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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,
život a zdraví je velký dar, který můžeme s ra-
dostí prožívat. Přesto víme, že se může cel-
kem lehce stát, že vážně onemocníme nebo 
se ocitneme přímo v nebezpečí smrti. Téma, 
kterému se věnujeme v tomto vydání Imma-
culaty, se dotýká právě situací, kdy jsme váž-
ně ohrožení na  životě. Církev nabízí trpícím 
křesťanům svátost pomazání nemocných, je-
jímž cílem je udělit jim zvláštní milost, aby byli 
posíleni a svou nelehkou situaci dovedli nést. 
Ve svátosti pomazání nemocných přicházíme 
ke Kristu – lékaři našich duší i našich těl – aby 
nám odpustil hříchy a vrátil nám také tělesné 
zdraví. V článcích, které jsme připravili, se do-
čtete, co zmíněná svátost přesně znamená, 
proč se jí někdy říká byť, ne zcela správně,   
„poslední pomazání“, jak o ni požádat a jak se 
na ni připravit.

Součástí této Immaculaty je také kartička, kte-
rá obsahuje přání, že v případě vážné nemoci 
nebo v nebezpečí smrti si přejete, aby k Vám 
byl zavolán katolický kněz. Tuto kartičku si 
můžete zalaminovat a nosit u sebe (například 
v dokladech), aby v případném okamžiku ne-
štěstí ti, kteří se Vám budou snažit pomoci, 
věděli, že Vám záleží také na duchovní posile.

Budeme rádi, když na stránkách této Immacu-
laty najdete posilu a povzbuzení.

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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VYUŽÍT ČAS UTRPENÍ
Cílem života je láska, utrpení se může stát prostředkem k jejímu potvrzení.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv

Proč se mi to stalo? Proč musím tak trpět? Proč zrovna já? Těmito nebo podobnými otázkami čas-
to reagujeme na situace, v nichž na nás dopadá nějaké utrpení. Toužíme se mu vyhnout a těžce 
neseme, když se nám to nedaří. A neuvědomujeme si přitom, že utrpení může představovat vel-
kou hodnotu, kterou je dobré nepromarnit.

ODKUD SE VZALO 
UTRPENÍ?
Podle křesťanské teologie je utr-
pení součástí dějin spásy. Na za-
čátku žili první lidé blaženě v ráji. 
Avšak neuposlechli příkaz Boha 
ohledně stromu poznání dobra 
a  zla, o  kterém Hospodin lidem 
řekl, ať z něho nejedí, že by jinak 
umřeli, a důsledkem tohoto pak 
bylo to, že na lidi dolehlo utrpení 
a smrt. Utrpení tedy nemělo být 
původně údělem člověka, ale ob-
jevilo se spolu s prvním hříchem.

Starý zákon otázce utrpení věnu-
je mnoho pozornosti a můžeme 
zde sledovat vývoj na  jeho na-
hlížení. Od  počátečního vnímá-
ní utrpení jako trestu za  hřích 
k chápání, že utrpení, zvláště člo-
věka spravedlivého, je hlubokým 
tajemstvím, a nelze jednoduše 
tvrdit, že je vždy trestem. Zkou-
šenému člověku nezbývá než se 
s  důvěrou svěřit Božímu vedení 
(srov. kniha Job).

S  Novým zákonem se chápání 
utrpení posouvá ještě dál. Ježíš 
sice nepřinesl úplné odhalení 
tajemství utrpení, ale podstat-
ně změnil postoj k němu. Ježíš 
ukazuje novou rovinu utrpení, 
jako něčeho, co má sílu spasit 
svět. Ježíš se solidarizuje se vše-
mi lidmi a  jejich osudem a  jde 
za  nimi tam, kde jsou. Jsou-li 
lidé v temnotě a stínu smrti, Je-
žíš tam vstupuje a přináší dob-
rou zprávu o  spasení – ovšem 

za  cenu toho, že na  sebe přijí-
má i  toto utrpení a smrt, které 
tíží hříšné lidstvo.

Ježíšova smrt na  kříži jako vý-
kupná oběť vyrovnala dluh, 
který způsobily hříchy celého 
lidstva vůči Bohu. Vidíme, že 
utrpení se zde stalo nástrojem 
velkých věcí.

UTRPENÍ NENÍ CÍL
Avšak jedním dechem hned 
musíme dodat, že utrpení samo 
cílem není. Cílem naší existen-
ce, ke které nás Bůh povolal, je 
láska. Podíváme-li se pozorně 
na  Ježíšův život, tak si nemů-
žeme nevšimnout, že on při-
stupoval ke  každému člověku 
s  láskou. Měl soucit s  lidským 
utrpením. Mnohé lidí uzdra-
vil z  jejich tělesné nemoci, ale 
především všechny vysvobodil 
z  hříchu a  jeho tragických dů-
sledků. Svou výkupnou smrtií 
nám opět otevřel cestu k  věč-
nému životu, k věčné blaženos-
ti ve společenství s Bohem.

Bůh nás tedy stvořil z lásky i vy-
koupil z  lásky. A  velikost jeho 
lásky můžeme poznat podle 
velikosti utrpení, které byl ocho-
ten přijmout pro naši spásu.

NÁŠ PODÍL 
NA VÝKUPNÉM DÍLE
Je-li cílem života láska, potom by 
nás nemělo překvapovat, že ten, 
kdo nás miluje, chce být s námi 

a  touží po  tom, abychom i  my 
byli s ním. Utrpení se tady může 
stát prostředkem k  prokázání 
lásky vůči Bohu a bližnímu. Kaž-
dým utrpením přijatým s láskou 
a obětovaným Bohu pomáháme 
Ježíši nést kříž a vykupovat hříchy 
svých bližních. Je to velké tajem-
ství. Svatý Pavel mluví o utrpení 
křesťanů, které je „třeba vytrpět 
do  plné míry Kristových útrap“ 
(srov. Kol 1,24) a také o tom, že tr-
pět nyní s Kristem znamená mít 
podíl také na jeho zmrtvýchvstá-
ní (srov. Řím 8,17).

RYTÍŘI POD KŘÍŽEM
Milí rytíři a rytířky Neposkvrněné, 
dříve nebo později nějaké to utr-
pení dolehne na každého z nás. 
Mnozí z  nás již dnes nesou ne-
lehký kříž. Možná se budeme po-
tom cítit neužiteční a  ostatním 
na obtíž. Ale vezměme si k srdci, 
že uděláme krok víry a své utrpe-
ní spojíme s Ježíšem, který nese 
kříž hříchů celého světa. Svou 
láskou, s  níž poneseme své utr-
pení, určitě nadlehčíme jeho kříž. 
A  když mu budeme tak blízko, 
nebojme se mu říci o všech těch 
našich blízkých, kteří potřebují 
spásu a  požehnání. Zavolejme 
si také na  pomoc Pannu Marii, 
ať nás učí a vede, a hlavně ať nás 
posiluje, když budeme ztrácet 
víru a  naději ve  smysluplnost 
všeho našeho trápení. Neposkvr-
něná, Matko Bolestná, uč nás 
milovat právě tehdy, když nás to 
opravdu hodně stojí. 
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DUCHOVNÍ SPOLEČENSTVÍ M. I.
Je pro nás těžké, že v této době nemáme příležitosti 
potkávat se osobně. Naše oblíbené poutě nebo 
návštěvy vašich farností, kde jsme se setkávali, 
jsou pro nás momentálně nedostupné. I  přes 
tuto situaci jste všichni rytíři a rytířky součástí du-
chovního společenství, v  němž má každý z Vás 
nezastupitelné místo. Není nikdo z Vás, kdo by 
nebyl důležitý. S  každým se počítá. Proto Vás 
prosíme, abyste neochabovali v prokazování vzá-
jemné lásky a péče. Z Vašich dopisů a zpráv víme, že mnozí z Vás trpí 
osamělostí, někteří jste nemocní a  jiní nemají nikoho, se kterým by 
mohli sdílet naše společné poslání. Nepropadejme proto beznaději 
a naše vnější setkávání nahraďme duchovním spojením skrze mod-
litbu a osobní oběť za sebe navzájem a za šíření poslání Rytířstva Ne-
poskvrněné. 

