a  stačí!“ Byl jsi po-
křtěn, tak si to nezkaz. Ale my 
si to kazíme. Ale což sám Ježíš 
neřekl Petrovi, že ne sedmkrát, 
ale sedmdesátsedmkrát máme 
odpouštět svým bližním? Ne-
chal by se Pán naší velkoduš-
ností v  odpouštění zahanbit? 
Určitě ne. 

OTCOVA RADOST 
Z ODPUŠTĚNÍ
Jsme to spíš my, kdo pochybu-
jeme o  velikosti Božího srdce. 
Papež František často rád zdů-
razňuje, že „Bůh se neunaví 
odpouštět, to spíš my se una-
víme ho o  odpuštění prosit.“ 
Připadá mi, že psychologicky 
je někdy následek hříchu horší 
než hřích sám. Mám na  mysli 
to, že pokud žijeme, je vždy 
možná cesta nápravy Božím 
odpuštěním. A  to se stále na-
bízí. Ale hřích v nás vytváří fa-
lešný obraz Boha. Následkem 
hříchu jsme trápeni pocity 
viny, které nám říkají: Bůh tě 
odmítne, to už je i na něj moc, 
ani to nezkoušej. Je rozdíl mezi 
vědomím viny a pocitem viny. 
Vědomí viny je zdravé, přivádí 
člověka k  obrácení a  pokání. 
A  tak ho přivádí k Bohu. Pocit 
viny překáží na  cestě k  Bohu, 
protože ho vykresluje falešně, 
jako mstivého a  neúprosného 
soudce. Proto Ježíš vynaložil 
ve  svém evangeliu tolik úsilí, 
aby nás přesvědčil, že Bůh je 
Otec, který se raduje z  návra-
tu hříšníka. Jako milující otec 
v  Ježíšově podobenství přijal 
svého marnotratného a  mar-
notratně ho pohostil, tak Ježíš 
s velkou marnotratností nešet-
ří slova, aby nás zval: „Pojďte, 
berte si ze štědré Otcovy ruky 
jeho odpuštění.“ Mysleme 
na  to, že každým návratem 
ze hříchu přinášíme radost 
i do nebe. Fo
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (27)
Mazziniho revoluce v Římě
text: Radomír Malý

Bl. Pius IX. ani po svém zvolení r. 1846 nepřestal být na prvém místě mužem charity. V celém 
Papežském státě rostly dobročinné ústavy jako houby po dešti. Papež vyšel také vstříc i někte-
rým požadavkům  lidu, s  nimiž se ztotožňovali i  proticírkevní liberálové. Umožnil svobodu tis-
ku a zavedl volby do obecních samospráv. Prosadil skvělé sociální zákonodárství, považované 
za nejlepší v Evropě. Jeho faktickým strůjcem byl známý francouzský sociální teoretik Fréderic 
de Ozanam, Piův osobní přítel. Legislativa Papežského státu fakticky vylučovala, aby někdo hla-
dověl nebo neměl střechu nad hlavou. Kdo se octl bez vlastní viny v nouzi a podle příslušných 
paragrafů přesto neměl na  žádnou finanční výpomoc nárok, mohl kdykoliv papeže kontakto-
vat – a jeho ruka byla vždycky štědrá. Hned na počátku svého pontifikátu rozhodl též o stavbě 
železnice. Získal si okamžitě oblibu u všech vrstev obyvatelstva. „Pio Nono“ (italské pojmenování 
papeže) se stal pojmem pro spravedlivého a dobrého vladaře. Liberální kruhy a především zed-
nářské lóže toho chtěly využít a domnívaly se, že tento papež ve své dobrotě bude i jim vycházet 
maximálně vstříc – a oni díky tomu jej budou mít snadno „pod kontrolou“, jeho prostřednictvím 
proniknou i na nejvyšší místa v Církvi i v Papežském státě a realizují své požadavky na prosazení 
liberální konstituce a omezení moci římského pontifika. Přepočítali se ale.

ŘÍMSKÁ REPUBLIKA
Hned po  svém zvolení r. 1846 
vydal Pius IX. svoji první ency-
kliku „Qui Pluribus“, v  níž os-
trými slovy odsoudil „učitele 
lži“ a  „vyznavače novověkého 
pohanství“. Pranýřoval také ty, 
kteří „nestydatě hlásají, že svatá 
tajemství katolického nábožen-
ství jsou pohádkami a lidskými 
vynálezy“, nebo že „nauka Círk-
ve odporuje veřejnému dobru 
a pokroku společnosti“.      

Už tento dokument znamenal 
pro zednáře a  liberály velké 
rozčarování. To se ještě zvýšilo 
poté, co papež odmítl posta-
vit se do čela italského odboje 
proti Rakousku, jemuž patřilo 
tenkrát Benátsko a  další části 
severní Itálie. Papež prohlásil, 
že jeho posláním je být ná-
městkem Kristovým a  nikoli 
politikem nebo vojevůdcem.

„Hosana“ se ze dne na den změ-
nilo v „Ukřižuj!“ Byly organizová-
ny demonstrace, na  nichž lůza 
nesla transparenty s  nápisy: 

„Pius nás zradil! Smrt papeži, 
kardinálům a  kněžím! Smrt 
Kristu, ať žije Barabáš!“ R. 1848 
vypukla revoluce, do  jejíhož 
čela se postavil bohatý advokát 
a  vysoce postavený svobodný 
zednář Giuseppe Mazzini, jenž 
vyhlásil tzv. Římskou republiku 
se záměrem zavést v  Římě „ja-
kobinismus“ (dle vzoru krvavé 
jakobínské diktatury v  Paříži 
za  Francouzské revoluce). Re-
volucionáři zavraždili premié-
ra Papežského státu hraběte 
Pellegrina Rossiho, papež sám 
se zachránil emigrací do města 
Gaety na  území Neapolského 
království v přestrojení za pros-
tého kněze v kočáru bavorské-
ho vyslance.

V  Římě nastala spontánní lou-
pež majetku kostelů a klášterů. 
Z  nemocnic byly propuštěny 
řeholní sestry a nahrazeny pro-
stitutkami. Došlo ke  zvířecké-
mu plenění chrámů. Lůza z nich 
vyhazovala zpovědnice a pálila 
je v  ulicích. Denně se sloužily 
na  veřejných prostranstvích 

nebo ve  zpustošených koste-
lech „satanské mše“, při nichž 
docházelo ke  zneuctění kon-
sekrovaných hostií ukradených 
ze svatostánků.

Mazziniho republikánská vláda 
přímo vybídla davy k  vraždám 
kněží a  řeholních osob. Celko-
vý počet pobitých duchovních 
a řádových sester jde do tisíců, 
jen v  klášteře San Callisto byly 
později nalezeny ostatky de-
vadesáti kněží, povražděných 
většinou dýkami. Hrůzovládu 
Mazziniho zednářských repub-
likánů ukončila až r. 1849 fran-
couzská vojska, která vstoupila 
do Říma. Šlechetný a milosrdný 
Pius IX. na zednářský teror od-
pověděl rozsáhlou amnestií, 
což vyvolalo údiv francouzské-
ho poslance de Beaumonta, 
jenž se ve  francouzském par-
lamentu pateticky tázal: „Znáte 
nějaký podobný stát, v  němž 
by násilná revoluce byla ukon-
čena tak, jako v papežském stá-
tě Pia IX., kde nebyla prolita ani 
kapka krve protivníků?“ 
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Pravdou je, že několik lidí, kte-
rým soudy prokázaly sadistické 
a  odporné vraždy kněží nebo 
znásilňování řeholnic, bylo po-
praveno. To se ale absolutně 
nedalo srovnávat s tím, 
jak si počínaly po  po-
tlačení revoluce jiné 
státy. Pius IX. se nadto 
postaral, aby rodinám 
politickým vězňů, kteří 
se účastnili Mazziniho 
povstání, byly vypláce-
ny mzdy ve stejné výši 
jako předtím. Největší 
zločinec a  hlavní strůj-
ce teroru Mazzini unikl 
trestu emigrací do Švý-
carska. 

OBRÁNCE 
CHUDÝCH 
A POSTIŽENÝCH
Po  návratu z  vyhnan-
ství pokračoval Pius IX. 
v  reformní politice 
ve  prospěch nejchud-
ších a  nejbezbranněj-
ších občanů na  území 
Papežského státu. Osobně 
navštěvoval chudobné čtvrtě 
Říma bez jakéhokoliv před-
chozího upozornění, pohovořil 
s  lidmi, zjišťoval jejich mate-
riální podmínky, a když zpozo-
roval, že dotyčná rodina žije 
v  nedostatku, okamžitě zorga-
nizoval pomoc. Přísně stíhal 
zodpovědné činitele, kteří pro-
jevovali nedbalost ve  vztahu 
k  chudým – a  zbavoval je úřa-
dů. To se týkalo i duchovenstva. 
Životopisci tohoto pontifika 
uvádějí, že navštívil bez před-
chozího oznámení večer jeden 
charitativní klášter – a nezastihl 
představeného doma. Nadto 
ještě zjistil, že řeholníci pečují 
nesvědomitě o chudobné a za-
nedbávají též duchovní správu, 
proto sesadil nejen představe-
ného, ale celé vedení kláštera. 

Toto nebyl ojedinělý případ. 
Po  návštěvě kláštera řádových 
kanovníků Sv. Ducha papež 
zjistil, že tito řeholníci nedbale 
spravují nemocnici, kterou měli 

na  starosti, proto jim ji odňal 
a  dotyčné kanovníky zbavil 
úřadů. 

Pozoruhodný byl také vztah 
Pia IX. k  Židům. Zrušil některá 
dosud platná omezení pro ně, 
například že při karnevalu mu-
seli v  průvodu nést na  Kapitol 
příslušnou daň. Když byl Řím 
r. 1846 postižen strašlivou po-
vodní, která postihla hlavně ži-
dovskou čtvrť, Pius IX. se posta-
ral nejen o vydatnou materiální 
pomoc postiženým, ale nechal 
pro Židy postavit nové ghetto 
na  bezpečnějším místě, které 
navíc bylo ještě širší a prostor-
nější. Židé proto tohoto papeže 
velmi milovali, on sám také čas-
tokrát ghetto navštívil a  jeho 
obyvatelé ho vždycky dopro-
vázeli  mohutnými ovacemi. 