PODKLADY PRO PRVNÍ SOBOTY
V roce 2020 jsme pro Vás připravili devítiměsíční pobožnost Prvních so-
bot. Byli jsme rádi, že mnozí z Vás na tuto pobožnost přijížděli do kostela 
sv. Janů v Brně i z velké dálky. S postupující pandemií jsme tuto pobož-
nost museli udělat on-line přes internet. Pobožnost jsme po devíti mě-
sících skončili v měsíci září. V následujícím říjnu jsme uskutečnili pouť 
k Panně Marii Růžencové, jak jsme Vás minule informovali. Protože se 
však ozvala řada z Vás s dotazem, jestli budeme nadále posílat prvoso-
botní podpůrné materiály, rozhodli jsme se, že pro Vás připravíme 15mi-
nutové rozjímání a také modlitbu růžence. Jsme rádi, že se nám podařilo v létě 
navštívit poutní místo v Medžugorie, kde jsme pro Vás mohli natočit modlitbu 
růžence. Pokud byste chtěli využít těchto materiálů, jsou přístupné na adrese: 
https://immaculata.minorite.cz/prvni-soboty-v-roce-2020/. Chtěli bychom Vás 
všechny podpořit, abychom se v této pobožnosti spojili v úmyslu odčiňovat urážky 
učiněné proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  

DORUČOVÁNÍ ČASOPISU IMMACULATA
Milí čtenáři, rytíři! V současné době epidemie se v redakci potýkáme s velkou obtíží: Pošta 
nám vrací mnohé zásilky s časopisem Immaculata s poznámkou, že adresát je na uvede-
né adrese neznámý, nebo že se odstěhoval. Protože jsou poštovní doručovatelé momen-
tálně velmi vytížení, nemají čas se věnovat zásilkám, kde nejsou na schránkách uvedená 
Vaše jména, či nelze zásilku vložit do schránky. Abychom předešli zbytečnému vracení zásilek 
a  jejich následnému znovuzasílání, prosíme Vás o  pomoc. Zkontrolujte, prosím, zda souhlasí 
jméno na Vaší schránce se jménem na naší zásilce. A pokud jste se odstěhovali, nezapomeňte 
nám prosím nahlásit svou novou adresu. I z naší strany chceme pro zlepšení této situace něco 
udělat. S dalším číslem, když budeme rozesílat Immaculatu, Vám o tom pošleme informaci prostřed-
nictvím e-mailu či mobilu, abyste věděli, kdy můžete Immaculatu čekat. Samozřejmě můžeme tuto 
zprávu poslat jen těm, od kterých máme tyto kontaktní údaje. Doplnit kontaktní údaje můžete: telefo-
nicky či e-mailem. Děkujeme Vám za spolupráci.  

LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
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SVÁTOST POMAZÁNÍ 
NEMOCNÝCH

Uzdravení, nebo příprava na smrt?
text: P. František Urban 

Již podle názvu je tato svátost posilou pro nemocné. Spolu se svátostí smíření patří pomazání 
nemocných mezi tzv. svátosti uzdravovací. O jaké uzdravení se ale jedná? 

POSLEDNÍ POMAZÁNÍ
Křesťan je během svého živo-
ta několikrát pomazán posvě-
ceným olejem: olejem kate-
chumenů před přijetím křtu, 
svatým křižmem při křtu a  při 
biřmování (popř. při svátos-
ti svěcení) a  konečně olejem 
nemocných při svátosti poma-
zání nemocných. Termín „po-
slední pomazání“ označoval 
původně to poslední z  řady 
mazání, jimiž byl pokřtěný bě-
hem života označen. Postupu-
jící odkřesťanštění společnosti 
však způsobilo, že se daný ná-
zev smrsknul na  pouhou při-
pomínku skonu. Kvůli tomuto 

nesprávnému chápání a  též 
kvůli strachu ze smrti si pak 
někteří nemocní ani nepřejí 
tuto svátost přijmout s pouka-
zem: ještě na  tom nejsem tak 
špatně… 2.  vatikánský koncil 
nicméně prohlašuje: „Není to 
svátost jen pro ty, kdo se octli 
v krajním ohrožení života. Pro-
to je příhodná doba pro její 
přijetí jistě už tehdy, když věří-
cí začíná být v nebezpečí smrti 
pro nemoc nebo stáří.“

DŮLEŽITÉ PRVKY 
SVÁTOSTI
Obecně platí, že aby svátost 
nastala, vyžaduje se nejen věc, 

látka, materie (např. u křtu je to 
voda), ale také slovo víry (křest-
ní formule). Tyto skutečnosti 
pak je třeba zasadit do  celko-
vého úkonu udílení svátosti 
(křestní obřad). U  pomazání 
nemocných je touto látkou oli-
vový olej (v případě nouze i jiný 
rostlinný), který je posvěcen 
biskupem (v případě nouze jej 
může požehnat i kněz). Slovem 
víry je modlitba: „Skrze toto sva-
té pomazání ať Ti (Vám) Pán pro 
své milosrdenství pomůže milos-
tí Ducha Svatého. Ať Tě (Vás) vy-
svobodí z  hříchu, ať Tě (Vás) za-
chrání a posilní.“ Svátost se udílí 
tak, že biskup nebo kněz maže 
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olejem čelo a dlaně nemocné-
ho a  modlí se výše uvedenou 
modlitbu. 

BIBLICKÉ SVĚDECTVÍ
U  Židů byl olej oblíbeným lé-
čivem (srov. Iz 1,6). Sám Ježíš 
mnohé nemocné uzdravil a své 
apoštoly rozeslal s mocí v tom-
to díle pokračovat (srov. Mk 
16,18). Nejdůkladněji z novozá-
konních spisů dosvědčuje tuto 
skutečnost list sv. Jakuba. Zde 
se požaduje, aby se nemoc-
ného ujala církevní obec, a  to 
prostřednictvím starších, kněží. 
Ti mají vzývat Pána a  on skrze 
jejich působení zpřítomní svou 
moc, která se projeví jako zá-
chrana, uzdravení a  odpuštění 
hříchů (srov. Jak 5,14-16). Ježíš 
vždy hleděl na celek a nešlo mu 
pouze o  biologické zdraví; při 
uzdravení začínal vždy od  du-
ševní stránky, od srdce člověka, 
tj. od  jeho nejvlastnějšího já 
(srov. Mk 2,5-12). Proto i svátost 
pomazání nemocných přináší 
nemocnému úplné uzdravení, 
a  to i  tehdy, když nemůže za-
bránit smrti, neboť právě smrtí 
získává člověk celý, plný a totál-
ní život. K  tomuto životu patří 
i odpuštění hříchů. 

PŘIPODOBNĚNÍ 
KRISTU
Skrze pomazání olejem ne-
mocných se člověk osobitně 
včleňuje do  Krista, pomazané-
ho Duchem Svatým, ukřižo-
vaného a  zmrtvýchvstalého, 
takže se stává Kristovým ob-
razem. Toto včlenění sice není 
stejné povahy s  tím, jaké vtis-
kuje do  duše křest, biřmování 
a  svátost svěcení, kde mluví-
me o  nesmazatelném zname-
ní, nicméně i  skrze pomazání 
nemocných je člověk reálně 
ke  Kristu přičleněn. Díky tomu 
získává hlubší účast na Kristově 

strachu, utrpení a  umírání, 
účast na soudu i na milosti jeho 
smrti, takže své vlastní nemo-
ci a  smrti může dát nový roz-
měr: tyto již nejsou znamením 
neodvratného zániku, nejsou 
prohrou a konečnou porážkou, 
ale ve spojení s Kristem mohou 
představovat most směřující 
ke  zmrtvýchvstání a  novému 
životu. Proto se i církev věnuje 
nemocnému s  mimořádnou 
starostlivostí a  její modlitby 
za  nemocného směřují k  jeho 
úplnému uzdravení, ať už svá-
tost pomazání nemocných 
obnovuje jeho tělesné zdraví, 
nebo jej připravuje na  defini-
tivní završení ve věčnosti. 

UZDRAVENÍ 
Pokud je to ve shodě s Božím plá-
nem spásy, tato svátost převádí 
proces uzdravení od  duchovní 
roviny k  tělesnému uzdrave-
ní. Uzdraveného zavazuje, aby 
i v budoucnosti žil jako ten, kdo 
překonal nemoc, jako křesťan 
spojený s Kristem a církví (srov. J 
5,14). Pokud je však v Božím plá-
nu spásy, aby nemocný nastou-
pil cestu do věčné vlasti, svátost 
pomazání nemocných mu dává 
prostředky k  tomu, aby ze své 
smrti učinil nejvyšší úkon spole-
čenství s ukřižovaným Kristem.

POSILA PRO DUŠI
V  nemoci, i  v  úplné formě při 
smrti člověk zakouší, že je 
tvorem. Svátost pomazání ne-
mocných mu dává sílu přiznat 
to a  uznat Boha za  Stvořitele. 
Křesťan posílený touto svátostí 
dostává sílu proti pokušením 
malomyslnosti, zoufalství, ne-
trpělivosti a sobectví. Bůh sám, 
který v  dané svátosti účinkuje 
jako v každém svátostném zna-
mení, vzbuzuje pevnou důvěru 
ve  své milosrdenství a  sílu ví-
tězně odporovat v  souženích 

těla i  duše. Pokud i  Kristus 
ve  smrtelné úzkosti potřebo-
val nebeskou útěchu (srov. Lk 
22,43), mnohem naléhavěji 
potřebuje Boží pomoc v  této 
rozhodující hodině hříchem 
zraněný člověk. 

NÁHRADA ZA ZPOVĚĎ?
Před přijetím každé svátosti 
církev jako starostlivá matka 
doporučuje vykonat vhodnou 
přípravu. Součástí této přípravy 
může být přijetí svátosti smíře-
ní. Co dělat ale v případě, kdy to 
není možné (např. nemocný je 
již v kómatu)? Svátost pomazá-
ní nemocných vytváří osobité 
spojení člověka s Kristem a jeho 
prostřednictvím s  nebeským 
Otcem, proto také i tato svátost 
přemáhá hřích: určitě to platí 
o lehkých poklescích, v  nezbyt-
ném případě i  pro těžký hřích. 
Nutný je zde ovšem předpo-
klad, že nemocný má alespoň 
v základní rovině svůj život za-
měřený tak, že je způsobilý při-
jmout svátost smíření – jinými 
slovy: dá se předpokládat, že 
by svátost smíření přijal, pokud 
by mohl; že by chtěl zemřít jako 
křesťan. 

ZÁVĚR
Člověku, jenž se Bohu úplně ote-
vře, a jemuž se proto Bůh může 
bez výhrady darovat, nabízí 
svátost pomazání nemocných 
takovou intenzitu lásky, v níž se 
odstraní vše, co je hříšné a  co 
s  hříchem souvisí. Jak je tomu 
ale u lidí, kteří už nejsou schopni 
o tuto svátost požádat a nejsou 
schopni ji ani odmítnout? Právě 
proto se má křesťan snažit ne-
ustále, po celý svůj život o toto 
úplné otevírání se Boží milosti; 
proto je tak důležité nenechávat 
dialog s  Bohem až na  později. 
Ježíšovy výzvy k  obrácení jsou 
stále aktuální. 
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UZDRAVENÍ SKRZE SVÁTOSTI
Ježíš se nás dotýká i dnes.
text: P. Petr Soukal

Katolická církev zná sedm svátostí. Křest, biřmování a eucharistie iniciují do Kristova tajemství. 
Manželství a kněžství ustanovují ke službě společenství. A svátost smíření a pomazání nemoc-
ných nás uzdravují.

MÁME PROBLÉM
Jsem snad nemocný? Potřebu-
ji svátosti uzdravení, i když mě 
tělo nebolí a svědomí mi zrov-
na nic nevyčítá? Ano. Uzdravení 
je v určitém slova smyslu syno-
nymem pro spásu a  tu člověk 
potřebuje vždy. Spolu s C. S. Le-
wisem můžeme říci, že křesťan-
ství nemá co nabídnout těm, 
kdo si nepřipustí, že mají pro-
blém.1 Bible tento „problém“ 
nazývá hříchem.

SUKNĚ V RÁJI 
Člověk měl možnost se na  po-
čátku rozhodnout dobře, nebo 
špatně a všichni víme, jak to do-
padlo. Irenej z  Lyonu si ovšem 
nevšímá jen lidského hříchu, ale 
zdůrazňuje Boží milosrdenství, 
které první pád bezprostředně 
následuje. Nejprve, když se Vše-
vědoucí vyptával, co se vlastně 
stalo: „Pouze pro své milosrden-
ství se jich zeptal. Proto, aby obvi-
nění padlo na ženu a jí se znovu 
zeptal proto, aby ona svedla vinu 
na  hada. A  ona skutečně řekla, 
co se stalo: ‚Had mě podvedl a já 
jsem jedla‘ (Gn 3,13). Hada se 
Bůh vůbec neptal, protože znal 
velmi dobře toho knížete odpad-
lictví. Na něho nejprve uvalil klet-
bu a  nad člověkem už zaznělo 
pouze pokárání. A  protože Bůh 
nenáviděl toho, kdo svedl lidské 
pokolení, pocítil soucit s tím, kdo 
byl sveden.“2

Podruhé, když Bůh daroval 
Adamovi a  Evě místo fíkových 

listů koženou suknici.3 Už 
na  prvních stránkách Bible se 
jasně ukazuje, že Bůh není lid-
ským hříchem zaskočen. Ba do-
konce je mlhavě zaslíbeno, že 
na  nemoc zvanou „hřích“ jed-
noho dne nabídne lék.

UZDRAV MĚ, 
HOSPODINE
Starý zákon obsahuje mnoho 
míst, která mluví o  uzdravení. 
Někdy se tak stane na přímluvu 
druhého člověka (Nm 12,13), 
jindy uzdravení ohlásí Boží pro-
rok jako v případě nemocného 
krále Chizkijáše (2 Král 20,6; Iz 
38,5) nebo malomocného Ná-
mana (2 Král 5,1-14). Protože 
Bible vnímá člověka jako jed-

notu duše a těla, může nemoc 
těla souviset s  nemocí duše  – 
hříchem. Může být dokonce 
trestem za hřích. Takové pojetí 
nemoci a hříchu bylo mezi lid-
mi rozšířené i v Ježíšově době. 
Nicméně sám Ježíš tento názor 
rozhodně odmítá (Jan 9,3).

„MNOHÉ TOTIŽ 
UZDRAVIL“
O tom, že Ježíš vykonal mnoho 
uzdravení, není pochyb. Zázraky 
byly tím, co působilo mezi lidmi 
největší poprask a  přitahova-
lo k  Ježíši zástupy nemocných. 
Ježíš těžiště svého působení 
ovšem nesoustředil na  pouhé 
uzdravování tělesných nedu-
hů. Na  začátku Markova evan-
gelia je známý příběh, jak lidé 
spouštějí ochrnutého otvorem 
ve střeše. Dá jim mnoho práce, 
aby ubožáka dostali až k  Ježíši, 
a  Ježíš na  to řekne „jen“: „od-
pouštějí se ti hříchy“ (Mk 2,5). 
A  až potom (především kvůli 
přítomným zákoníkům!) zazní 
slova uzdravení: „Vstaň, vezmi 
své lože a  jdi domů!“ Jak od-
puštění hříchů, tak uzdravování 
nemocných charakterizuje Ježí-
šovu moc. Tu moc, kterou předal 
svým učedníkům. Dílo uzdrave-
ní tedy nemá nikdy skončit, ale 
má být v komunitě věřících ne-
stále přítomné, živé a slavené.