Papež také nařídil, aby úřady 
Papežského státu se nevměšo-
valy do  volby rabínů a  pone-
chaly v  tomto směru vyznava-
čům mojžíšského náboženství 

naprostou volnost. Ně-
kteří rabíni to dokázali 
náležitě ocenit, rabín 
Israel Kassan například 
přímo v  kázání glorifi-
koval Pia IX., a  dokon-
ce vznesl řečnickou 
otázku: „Není právě on 
Mesiášem židovského 
národa?“

Nicméně v  Evropě se 
schylovalo k  poslední-
mu úderu na Papežský 
stát. Vojska sardinsko-
-savojské dynastie, kte-
rá sídlila v  Turíně jako 
reprezentant Italského 
království, agresivně 
pohlcovala nezávislá 
italská knížectví jedno 
za  druhým. Jejich veli-
tel Giuseppe Garibaldi 
byl svobodný zednář 

a  fanatický nepřítel Katolické 
církve. Papežský stát a jeho ne-
závislost podporovaly Francie 
a  Rakousko. Francouzský císař 
Napoleon III. však nebyl ocho-
ten podpořit papeže vojensky, 
Rakousko potom v  boji s  Ital-
ským královstvím bylo r. 1858 
poraženo u  Magenty a  Solfe-
rina. Papežský stát v  důsledku 
toho přišel o  město Bologna 
a další teritoria 

Použitá literatura:
BUEHLMEYER, Carl. Die Kirchengeschichte II. Paderborn: 
Schoeningh-Verlag, 1959.
JOHNSON, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 1998.
KRAJSKI, Stanislaw. Pius IX., pogromca liberalizmu. 
Warszawa: Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, 2000.
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SV. FRANTIŠEK – BRATR VŠECH
O tom, jak se na svátek sv. Františka stala z misie jedna rodina.

text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, když se o něco trpělivě snažíme, naše úsilí postupně přináší plody. To nám dává radost 
a chuť pokračovat dál. 

Podobně to zažívají bratři Zby-
šek, Michal a Jarek při své službě 
na misii v Peru. Věnují se všem, 
které jim Pán svěřil, s trpělivostí 
a láskou. Největší radost z toho 
mají děti – těch je kolem bra-
tří stále plno. „Bratře Michale,“ 
volá malý Juan, „tento víkend 
máme setkání u  vás v  klášte-
ře, viď? Nemůžu se už dočkat!“ 
„My se na vás taky těšíme,“ říká 
Michal s  úsměvem a  dodává: 
„Nezapomeň pozvat své ka-
marády.“ V  pátek se dům bratří 
naplní dětmi. Radostné výskání 
a zpěv se nese do celého okolí. 
Všechno se tentokrát točí ko-
lem svátosti smíření. Společně 
si povídají, modlí se a připravují, 
aby mohli zažít Boží odpuštění. 
Když se děti v neděli rozcházejí 
domů, jsou radostné a spokoje-
né. „Bratře Jarku,“ říká malý José 
při loučení,  „jsem tak šťastný, 
že mi Pán Bůh odpustil! Zdá se 
mi, jako bych mohl létat!“ „Tak to 
můžeš letět domů rovnou přes 
údolí,“ směje se Jarek a  mávne 
rukou směrem 
k jejich vesnici.

Jednou večer, 
když bratři sedí 
po  náročném 
dni na  zahradě, 
říká Zbyšek: „Vy-
padá to, že děti, 
které k  nám 
chodí na  víken-
dy, se staly naši-
mi prvními spolu-
pracovníky v  misii. 

Když obcházím vesničky, hned 
mi přiběhnou naproti a  vedou 
mě do svého domu. Jejich rodi-
če jsou tak překvapení, že úpl-
ně zapomenou na ostych a při-
jmou mě jako starého přítele.“ 
„Je to tak,“ přikyvují bratři, „děti 
nám pomáhají vytvářet v  misii 
dobré vztahy.“  

Blíží se svátek svatého Fran-
tiška. Lidé už vědí, že je to pro 
bratry důležitý den. „O  nic se 
nestarejte,“ říkají jim se  šibal-
ským úsměvem, „my už všech-
no zařídíme.“ Mezi všemi vesni-
cemi běží zpráva: „Čtvrtý říjen 
bude velký svátek, na  který je 
třeba se připravit. Každý může 
přispět podle svých možností.“ 
Třetího října kolem poledne 
buší skupina dětí na dveře kláš-
tera. „Bratři,“ volají 
jeden přes dru-
hého, „pojďte 
s  námi!“ Chytí 
bratry za  ruku 
a  vedou je 

na  most na  kraji města. Jaká 
je tu čeká podívaná: z  hor se-
stupuje velký zástup – muži, 
ženy i  děti v  tradičních krojích 
doprovázení muzikanty. Kaž-
dý nese něco v  ruce: košíky 
s  ovocem a  zeleninou, ošatky 
s koláči a pečivem. Někteří s se-
bou vedou zvířata – kozy, ovce, 
a dokonce i krávu. Několik oslů 
nese náklad dřeva. Všechno 
přinášejí bratřím jako symbol 
přátelství a  vděčnosti. Myslí si, 
že si to bratři nechají pro sebe. 
Oni však mrknou jeden na dru-
hého a řeknou: „Děkujeme vám 
za  všechno, co jste přinesli. 
Rozdělíme to tak, abychom 
mohli svátek svatého Františka 
oslavit všichni společně.“

Ještě nikdy nebylo v  Pariacotto 
tolik lidí. Sešli se tu z celé misie. 
Večer se na  prostranství před 
kostelem koná Transitus – připo-
mínka smrti sv. Františka a  jeho 

odchodu do  nebe. Lidé pak 
zpívají a  tančí dlouho 

do noci. Ráno je slavnost-
ní mše svatá. „Všechny 
vás zveme na  oběd,“ 
říká bratr Jarek před 
závěrečným požehná-

ním. „Na každého se do-
stane.“ Radostná oslava 
trvá až do  večera. Jaká 
je to radost, být spolu. 

Nad vchodem do  koste-
la visí velký nápis: „Svatý 
František – bratr všech.“ 
Na jeho svátek se z misie 
stala jedna rodina. 
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O LENIVÉ KLÁRCE
Jak Klárka objevila hodnotu tatínkovy lásky.
text: Jana Lokajová

Klárka pracovala s tátou na za-
hradě. Sázeli nové stromky do 
živého plotu po obvodu celé 
zahrady. Práce jim ale šla po-
malu, slunce žhnulo a z  obou 
tekl pot. Není divu, že Klárku 
kopání a přidržování rostlinek 
nebavilo a koukala, do čeho 
lepšího by se vrtla. Tatínek byl 
hodný, ale ta otravná práce! 
Vtom dostala skvělý nápad.

„Tati, bolí mě břicho, budu mu-
set na záchod,“ vymýšlela si.

„Jen běž, chvíli to tu zvládnu 
sám,“ odvětil táta.

Jenže Klárka byla číslo a pláno-
vala se z práce ulít až do veče-
ra. Ze zahrady se na toaletu ani 
neobtěžovala, jen si opláchla 
ruce a šupsla rovnou do svého 
pokoje, kde ji čekaly hry a ply-
šáci. Věděla, že ji táta hledat ne-
bude, a kdyby něco, jistě hravě 
vymyslí nějakou historku. 

Trochu ji hryzalo svědomí, že 
tátovi lhala, ale vyřešila to tím, 
že si v  pokoji pustila hudbu a 
až do večera lelkovala, hrála na 
tabletu nebo si kreslila. Když 
se začalo stmívat, vykouk-
la z  okna. Táta ještě zdaleka 
nebyl hotový a stromečky se 
mu samotnému jen pomalu 
a těžko dařilo sázet úhledně. 
Klárka se trošku zastyděla, ale 
už neměla odvahu obléknout 
se zpátky do pracovního ob-
lečení a jít ven pomoct. Raději 
se navečeřela a přichystala se 
k spánku. Ale nebylo jí veselo. 
Svědomí hryzalo, v posteli se 
převalovala. 

Nejradši by se pak propadla do 
země, když se táta už za úplné 
tmy vrátil domů a přišel jí dát 
pusu na čelo se slovy: „Ty moje 
princezno, snad ti bude zítra 
líp. Dobrou noc.“ Ještě že už 
nebylo vidět, jak Klárka hanbou 
rudne až za ušima. Bylo jí hroz-
ně líto, že tátu podvedla, ale 
pořád v  sobě nenašla odvahu 
jít s pravdou ven.

Než usnula, vrátila se domů 
z odpolední směny máma. Jako 
vždycky zamířila do dceřina po-
koje.

„Jak ses měla?“ položila obvyk-
lou otázku.

Klárka chvíli mlčela, protože 
v  sobě sváděla těžký boj, jestli 
jít s  pravdou ven. Nakonec řek-
la: „Mami, já jsem tátovi zalhala, 
že mi je zle, abych s ním nemu-
sela sázet ty stromky.“ Maminka 
překvapeně vykulila oči. „On si 
myslí, že mě bolí břicho, ale nic 
mi není,“ to už se malé podvod-
nici začaly koulet slzy po tvářích. 
„Táta je tak hodný. Achjo,“ zakon-
čila vzlykající Klárka své vyznání.

Máma chvíli koukala na dceru a 
pak ji povzbudila: „Měla by ses jít 
tátovi omluvit. Bude se ti pak leh-
čeji spát.“ To řekla nahlas, a když 
viděla, že se Klárka neochotně, 
ale přece jen zvedá z postele, do-
dala pro sebe a velmi tiše: „A táta 
z tebe bude mít radost.“

„Tati,“ ozvalo se u dveří obýváku.

„Co se děje?“ zaznělo z pohovky.

„Tati, já jsem si to s  tím 
břichem vymyslela. Nechtě-
lo se mi pracovat na slunku,“ 
lámala ze sebe Klárka slovo za 
slovem. „Promiň,“ znovu jí vy-
hrkly slzy do očí.

„Škoda, žes mi to 
neřekla hned,“ od-
větil táta, „sázení 
bych zvládl i sám, 
ale byl jsem rád, že 
můžeme alespoň 
chvíli něco dělat spo-
lečně. Mohla jsi mi tře-
ba jen něco povídat.“

V  tom to Klárce došlo. 
Táta nepotřeboval její 
práci, ale chtěl prostě 
být s  ní, protože ji měl 
rád. Takže se svým podvo-
dem připravila o pěkné odpo-
ledne s tátou. Kdo ví, kdy bude 
mít další příležitost. „Nechme 
to být. Pojď, dáme si brambůr-
ky,“ pozval táta Klárku 
na sedačku. Klárka 
se cítila moc šťastná, 
že přemohla svoje 
obavy a hlavně že 
pochopila, jak moc ji 
má tatínek rád. 