KRISTUS PŘEŠEL 
DO SVÁTOSTÍ
Otcové rádi mluvili o  tom, že 
církev je zpřítomněním Krista – 
jeho vlastním tělem (Origenes), 
neustálým vtělením (Bossuet), 
Kristem přítomným na  zemi 
(Bonhoeffer). Zvláště pěkně to 
vystihl Lev Veliký slovy: „Co z na-
šeho Vykupitele bylo viditelné, 
skrylo se ve  svátostech.“4 Cír-
kev tuto nauku o  Kristově živé 
přítomnosti stvrdila konstitucí 

Přijmout svátost 
pomazání 
nemocných 
znamená zakusit 
setkání s Ježíšem 
a prožít dotek 
moci, která 
přináší spásu.
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o posvátné liturgii Sacrosanctum 
Concilium (č. 7): „Kristus stále pří-
tomen ve  své církvi, především 
v liturgických úkonech. Je příto-
men v  mešní oběti jak v  osobě 
sloužícího kněze, […] tak zejmé-
na pod eucharistickými způso-
bami. Je přítomen svou mocí 
ve  svátostech […] Je přítomen 
ve svém slově: to mluví on, když 
se v církvi předčítá Písmo svaté. 
I  tehdy je přítomen, když se cír-
kev modlí a zpívá…“

TĚLO, NEBO DUŠE?
Jsou svátosti dobré jen na  od-
pouštění hříchů nebo může-
me očekávat i  uzdravení těla? 
Nejlépe uděláme, když bude-
me člověka vnímat stejně jako 
Bible  – totiž jako jednotu duše 
a těla. Potom se vyhneme jejich 
zdánlivému rozporu, protože 
víme, že obojí je Božím darem 
a že obojí potřebuje Boží spásu. 
Životem duše bude účast na Bo-
žím životě a tělo se jednou dočká 
vzkříšení z mrtvých. Nemůžeme 
tedy říci, že by Bůh slavením svá-
tostí uzdravoval jen duši, neboť 

svátosti nám komunikují spásu 
a ta se dotýká celého člověka.

OPRAVDU „POSLEDNÍ“ 
POMAZÁNÍ?
Pěkným příkladem výše řeče-
ného je svátost pomazání ne-
mocných, které se dříve říkalo 
„poslední pomazání“ (extrema 
unctio). Tak se mezi lidmi vžila 
představa, že ten, kdo se nechá 
pomazat, už to má spočítané. 
Cílem této svátosti ale není do-
stat nemocného co nejrychleji 
na  „onen svět“, nýbrž vyprosit 
mu posilu, úlevu v bolestech, vy-
svobození z  hříchů a  záchranu. 
Bylo-li by tělesné uzdravení pro 
nemocného skutečnou záchra-
nou – spásou – ví pouze Bůh. 
Každopádně v modlitbách, které 
udílení této svatosti doprováze-
jí, se pamatuje na duši i na  tělo. 
Dostanete-li se do  situace, kdy 
vám bude pomazání nemocných 
nabízeno, nikdy neváhejte! Pří-
padně o  ně sami požádejte. Při-
jmout tuto svátost totiž znamená 
zakusit setkání s Ježíšem a prožít 
dotek moci, která přináší spásu.

NADĚJE, KTERÁ 
NEKLAME 
V listu apoštola Jakuba je napsá-
no: „Je někdo z vás nemocen? Ať 
zavolá starší církve, ti ať se nad 
ním modlí a  potírají ho olejem 
ve jménu Páně. Modlitba víry za-
chrání nemocného, Pán jej po-
zdvihne, a dopustil-li se hříchů, 
bude mu odpuštěno.“ (Jk 5,14n) 
Prosbu o  uzdravení nemocné-
ho  – stejně jako každou jinou 
modlitbu – podmiňujeme slovy 
„buď vůle tvá“. Uzdravení přijít 
může, ale nemusí. Vždy si ale 
můžeme být jisti tím, že Bůh 
ve  své laskavé prozřetelnosti 
vede vše k poslednímu cíli, kte-
rým je záchrana – tedy spása 
člověka. A  v  určitých chvílích 
lidského života může být dar 
pokoje a odpuštění hříchů mno-
hem větším dobrem než samot-
né uzdravení… 

1 Srov. LEWIS, C. S. K jádru křesťanství. Praha: Návrat, 
1993, s. 30.

2 Irenej z Lyonu. Proti herezím. Kn. 3, kap. 10, č. 11.
3 Tamtéž, kn. 3, kap. 23, č. 5.
4  Lev Veliký. Tractatus septem et nonaginta. Tr. 74, kap. 2.
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BOHU NENÍ LHOSTEJNÉ 
LIDSKÉ UTRPENÍ

Jaký smysl mají v lidském životě nemoci?
text: P. Leo Zerhau

Svět kolem nás v sobě obsahuje krásu i ošklivost, život i smrt. Víme, že Bůh stvořil svět jako dob-
rý, ale ďáblovou závistí vešla do světa smrt. Člověk je součástí tohoto světa a sám se k silám smrti 
svým hříchem připojil. A tak se v nás jako i ve světě kolem nás sváří život darovaný Bohem i smrt 
přicházející spolu s hříchem. Předzvěstí smrti pak je nemoc.

Bůh ale neponechal tento 
svět napospas smrti. Dokon-
ce i  ve  světě poznamenaném 
hříchem, kde se stále znovu 
projevují rozpad a konflikt, ne-
vítězí nemoc a smrt definitivně. 
V  přírodě existují léky, nemoc 
je často přemožena silami živo-
ta a  stává se tak součástí jeho 
vítězného pochodu. Svět je ne-
jen velkým hřbitovem, ale také 
místem, v němž se stále znovu 
objevují živé bytosti.

Bůh se svými anděly tedy stá-
le znovu pozvedá padlý svět, 
aby rostl a  rozvíjel se. I  když 

nenechává vymizet nemoc 
a  smrt jednou provždy, protože 
by se to neobešlo bez zrušení 
světa v jeho současných zákoni-
tostech, přesto jim nikdy nedává 
poslední slovo. Oběti nemocí 
dláždí často cestu k  novým lé-
kům a léčebným strategiím, pří-
tomnost nemoci se často stává 
příležitostí k  jednotě lidí a  jejich 
lásce.

BŮH JAKO CESTA
Bohu ale nejde jen o trvání živo-
ta jako celku, jde mu o  každou 
jednotlivou bytost, a  zejména 
o  člověka. Ježíš svými zázraky 

a blízkostí ukazuje, že Bohu není 
lhostejné žádné lidské utrpení. 
Nechce, aby se člověk uchyloval 
k  magii a  léčebným praktikám, 
které snižují jeho důstojnost, 
chce, aby člověk objevil Boha 
jako svého Otce, který mu na-
bízí jasnou léčebnou cestu a nic 
za to nechce. Proces léčení i pro-
ces snášení utrpení se také mo-
hou stát pro nemocného školou 
lidské zralosti.

Ježíš svou smrtí na  kříži také 
ukázal, že Bůh si přeje zevnitř 
zasáhnout a  zlomit tragic-
ké vyznění každého lidského 

Fo
to

: a
rc

hi
vCela smrti sv. Maxmiliána. Obraz Mariana Kołodzieje, bývalého vězně osvětimského  

koncetračního tábora. Obraz je součástí výstavy „Klisze pamięci“ w klášteře minoritů v Harmężích.

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


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

PODPOŘIT

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

11

5|2020|č. 168

utrpení. Pokud má svět trvat v současné podobě 
s uchováním možnosti volit mezi dobrem a zlem, 
není možné jej zcela utrpení zbavit. Přesto však 
Bůh chce každému člověku ukázat, že nemoc 
a smrt nemají poslední slovo – Bůh dává uzdra-
vení, často vnější, ale často také vnitřní.  

NEMOC JAKO JEŽÍŠŮV KŘÍŽ
Bůh dává také sílu nést kříž. Tato jeho pomoc 
často probíhá v zápasu ne nepodobném Ježíšo-
vu vlastnímu utrpení. Vždyť důvěra v Boha se zdá 
být tváří v tvář nicotě smrti zcela nemožná. Moc 
Ježíšova vítězství i příklady mnoha jeho svatých 
nám však pomáhají, abychom v pokoře jako děti 
touto úzkou bránou vešli. Silou křesťana není 
v první řadě lidská statečnost, i když jí nepohrdá-
me, ale důvěra dítěte.