Bůh nás miluje, i když jsme 
hříšní, ale svátost smíření nás 
k němu dokáže přiblížit stejně, 
jako Klárku přiblížila omluva 
k  jejímu tátovi. Bůh nic nevy-
čítá. Čeká na nás s  otevřenou 
náručí. Je dobré přicházet se 
smířit a prožívat Boží lásku, 
které říkáme milosrdenství, 
abychom s Ním mohli v pokoji 
a bez obav mluvit v modlitbě 
jako s tatínkem. 
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PODĚKOVÁNÍ A PROSBY
❧	Chvála Kristu, zahlédl jsem 
u  této rubriky postesk, že prý 
málo děkujeme. Rozhodl jsem 
se tedy poděkovat za vše, co se 
v poslední době v mém životě 
událo, a  povzbudit vás ostat-
ní, abyste neztráceli naději, 
protože milosrdný Bůh dává 
nám všem v  pravý čas vše, co 
potřebujeme a  o  co prosíme. 
Rytířem Neposkvrněné jsem 
šest let a  musím přiznat, že 
vstup do  tohoto společenství 
(nebo spíš do  Mariiny blízkos-
ti) proměnil můj život opravdu 
nebývale. Dostalo se mi milosti 
postupného očišťování od  hří-
chů a  všelijakých nepěkných 
sklonů, dostalo se mi takové 
lítosti, že jsem se mnohdy ne-
ubránil ani  slzám, dostalo se 
mi různých darů: jsem mírnější 
v  soudech lidí, rád urovnávám 
spory a Pán mě naučil oddělo-
vat od  sebe člověka, kterého 
máme milovat, a  hřích, před 
kterým máme utíkat, bránit se 
mu a stavět se mu na odpor. Je 
pro mě potěšením otvírat den-
ně Písmo a  konečně alespoň 
trochu chápat (jak Pán dovolí), 
co mám dělat, kdy čekat a jaká 
je Jeho vůle. Pravda, nejsem 
moc dobrý student, má to se 
mnou asi těžké. Ale vím, že mě 
miluje takového, jaký jsem. Už 
nejsem svázaný strachem jako 
dříve, vím, že se o mě vždycky 
postará, že těžkosti mají svůj 
smysl a zdánlivě nekonečný čas 
bez vyslyšení modliteb také. 
Velmi mi v  mém duchovním 
životě pomohla nauka sv. Jana 
od  Kříže, všem ji vřele dopo-
ručuji (knihy jsou dostupné 
i  online). Pamatuju si, jak nám 
před dvaceti lety v  hodině ná-
boženství katecheta vyprávěl 
o  duchovním růstu, o  noci 
smyslu a  ducha. Nebyl jsem 
dobrý student a v hodinách ná-
boženství jsem dělal pěkný bi-
nec, ale tehdy jsem byl zticha, 

uchvácen jsem seděl a  věděl 
jsem, že o Janově mystice chci 
vědět víc. Jako by mě Pán sám 
připravoval na  dobu, až budu 
schopen tato díla alespoň 
trochu pochopit. Vím, že mě 
vede životem k  sobě. Vím, že 
přes všechny chyby, slepé ulič-
ky a  pouta mě vedl, aniž jsem 
o  tom věděl a  aniž jsem chtěl. 
Chci vás všechny povzbudit, 
abyste se otevřeli Ježíši a Panně 
Marii a spolehli se zcela na ně. 
V  poslední době došlo v  mé 
rodině k  návratu k  víře u  dědy 
(těsně před smrtí) a u babičky. 
Můj bratr se pro třiceti letech 
vrátil ke  svátostem. Před šesti 
lety jsem si nedokázal předsta-
vit, že někomu dám zázračnou 
medailku, kterou všichni nosí-
me. Moje evangelizace po  le-
tech proseb (zdá se) začala nést 
plody. Ne díky mně, ale díky 
Bohu. Děkuji, že jsem se s vámi 
mohl takto podělit o  svou ra-
dost. Prosím za  vás všechny. 
A nebojte se: Bůh je Láska. 

rytíř z jižních Čech

❧	Chtěla bych z  celého srdce 
poděkovat Panně Marii a andě-
lům strážným. Čekala jsem čtvr-
té dítě a přála jsem si, aby porod 
proběhl bez problémů. U dvou 
předchozích porodů tomu tak 
nebylo. Modlila jsem se k Pan-
ně Marii za  přirozený porod. 
Když se potom porod skuteč-
ně začal rozebíhat, tak po  ne-
vlídném přijetí do  nemocnice 
manželovi řekli, že může jet 
v klidu domů. Že to může trvat 
delší dobu. Tak manžel skuteč-
ně odjel a  já zůstala na  pokoji 
sama. Bolesti už byly silné. Po-
rodní asistentka mě chodila 
kontrolovat, ale vždy odešla. 
I  když jsem osaměla, tak jsem 
samotu nepociťovala, jako by 
někdo stál za  mnou a  napoví-
dal, co mám dělat. Po  posled-
ním prohlédnutí  mi asistentka 

řekla, ať jdu ještě do  sprchy 
a zase odešla. Slyšela jsem, jak 
mi někdo říká: „Nikam nechoď, 
nikam nechoď!“  Sotva  sestra 
odešla, pořád jsem vedle sebe 
cítila něčí přítomnost. Praskla 
mi voda. Sestra přiběhla a  po-
rod v pořádku proběhl. Manžel 
jej také stihl,  i když za minutu 
dvanáct. Narodila se nám zdra-
vá holčička, která nám dělá 
velkou radost. Věřím, že to byla 
Panna Maria, která mi napoví-
dala a  stála při nás. Ze srdce jí 
nepřestávám děkovat za  celou 
naši rodinu.

čtenářka Markéta

❧	Děkuji Pánu za vyslyšení mé 
prosby. Moc prosím za  uzdra-
vení. Také za  Boží požehnání, 
moji rodinu, a dobrou práci.

vděčná Veronika

❧	Chci touto cestou podě-
kovat Pánu Ježíši, Panně Marii 
a  Judovi Tadeášovi za  vyslyše-
ní prosby povolání pro vnuka 
a  zároveň prosím o  modlitbu 
za dar víry pro zetě a vnuky. 

rytířka Marie

❧	Svědectví o  ochraně mého 
kolegy, který medailku Panny 
Marie nosí delší dobu v  peně-
žence:
Každý den chodí pěšky do prá-
ce přes město a míjí tak několik 
křižovatek a přechodů. Na pře-
chodu čtyřproudé silnice, která 
má uprostřed malý ostrůvek, 
přecházel jako obyčejně svým 
tempem na  zelenou. když byl 
na ostrůvku, chybělo přejít dal-
ší dva pruhy silnice, ale na dru-
hém konci přechodu se objevila 
červená. Cosi uvnitř mu říkalo, 
aby přecházení i  tak dokončil, 
a  šel opravdu mnohem sviž-
něji. Byl to naléhavý hlas, který 
uposlechl. V  protisměru si za-
stavil projíždějící auto a rozešel 
se, když za sebou uslyšel ránu. 
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Otočil se: do  ostrůvku nabou-
ralo osobní auto s mladým řidi-
čem. Prý se vracel z noční smě-
ny domů, mikrospánek, auto 
v  podstatě na  odpis. Stačil mu 
zavolat záchranku, policii a ha-
siče. Mladý řidič vyvázl pouze 
se zlomeninami, ale kolegovi 
se nic nestalo. Říkal, že to byl 
opravdu zvláštní hlas a zvláštní 
pocit, který do té doby neznal. 
Byl moc rád, že tento vnitřní 
hlas uposlechl, a děkoval Bohu 
za záchranu života. Byť není vě-
řící v pravém slova smyslu, tím 
spíše byl mile překvapen a udi-
ven, že zrovna on.

vaše čtenářka Iva

❧	Chci poděkovat Panně Ma-
rii za její vedení a ochranu. Já 
jsem díky jejím přímluvám na-
šla před 22 roky práci, kde jsem 
doposud, do  práce jsem ten-
krát nastoupila 13. dne v měsí-
ci – na „Fatimský den“. Dlužím 
také naší nebeské mamince 
Panně Marii poděkování za zá-
chranu života mého manžela, 
který se odehrál pře více jak 25 
roky na Šumavě, když se vracel 
z práce domů.

vděčná čtenářka Iva 

❧	Plním slib a chci veřejně po-
děkovat Panně Marii za  ochra-
nu a přímluvu při závažné ope-
raci hlavičky Kačenky, dcery 
mojí kmotřenky.
V  pěti měsících zjistili, že má 
Kačenka srostlý lebeční šev. 
Byla nutná operace nejpoz-
ději do  sedmi měsíců věku. 
Jelikož v  Praze, kde bydlí, tyto 

operace neprovádějí, museli 
se objednat v nemocnici v Os-
travě, a  podstoupit všechna 
potřebná vyšetření, což bylo 
vzhledem vzdálenosti časově 
náročné. Kvůli onemocnění se 
operace ještě o měsíc odložila. 
Modlili jsme se k  Matce Boží 
a  prosili o  pomoc. Nakonec 
byla Kačenka operována a  vše 
dobře dopadlo, i  následné lé-
čení a  uzdravování. Ještě jed-
nou díky, Matičko Boží, za tvoji 
přímluvu a  ochranu. Děkuji 
taky lékařům, kteří jí operova-
li a  léčili. Děkuji všem, kteří se 
s námi za Kačenku modlili.

vděčná čtenářka Jana

❧	Chci moc poděkovat Panně 
Marii za  ochranu mojí rodiny. 
Prosím ji za  zdravé narození 
mé pravnučky. Také prosím 
za  všechny členy mé rodiny, 
aby našli tu správnou cestu.

rytířka Vlasta

❧	Děkuji Pánu a přímluvě Pan-
ny Marie a sv. Dominika za dce-
ru, které se narodil zdravý chla-
peček. Dcera i  vnouček jsou 
v pořádku a zdraví. Moc děkuji, 
měla jsem velké obavy. Prosím 
o  požehnání pro celou rodi-
nu. Děkuji za vyslyšení proseb. 
Panno Maria, mockrát Ti díky.