Nemoc není trestem za hřích jednotlivého člově-
ka, jak to někdy vysvětlují východní náboženství. 
Ctnostný život se jistě jako život v harmonii s ostat-
ními projeví pozitivně také na  lidském zdraví, 
přesto ale není zárukou, že nepřijde žádná nemoc. 
Naopak může být také rukavicí hozenou silám smr-
ti – „je ctnostný jen proto, že mu žehnáš, z vypočí-
tavosti, jen ho vyzkoušejme“ – jak to čteme u Joba. 
Být na straně dobra tak může také spolu s Kristem 
člověka přivést do blízkosti utrpení, které má pak 
charakter vykoupení. Stát se spolu s  Beránkem 
obětí snášející následky hříchu a vzdávající přitom 
Bohu chválu. Bohu se nelíbí nemoc a smrt, ale věr-
nost těch, kdo jej uprostřed těchto bolestí neodmí-
tají, má v sobě něco z jeho lásky, vydávající se a ne-
počítající, co dostanu nazpět.

PÍSEŇ CHAOSU VERSUS MELODIE 
ŽIVOTA
Neznáme žádný algoritmus, podle kterého 
Bůh nemoci rozděluje. Víme však, že si je ne-
přeje. I  když je utrpení důsledkem toho, že se 
svět od  jeho rukou odvrací, přesto nenechává 
žádného tvora, trpícího tímto odvrácením, bez 
pomoci. A nakonec nemoci a chaos proměňuje 
do podoby, v níž jsou život a láska přítomny ještě 
silněji než v ráji.

Nemoc je tedy původně píseň Satanova, píseň 
chaosu ve  stvoření a  smrti, kterou ale Bůh stá-
le silněji doplňuje svou melodií života a  lásky 
v symfonii, v níž nakonec nezůstává pro démo-
na žádný part – nemoc i smrt se stávají sestrami, 
které nás doprovodí do nového světa. 

VELKÁ HODNOTA NEMOCI
text: P. Pavel Zahradníček |  
zdroj: biblickedilo.cz | redakčně upraveno

Pro lidi ve starověku byla nemoc výsledkem 
činnosti zlých duchů nebo Božím trestem. 
Souvislost s  přirozenými příčinami byla ob-
jevována jen velmi pozvolna. Teprve Řekové 
učinili významný pokrok v pozorování přiro-
zených příčin nemocí a položili tak skutečný 
základ dnešní medicíny.

Izraelité nebyli schopní nemoci příliš rozli-
šovat. Až kniha Job představuje určitý zlom. 
Od tohoto okamžiku začíná Bůh svému náro-
du postupně zjevovat, že porozumění nemo-
ci, jako bezprostřednímu Božímu trestu za hří-
chy, není úplné a je mnohdy zcela nesprávné.

Definitivní proměnu nahlížení nemoci pak 
přináší Nový zákon. Od okamžiku, kdy za nás 
Kristus zemřel na kříži, můžeme naše utrpení 
spojit s  jeho utrpením, píše se v  listě Kolo-
sanům. Jde o  vrchol novozákonního poro-
zumění tajemné hodnotě nemoci a  obecně 
jakýmkoli útrapám ve spojení s Kristem.

Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, pro-
tože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vy-
trpět do plné míry Kristových útrap; má z toho 
prospěch jeho tělo, to je církev (Kol 1,24).

Tento, snad až zarážející text ukazuje, že ne-
moc může mít nepředstavitelnou hodnotu. 
Neplatí už stará rozdělení, kdy v mysli člově-
ka mělo zdraví kladné znaménko a  nemoc 
spíš záporné. Nemoc a utrpení zůstávají však 
přesto tajemstvím. Víme, jak je prožívat, aby 
měly hodnotu, a  dokonce velkou hodnotu. 
Stále však zůstávají i  naše lidské otazníky. 
Nadále nás v některých těžkých situacích ži-
vota, které souvisí s nemocí, napadá „Proč?“. 
Doba, kdy nám bude vše jasné, teprve přijde. 
I pro nás platí, co řekl Ježíš svým apoštolům: 
I vy máte nyní zármutek. Ale zase vás uvidím 
a  vaše srdce se bude radovat a  vaši radost 
vám nikdo nevezme. V ten den se mě už ne-
budete na nic ptát (Jan 16,22n). 
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ZRÁT PRO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ
Provázejme nemocné. Potřebují naši lásku.
text: P. Mons. Jan Graubner | arcibiskup olomoucký

Kardinál Tomášek říkával, že ve službě Boží se nestárne, ale zraje pro Boží království. Měl totiž 
před sebou jasný životní cíl a díky křesťanské víře se díval za smrt. Boží království pro něj ovšem 
nebylo jen záležitostí budoucnosti, ale i současnosti. 

Pán Ježíš přece říkal: Boží krá-
lovství je ve  vás, a  jinde: Boží 
království je mezi vámi. Kdo 
má zkušenost Kristovy vlády 
ve  svém srdci, ve  svém životě, 
ten snadněji počítá s  Božím 
královstvím po  smrti, i  když si 
to ještě nemohl nijak ověřit.

Tak se říká o  barokní době, 
v  níž bylo velké množství ná-
boženských spolků (bratrstev), 
z  nichž některé byly zaměřeny 
na  přípravu šťastné smrti, či 
pohřbívání zemřelých, že lidem 
nechyběla radost. I když umírali 
v  nižším věku než dnes, jejich 
život byl delší, protože smrt 
měli uprostřed. Po  ní ještě ce-
lou věčnost, s níž vážně počítali.

POČÍTAT S VĚČNOSTÍ
Mnozí lidé dneška se nedívají 
dál než na  smrt. Nejde při tom 
jen o  nevěřící. I  mnozí křesťa-
né jsou tak silně soustředěni 
na současnost, že sice vyznávají 
víru v život věčný, ale prakticky 
na něj nemyslí, ten je pro ně jak-
si nejasný někde ve velké dálce. 
Soustředění na  přítomnost má 
praktické důsledky. Odměnu 
(pro sebe) či trest (pro druhé) 
chceme hned. Současného dob-
ra, zdraví, příjemnosti či výhody 
se nechceme zřeknout. Proto 
jsme upjatí na život a své zdraví. 
Bojíme se ho ztratit. Bojíme se, 
že přes velký pokrok a úspěchy 
medicíny by nám nemoc mohla 
přinést bolest a  omezení sou-
časné pohody. Proto je snadné 

propadnout strachu či přijímat 
různá omezení, dokonce se ne-
chat manipulovat.

Křesťan je poslušný a ohledupl-
ný. Proto přijímá bezpečnostní 
či hygienická opatření, aby ni-
komu neublížil, aby nedal špat-
ný příklad. To však neznamená, 
že přijme myšlení světa. On 
prakticky počítá s  věčností. Ví, 
že do  věčného života vstoupil 
už křtem, v  němž umřel sobě 
a zrodil se pro Krista. To umírání 
sobě musí ovšem uskutečňovat 
v každodenním životě. Dokáže 
to jen tehdy, když hledí na Kris-
ta, když upevňuje svůj vztah 
s ním, když v něm sílí touha být 
s Kristem věčně.

ČINIT SKUTKY LÁSKY
Být s  Bohem, mít Boha v  sobě, 
předpokládá lásku, protože Bůh 
je Láska. Když nezištně miluji, 
mám v sobě Boha. Boží láska ne-
spočívá v citech, ale ve skutcích. 
Pán Ježíš ji ukazoval především 
ve vztahu k nemocným, slabým 
a  chudým. Dal nám příklad. 
Ukázal nám cestu. Mám radost 
z  toho, že i  dnes vidím mnoho 
obětavých lidí, kteří zvláště v kri-
zové době ukazují praktickou lás-
ku službou nemocným a starým, 
ať už jde o běžné nákupy, nebo 
náročnou službu nemocným 
v rodině či nemocnici. Někteří se 
dokonce nabídnou k  dobrovol-
né službě, aby zastoupili nemoc-
né pracovníky v  nemocnicích 
či v  charitních službách. Jiní se 

zapojí do  služby v  duchovních 
a  psychoterapeutických po-
radnách po  telefonu, nebo jen 
tak  zavolají lidem, kteří jsou 
osamocení. Jsou citliví k  těm, 
kteří současnou situaci těžce 
prožívají bez ohledu na  věk. 
Když se věnují dětem, školákům 
i  dospělým studentům, na  kte-
ré si udělají čas a pomohou jim 
překonat samotu. Radost mám 
z mnoha mladých techniků, kteří 
s  ochotou a  vynalézavostí zajiš-
ťují přenosy bohoslužeb z tolika 
kostelů, nebo z těch, kteří využí-
vají otevřené kostely a chodí tam 
častěji než jindy adorovat a  vy-
prošovat uzdravení nemocným, 
posilu zdravotníkům a moudrost 
vládcům. Zvláště jsem vděčný 
kněžím, kteří i přes osobní riziko 
a složitosti hygienických opatře-
ní jdou udělit svátost pomazání 
nemocným lidem, kteří mají Co-
vid-19.

VÝZVA PRO FARNOST
I za normálních okolností je dů-
ležité, aby každé farní společen-
ství myslelo na  všechny, kteří 
jsou nějak na okraji, třeba na sta-
ré a  nemocné, kteří už do  kos-
tela nemohou. Kdysi jsem na-
stoupil do nové farnosti, kterou 
jsem ještě neznal. Na  začátku 
Adventu jsem vyzval věřící, aby 
v  sakristii nahlásili nemocné, že 
bych je rád navštívil. Napsali jich 
sedm. Na velikost obce se mi to 
zdálo málo, a tak jsem další ne-
děli poprosil babičky, aby se kaž-
dá ohlédla po  své ulici či konci 
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vesnice, jestli tam nežije starý či 
nemocný, který kdysi do kostela 
chodil. Ať jim nabídnou návště-
vu nového faráře. Příští neděli 
jsem měl na seznamu třicet 
jmen a byla mezi nimi i žena, kte-
rá už léta nebyla u svátostí, přes-
to, že kdysi chodila téměř každý 
den. Neměl jí to kdo zařídit. 

Někteří staří lidé se z  farnos-
ti odstěhují do  domova pro 
seniory. Je skvělé, když na  ně 
farnost myslí a  navštěvuje je, 
nebo jim aspoň píše k svátkům 
a narozeninám. Dává jim vědět 
o tom, co se ve farnosti děje.

Na  první pátek v  měsíci jsem 
chodíval zpovídat nemocné. 
Jednou jsem viděl, že starou paní 
něco trápí a  má strach o  tom 
mluvit. Nakonec přece jen pro-
zradila, že já k ní chodím v pátek 

a ve středu jsou u ní svědci Jeho-
vovi. Nemá odvahu je odmítnout 
a mě se to bojí říct. Dalších babi-
ček jsem se raději ptal sám a zjis-
til jsem, že podobných případů 
je víc. Smutný jsem to oznámil 
lidem po  večerní bohoslužbě 
s  prosbou o  pomoc, že sám si 
nevím rady. Brzy přišla starší 
paní s návrhem. Jsem v důchodu 
a mám čas na to, abych chodila 
k  nemocným. Budeme chodit 
dvě. V kostele si nahraju na mag-
netofon vaše kázání a nemocné 
ho pustíme, pomodlíme se s  ní 
kousek růžence a  povíme, co je 
ve  farnosti nového. A  budeme 
chodit ve středu. Dělali to a pro-
blém byl vyřešen.

UKAŽME, ŽE BŮH JE 
BLÍZKO
Naše láska by měla věrně pro-
vázet staré a  nemocné lidi až 

do  konce. A  to bez ohledu 
na  to, jestli jsou zbožní, nebo 
ne. I  ti, kteří se Bohu vzdálili, 
mohou zakusit skrze Boží lásku 
projevenou v  našich vztazích, 
že Bůh je jim blízko. Když nám 
záleží na jejich spáse, nabídne-
me jim i možnost přijetí svátos-
tí. Pokud se blíží smrt, může je 
čekat těžký zápas. Proto je dů-
ležité, aby dostali Boží pomoc 
nejen skrze naši lásku a  mod-
litbu, ale i přijetím svátostí. Do-
mluvit s  nimi, že jim zavoláme 
kněze, může být mimořádně 
významným skutkem lásky. Je 
správné, když děláme všechno 
pro jejich uzdravení, ale nejde 
nám jen o to, aby díky lékařské 
péči tu byli o nějaký den déle. 
Jde o celou věčnost. A my mů-
žeme pomoci k tomu, aby byla 
šťastná. 

Fo
to

:  
©

 A
le

xa
nd

er
 R

at
hs

 | 
D

re
am

st
im

e.
co

m

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


14

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

5|2020|č. 168

T
ÉM

A
: SV

Á
T

O
ST

 P
O

M
A

Z
Á

N
Í N

EM
O

C
N

Ý
C

H

SVÁTOST S UZDRAVUJÍCÍ MOCÍ
O důležitosti nenechávat svátost pomazání nemocných na poslední 
chvíli.

text: Marie Svatošová | zakladatelka hospicového hnutí v ČR

V  Kompendiu Katechismu katolické církve o  svátosti nemocných čteme: „Tato svátost uděluje 
zvláštní milost, která nemocného mnohem důvěrněji spojuje s Kristovým utrpením, k jeho vlast-
nímu prospěchu a prospěchu celé církve, dává mu posilu, pokoj a odvahu, a jestliže se nemocný 
nemohl vyzpovídat, působí také odpuštění hříchů. Je-li to Boží vůle, nejednou vede i k tělesné-
mu uzdravení. V každém případě připravuje nemocného na přechod do Otcova domu.“ (Čl. 319)

STRUČNĚ Z HISTORIE
Nejstarší zmínku o  svátosti ne-
mocných najdeme v  Novém zá-
koně, v listu sv. Jakuba (Jak 5,14-
15). Co se od jeho doby změnilo? 
Určitě ne Jakubova slova. V prů-
běhu staletí se ale kromě skladby 
nemocí, sužujících lidstvo, velmi 
změnila diagnostika a  léčebné 
možnosti. Na to musely reagovat 
zejména církevní koncily.

Koncil ve Florencii (r. 1439) mluví 
o svatém pomazání. Potvrzuje, že 
působí uzdravení duše, a pokud 
je to dobré, i uzdravení těla. Pro-
hlašuje, že se tato svátost smí udě-
lovat jen nemocným, o jejichž ži-
vot je třeba se obávat. Tridentský 
koncil (r. 1545–1563) tuto nauku 
potvrzuje, ale v  jeho definici už 
najdeme pojem, který je dodnes 
pro mnohé strašákem – poslední 
pomazání. Co je dnes vyléčitelné, 
nebo aspoň po nějakou dobu lé-
čitelné, bylo tehdy smrtelné. Lidé 
proto nevolali lékaře, ale rovnou 
faráře. Všem bylo jasné, že když 
jde do  chalupy farář, brzy z  ní 
vynesou rakev a rozezní se umí-
ráček. Nebyla antibiotika, nebyl 
inzulín, natož transplantace. Ni-
kdo se ale posledního pomazání 
nebál, naopak, lidé ho přijímali 
jako nezasloužený Boží dar. Kde 
se tedy vzal dnešní strach ze svá-
tosti nemocných a jak jej překo-
návat? Tento úkol přijal Druhý 

vatikánský koncil (1962–1965). 
Konal se v  době, kdy už naděje 
na  uzdravení z  mnoha nemocí 
byla mnohem vyšší a  jako kom-
plikace přetrvávala hlavně před-
stava, že tuto svátost lze přijmout 
jen jednou. Koncil proto dopo-
ručil nepoužívat pojem poslední 
pomazání, ale pomazání nemoc-
ných nebo svátost nemocných. 
Výslovně říká, že pro její přijetí je 
příhodná doba už tehdy, kdy vě-
řící začíná být v nebezpečí smrti 
pro nemoc a stáří.