Anežka z Valašska

❧	Chtěla bych poděkovat 
Pánu Ježíši, Panně Marii, sva-
té Ritě, svatému Janu Pavlu 
II., svaté Filoméně, Pražskému 
Jezulátku a  archanděli Micha-
elovi za  mého syna Michala. 

Změnily se některé vnější okol-
nosti v  jeho životě, Pán si ho 
vede k  sobě. Byl u  svaté zpo-
vědi. Děkuji Pánu za každý den 
a za všechno, i když u toho ně-
kdy brečím a nevím si rady. Vě-
řím, že Pán jedná. Ne sice podle 
plánů mých, ale Jeho.

rytířka Renata

❧	Děkuji Všemohoucímu Troj-
jedinému Bohu za  velkou mi-
lost, prokázanou vyslyšením 
úmyslu mše svaté, obětované 
otcem Oldřichem v  kapli svaté 
Anny klášterní baziliky sv. Jaku-
ba Staršího  za  záchranu života 
mé manželky, ohrožené mno-
hočetnými ložisky nádorového 
onemocnění. Po  necelém roce 
chemoterapie všechna zmize-
la. Děkuji z  celého srdce Matce 
Boží, Neposkvrněné Panně Ma-
rii, za  její přímluvu o  vyslyšení 
našich prosebných modliteb, 
za přímluvu děkuji také sv. Max-
miliánovi, sv. Šarbelovi a sv. Pio-
vi. Pamatujme na slova sv. Jaku-
ba o velké moci vroucí modlitby 
za nemocné.(Jk 5,16).

František, člen MI

❧	Prosíme Pána Ježíše skrze 
přímluvu Panny Marie za uzdra-
vení v  nemoci. Za  požehnání 
pro ty, kteří nám pomáhají. Pro-
síme za  duše v  očistci. Také se 
přimlouváme za paní Helenku, 
její dceru. Za Moniku a Lukáše, 
kteří jsou v těžké životní situaci. 
Za  dobrý život pro mě, za  od-
stranění těžkostí v mém životě. 
Děkuji, Pane. 

čtenář Jiří z Náchoda

ÚMYSLY MODLITEB M. I.

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

 LISTOPAD Aby nás příklad svatých povzbuzoval k horlivému nasazení se pro Boží věci.

 PROSINEC Aby pokora a chudoba Krista i Jeho Matky byly pro nás vzorem a příkladem při našem 
každodenním rozhodování.
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ZPRÁVY
• Itálie:  „Láska neumírá, a  to 
ani ve  smrti“ – těmito slovy se 
dnes papežský almužník, kard. 
Konrád Krajewski obrátil k věří-
cím lombardské diecéze Como 
při zádušní mši za  o. Roberta 
Malgesiniho, jedenapadesátile-
tého kněze, jehož minulé úterý 
na  ulici ubodal jeden z  mužů, 
kterým pomáhal. Pohřeb „otce 
chudých“, jak se donu Mal-
gesinimu v  diecézi přezdívalo, 
se konal včera v  úzkém kruhu 
diecézního a  rodinného spole-
čenství. Dnes katedrálu v Comu 
a přilehlé prostory zaplnily stov-
ky věřících, přátel, dobrovolníků 
i klientů charitního díla, které se 
stalo celoživotním povoláním 
zavražděného duchovního.  
Kardinál Krajewski  zastoupil 
Svatého otce, koncelebroval 
s  comským biskupem Oscarem 
Cantonim a  dalšími několika 
lombardskými biskupy. Na konci 
mše svaté vystoupil s  papežo-
vým pozdravem: „Přináším vám 
pozdrav a bratrské objetí Svaté-
ho otce. Je zde s námi, sjednocen 
v modlitbě. Jakmile do Vatikánu 
dorazila zpráva o smrti dona Ro-
berta, Svatý otec při generální 
audienci zopakoval slova vašeho 
biskupa, která vytryskla ze srd-
ce dobrého pastýře a  označila 
zesnulého za  mučedníka křes-
ťanské lásky. Papež sdílí bolest 
a  modlitbu Robertovy rodiny 
a  jeho rodičům líbá ruce.“ Řekl 
papežský almužník, který pří-
tomným rozdal růžence jako 
dar od  Svatého otce. Zvláštní 
perleťový růženec dnes odpo-
ledne předal rodičům zesnu-
lého, které soukromě vyhledal 
v jejich bydlišti, aby jim tlumočil 
papežova slova útěchy. Jeden 
růženec papež poslal také vra-
hovi – „onomu nešťastníkovi, 

který teď sedí ve vězení“. Kardi-
nál Krajewski požádal ředitele 
comské věznice o předání.