V MODLITBĚ JE SÍLA
Nikdy nezapomenu na pacienta, 
který býval vlivným komunistic-
kým pohlavárem a  měl na  svě-
domí spoustu zla. Jistě to není 
správný pohled, ale mnoho lidí 
v okresu uvádělo, že si rakovinu 
za  svoje činy docela zasloužil. 
Při příjmu v  hospici kolegyně 
nemocnému nabídla možnost 
rozhovoru s knězem, avšak jeho 
reakce byla zamítavá: „To už by mi 
muselo být hodně zle.“ Zapsala 
jeho výrok do  chorobopisu, od-
jela na dovolenou a já ji zastupo-
vala. Jednoho dne si mi při vizitě 
postěžoval, že je mu hůř. Zalis-
tovala jsem v  chorobopise, jeho 
větu mu nahlas přečetla a doda-
la: „Já už bych to neodkládala.“ 
Po krátké odmlce řekl: „Tak ho za-
volejte.“ Na dobrém závěru toho-
to příběhu se podílely i modlitby 

za umírajícího, který kdysi vyrostl 
v katolické rodině. Zejména jeho 
sestra-řeholnice usilovně připo-
mínala Pánu potřebu záchrany 
duše svého bratra a byla vyslyše-
na. Při naší rozmluvě později vy-
šlo najevo, že se za obrácení své-
ho bratra modlila plných 50 let.

JDE I O NAŠE BLÍZKÉ 
Zbožný čtenář Immaculaty si 
nyní nejspíš říká: „Pláčeš sice dob-
ře, ale na  nepravém hrobě. Já 
přece vím, co bych měl v případě 
vážné nemoci dělat.“  A je docela 
možné, že si to už jednou, a třeba 
i nejednou, skutečně zařídil. Před 
plánovanou operací v  celkové 
narkóze nic neriskoval, vyzpoví-
dal se, přijal eucharistii i  svátost 
nemocných. To je chvályhodné 
a moudré. A protože se v nebez-
pečí smrti můžeme ocitnout kdy-
koliv, je prozíravé mít vždy u sebe 
kartičku s prosbou o přivolání ka-
tolického kněze. 

Jenže problém je širší. Nejde jen 
o  nás, jde i  o  naše blízké. Žijí-li 
s  Bohem a  pravidelně přijímají 
svátosti, nebude těžké promluvit 
s  nimi a  nabídnout jim svátost 
nemocných. Jak to ale říct vážně 
nemocnému, který po  dlouhá 
léta zájem o  svátosti neprojevil 
a  navíc si svoji smrtelnost ne-
chce připustit? Jak se zachovat, 
když v této věci není ani v rodině 

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


15

5|2020|č. 168

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

PODPOŘIT

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

PODPOŘIT

shoda? Když nám někdo zakazu-
je se o svátosti zmínit, aby z toho 
nemocný nepochopil, že smrt 
je blízko? Paušální recept na  to 
není, ale mohu se tu podělit o své 
zkušenosti. A to nejen z hospiců.

OPRAVDOVÝ BOJ 
O DUŠI
V  každém případě doporuču-
ji připravit si terén modlitbou. 
V  časové tísni aspoň modlitbou 
střelnou, nikdy nespoléhat jen 
na  sebe. Taková situace bývá 
co do  náročnosti srovnatelná 
s  tou, o  které je psáno „budete-
-li u  soudu…“. Než na  svoji vý-
řečnost je lepší spolehnout se 
na  přislíbenou pomoc Ducha 
Svatého. Protože sama jsem svá-
tost nemocných v  životě přijala 
už víckrát, mohu nemocnému 
říct: „Doufám, že ta poslední ne-
byla poslední, nanejvýš předpo-
slední.“ Takové ujištění rozpouští 
strach stejně, jako jarní sluníčko 
sníh. A pak – lásce nikdo neodolá. 
Je-li autentická, nemocný pozná, 
že nám jde o jeho dobro. 

Napoprvé možná pacient ná-
vštěvu kněze odmítne, ale 
bude o  tom přemýšlet. Na  nás 
pak je zmlknout a  modlit se 
dál, případně zalarmovat 
modlitební brigádu a  důvěřo-
vat v  Boží pomoc. Matka Boží 
a celé nebe jsou nám v  takové 

situaci k dispozici. Stačí popro-
sit. Nezapomínejme se obracet 
i  na  anděly strážné, na  svého, 
i  pacientova. Ti všichni bojují 
na  naší straně barikády. Slovo 
„boj“ není nadsázka. Někdy je 
hodně dramatický, vždyť jde 
o  duši. Nikdy to nevzdávejme. 
Využijme všechny zbraně, které 
máme k dispozici: růženec, ko-
runku k  Božímu milosrdenství, 
zázračnou medailku Immacu-
laty, neváhejme poprosit o mši 
svatou, a  hlavně důvěřujme 
v Boží milosrdenství.

BEZ MARNÝCH VÝČITEK
Uděláme-li, co je v našich silách 
a  nemocný přesto zemře bez 
viditelného smíření s  Bohem, 
nic si nevyčítejme. Vzpomeň-
me na  ty čtyři chlapy, co roze-
brali střechu, aby ochrnutého 
na  lehátku spustili před Ježíše. 
Dříve než ho uzdravil tělesně, 
řekl: „Pro JEJICH víru, jsou ti od-
puštěny hříchy.“ Náš úkol je jas-
ný – mít takovou víru, aby o nás 
samých mohl Pán říct totéž. 

Fo
to

:  
w

w
w

.v
at

ic
an

ne
w

s.v
a

PŘEJI SI A PROSÍM

aby v případě  
vážného zranění,  

vážné nemoci  
nebo v nebezpečí smrti  

byl ke mně zavolán  
římskokatolický kněz.


DĚKUJI.
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HLADIT PO DUŠI
Duchovní doprovázení pomáhá léčit pacienty. A na hranici života 
a smrti dodává sílu vyrovnat se i s touto skutečností.

text: Václav Štaud

Význam dobrovolníků roste. Především těch, kteří u  lůžek připravují cestu svátostnému úkolu 
kněží, doplňují práci nemocničních kaplanů i z řad jáhnů a pastoračních asistentů.

JAKO SÁM SEBE
Dobrovolníka ve  zdravotnickém 
zařízení nečeká fyzická práce. 
Nemocné krmit, umývat a  po-
dobné úkony jsou věcí odborné-
ho personálu. Je ale třeba naplnit 
volný čas pacienta, aktivovat jej. 
Číst mu, vyprávět, a  hlavně mu 
umět naslouchat, být připraven 
i na bolestná témata.

Dobrovolnice Anna, s  níž jsme 
si o  její službě povídali, pomá-
há v nemocnici už devět let. „Co 
s  načatým důchodem,“ řekla 
si, když skončila v  zaměstnání 
a chtěla být užitečná víc než jen 
vlastní rodině. A  protože právě 
v  té době otevřelo brněnské 
biskupství kurz pro dobrovolní-
ky v  nemocnicích, přihlásila se. 
„Odnesli jsme si mnoho cen-
ných praktických rad. Důležitý 
byl také věroučný základ včetně 
zdůraznění celého Kristova pří-
kazu lásky vůči bližnímu. Když 
Ježíš říká slova ,jako sám sebe‘, 
naznačuje tím, že bychom při 
takové službě měli také znát 
hranice vlastních sil a  nevyho-
řet,“ dodává paní Anna.

RADOSTNÝ SMUTEK 
„Nebylo to pro mě nic nového, 
doprovázela jsem už maminku 
i  tatínka, a  když umírali, držela 
jsem je za  ruku. Zvláště v  ma-
minčině případě, protože se mi 
podařilo s ní prožít v hospicu ce-
lou poslední noc, jsem při jejím 
posledním vydechnutí poznala 

zvláštní pocit štěstí. Nazvala jsem 
to radostným smutkem. I  další 
lidé mi později potvrdili stejný 
zážitek,“ uvádí obětavá žena.