www.radiovaticana.cz, 19. 9. 2020

• Vatikán/Ženeva:  „Svatý sto-
lec opětovně vybízí k mírovému 
a  spravedlivému řešení spole-
čensko-politické situace, která 
se po  volbách nastolila v  Bělo-
rusku,“ prohlásil arcibiskup Ivan 
Jurkovič, stálý pozorovatel Sva-
tého stolce v  ženevském sídle 
OSN, který vystoupil na  45. za-
sedání Rady pro lidská práva.
Vatikánský diplomat vyzval 
k  „upřímnému dialogu, odmí-
tání násilí, respektování sprave-
dlnosti a  práv“. Zároveň připo-
menul „hmatatelnou starost“ 
papeže Františka o dění v Bělo-
rusku a tamní katolickou církev, 
kterou vyjádřil při modlitbě An-
děl Páně 16. srpna a již dokládá 
rovněž nedávná  návštěva  vati-
kánského sekretáře pro vztahy 
se státy, arcibiskupa Gallaghera 
v této zemi.
Mons. Jurkovič požádal o „hlub-
ší pochopení poslání a  úlohy 
církve v souvislosti s podporou 
smíření ve  společnosti a  so-
ciální soudržnosti“. Naléhal 
na pokojný průběh manifestací 
v Bělorusku a naslouchání hla-
su obyvatelstva, v  úctě k  jeho 
právům. „Svatý stolec si přeje 
pokojné a  rychlé vyřešení ny-
nějšího napětí a  je ochoten 
k  jakékoli další diskusi, která 
by mohla dovést ke kýženému 
míru“, uzavřel arcibikup Jurko-
vič na půdě OSN.

 www.radiovaticana.cz, 18. 9. 2020

• Vatikán:  Samaritanus bo-
nus  – Milosrdný Samaritán, 
takový titul ponese nový do-
kument, věnovaný péči o  lidi 
v kritické a terminální fázi živo-
ta, jehož vydání oznámila Kon-
gregace pro nauku víry. Tiskové 

středisko Svatého stolce po-
zvalo novináře na jeho oficiální 
prezentaci v úterý 22. září.
Je zajímavou shodou okolností, 
že Italská biskupská konference 
v  těchto dnech zveřejnila  do-
kument  o  identitě katolických 
a  křesťansky inspirovaných 
hospiců, který je výsledkem 
dvouleté práce. Zatím posled-
ní  vyjádření Kongregace pro 
nauku víry  v  otázce posled-
ních fází lidského života se le-
tos v květnu týkalo belgických 
katolických nemocnic, které 
umožňovaly eutanazii u  psy-
chiatrických pacientů. Vatikán-
ský úřad po  opakovaných vý-
zvách těmto zařízením odňal 
označení „katolická“. Dodejme, 
že podle  Katechismu katolické 
církve je eutanazie mravně ne-
přijatelná a  jako vražedný čin 
je nutno ji vyloučit a  odsoudit 
za každých okolností.

 www.radiovaticana.cz, 18. 9. 2020 

• USA: V  katedrále sv. Patrika 
ve městě El Paso v Texase srazili 
neznámí vandalové z podstavce 
sochu Nejsvětějšího Srdce Ježí-
šova. Hlava se rozbila a ulomila 
se obě ramena. Diecéze oznámi-
la, že policie zatkla podezřelého 
muže a případ vyšetřuje. 90 let 
stará socha stála na  ústředním 
místě nad hlavním oltářem 
a  byla symbolem katedrály. 
Místní biskup Mark Seitz k tomu 
řekl: „Bolestně mne zasáhla tato 
nenahraditelná ztráta. Vím, že 
tuto bolest budou sdílet i  mí 
věřící. V  této chvíli se obracíme 
plni důvěry na  toho, koho tato 
socha představovala. Vím, že On 
nás potěší.  Jeho ramena byla 
široko otevřená pro každého, 
jeho Srdce hořelo láskou k nám. 
Často jsem se tímto výjevem 
inspiroval, když jsem šel sloužit 
mši svatou.“

www.kath.net, 16. 9. 2020

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
http://www.radiovaticana.cz
https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2020-09/zprava-o-navsteve-arcibiskupa-gallaghera-v-belorusku.html
http://www.radiovaticana.cz
https://salute.chiesacattolica.it/una-presenza-per-una-speranza-affidabile-lidentita-dellhospice-cattolico-e-di-ispirazione-cristiana/
https://salute.chiesacattolica.it/una-presenza-per-una-speranza-affidabile-lidentita-dellhospice-cattolico-e-di-ispirazione-cristiana/
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31060
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31060
http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=2277
http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=2277
http://www.radiovaticana.cz
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Děkujeme Vám, že jste s námi již 28 let 
a umožňujete nám vydávat Immaculatu.

› V papírové podobě

› V audio podobě

Bez Vaší pomoci to nezvládneme.

› Doporučte Immaculatu svým přátelům

› Nabídněte starší ukázková čísla (rádi Vám 
je pošleme!)

› Doporučte Immaculatu ve své farnosti 

› Vyvěste propagační letáček (rádi Vám jej 
zašleme)

› Darujte Immaculatu jako dárek

Jak nás můžete podpořit?

› Modlitbou

› Finančním darem (č. ú. 7498984001/5500)

› Za všechny dárce je v našem minoritském 
kostele sv. Janů v Brně sloužená každý 
měsíc mše svatá

STAŇTE SE I VY PODPOROVATELI IMMACULATY

Děkujeme, že nás podporujete!

IMMACULATA
U VÁS
DOMA
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ŘÁD MINORITŮ PŘIJÍMÁ NOVÉ KANDIDÁTY

Česká provincie:
P. Piotr Pawlik OFMConv 
e-mail: provincial@minorite.cz
Řád minoritů, Minoritská 1,  
602 00 Brno

Slovenská kustódia:
P. Tomáš M. Vlček OFMConv.
e-mail: povolanie@minoriti.sk
Košická 2,
054 01 Levoča

Radujte se stále v Pánu,  
opakuji: Radujte se!

(Flp 4,4.5)