Anička, jinak jí totiž v nemocnici 
neřeknou, přichází pravidelně 
jedenkrát týdně. Nejdříve zakle-
pe na dveře sesterny, kde dávno 
všechna děvčata dobře zná a ony 
znají ji. Ověřily si, že duchovní po-
moc, navíc plná radostného opti-
mismu, při léčení výrazně pomá-
há. A těm, kteří se blíží k hranici 
svého života, dodává sílu vyrov-
nat se s touto skutečností. Proto 
zdravotníci Aničce připravují ces-
tu a  každého přijatého pacienta 
se rovnou ptají, zda stojí o její ná-
vštěvu. V kladném případě u jeho 
jména na  seznamu nemocných 
přimalují kytičku. 

Po  seznámení s  novým pa-
cientem Aničku čeká okruh 

po  kontaktech z  dřívějška. 
S  těmi dobrovolnice sdílí radost 
z  úspěšné léčby, jiné povzbu-
dí, rozesměje, často odpovídá 
i  na  záludné teologické otázky. 
„Poraďte mi, za co se mám mod-
lit před nastávající těžkou ope-
rací?“ zeptala se nedávno jedna 
pacientka. Nebyl čas na  dlouhé 
přemýšlení: „Hlavně se modle-
te za  svého lékaře, aby dostal 
všechny potřebné dary Ducha 
Svatého. A  vlastní stav svěřte 
do Boží vůle. On sám ví nejlépe, 
co je pro vás v dané chvíli nejlep-
ší,“ zněla odpověď.

UZDRAVTE SI TAKÉ 
DUŠI
Když se ptáme na  další zážitky 
mezi nemocnými, z Aničky padá 
příběh za  příběhem. Krásné 
i smutné. Jako když umíral jeden 
z  nemocných ve  věku pouhých 
40 let. „Byl smířen se vším a už jen 
čekal na setkání s vlastní mamin-
kou, velmi toužil po vzájemném 
odpuštění. V  chlapeckém věku 
uvěřil, byl pokřtěný jako katolík, 
ale jeho maminku to rozzlobilo 
tak, že se jej zřekla. Přes opakova-
nou snahu přátel nemocného se 
s  ním nepřišla rozloučit, odchá-
zel se živou ránou v duši.“ 

Pozitivních příhod je ale převa-
ha. Jednou se spletla a otevřela 
špatné dveře ke  dvěma starším 
pánům. S omluvou chtěla odejít, 
ale muži žádali o  rozhovor. Je-
den byl evangelík, druhý katolík, 

„Aničko, jak se 
vlastně umírá?“ 
A já jsem jí 
odpověděla 
jediné, co mi v tu 
chvíli napadlo: 
„Zavři oči a řekni 
dobrému Bohu: 
‚Už jdu, Pane.‘ “
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ovšem nepraktikující. Dokud žila 
manželka, chodil s  ní do  kos-
tela, na poutě. Už je ale dlouho 
sám, víra se vytratila. „Tady máte 
všechno až do postele. Jídlo, pití, 
léky… Nechcete, abych vám 
sem poslala i kněze? Je to dob-
rý, laskavý člověk, skvělá příle-
žitost dát si s tělem do pořádku 
i  duši,“ nabízela Anička. Muž 
s rozhodnutím váhal. Po chvíli se 
přátelsky rozešli s přáním, aby je 
dobrovolnice zařadila do  svého 
okruhu. „Ráda zase přijdu,“ slíbila 
a za týden se opravdu přihlásila. 
„Objednejte kolegovi toho kně-
ze,“ hlaholil jí vstříc evangelík 
a dodal: „Už jsem jej ukecal. Mu-
sel jsem to vaší církvi vrátit. Mně 
totiž nedávno velmi pomohla 
katolička.“ Anna se nevyptávala 
na detaily, důležitý byl výsledek. 
Kněz opravdu přišel, svůj úkol 
splnil a  ona pak za  oběma pa-
cienty ráda přicházela, než moh-
li odejít domů.“

JAK SE UMÍRÁ?
Anička dlouho navštěvovala 
jednu starší paní, sblížily se 
a vždycky si příjemně pohovo-
řily. Jedním z výsledků bylo od-
puštění zemřelému manželovi. 
„Svoji zášť vůči němu při tom 
v sobě nemocná živila více než 
20 let. Kdoví, co jí kdysi prove-
dl, ale konec dobrý, všechno 
dobré,“ uvádí dobrovolnice, 
která se ženě současně snaži-
la přiblížit Boha. „Její víra však 
zůstávala slabá. Jak vůčihled-
ně odcházela, říkala jsem si: 
Bude to ke spáse stačit? A pak 
mi jednou, asi deset dnů před 
smrtí, položila otázku: ,Aničko, 
jak se vlastně umírá?‘ A já jsem 
jí odpověděla jediné, co mi v tu 
chvíli napadlo: ,Zavři oči a řekni 
dobrému Bohu: Už jdu, Pane.‘ 
A  ona to v  rozhodnou chvíli 
opravdu udělala. Když vydech-
la naposledy, po tváři se jí roz-
lil krásně vyrovnaný výraz a  já 

jsem za  odměnu prožila další 
ze svých šťastných pocitů.“

Když Anička navečer odchází 
z  nemocnice, bývá spokojená, 
pokud někdo požádal i o přije-
tí svátostného Spasitele. V tom 
případě může dobrovolnice 
využít příslušného pověření 
a zaběhnout pro Svátost oltář-
ní do  nemocniční kaple. Jindy 
ji naopak tíží zármutek, po-
kud se jí nepodařilo rozehnat 
chmury, když třeba nedokáza-
la dodat odvahy před vážným 
zákrokem. „Každému zaklepání 
na dveře nemocničního pokoje 
musí předcházet prosba k  Du-
chu Svatému, aby mi pomo-
hl působit opravdově, hladit 
po  duších,“ zdůrazňuje dobro-
volnice. A navzdory náročnosti 
úkolu a  únavě jí v  tu chvíli za-
hraje kolem očí typický šibalský 
úsměv, který na ní mají nemoc-
ní lidé tak rádi. A nejen oni… 

Společná rodinná fotografie. Paní Anna Macková je třetí zleva.
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VE SLUŽBĚ NEMOCNÝM
Uzdravený pacient se stal dobrovolníkem, který nemocným přináší 
svátostného Ježíše a pomáhá svěřit se Božímu milosrdenství.

text: Pavel Záleský

Jednoho srpnového dne přijali do  nemocnice pacienta, jemuž krátce před tím lékař oznámil: 
„Máte rakovinu.“ Nemocný byl klidný, protože před nástupem na operaci přijal svátost pomazání 
nemocných, v jeho pětapadesáti létech poprvé. 

TRPĚLIVÝ PACIENT
Pro operaci byl stanovený úžas-
ný termín – 15. srpen, slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie. Tak 
čeho se bát? V  nejlepším pří-
padě mohl jít za  Pánem spo-
lečně s Matkou Boží. Jenže při-
šly komplikace. „Velmi se vám 
omlouváme, ale nemáme pro 
vás pro případ potřeby vaši 
krevní skupinu,“ oznámil pa-
cientovi primář, který jej měl 
operovat. „To se nám nestalo již 
dva roky,“ doplnil chirurg. Jak-
mile se ale tuto zprávu dozvě-
děl pacientův známý, okamžitě 
šel do nemocnice darovat krev. 
Od  té doby se ti dva oslovují 
jako bratři ze známé filmové 
indiánky. Nakonec se podařilo 
lékařskému týmu sehnat krev 
ještě v Brně a v Ostravě a ope-
race se nakonec mohla usku-
tečnit. Jen trpělivě čekající pa-
cient dlouho nedostal stravu, 
protože musel být plné čtyři 
dny stále připravený na chirur-
gický zákrok. 

POMOCNÍKEM 
NEMOCNÝCH
„Otče, jestli se uzdravím, chtěl 
bych i  já přinášet nemocným 
svaté přijímání,“ zasípal náš ne-
mocný při návštěvě pana faráře, 
který ho jako první po operaci 
navštívil na jednotce intenzivní 
péče s eucharistickým Ježíšem. 
Výsledkem byla úleva, jako 
by pacienta někdo polil živou 

vodou. Těch hospitalizací bylo 
poté během dalších deseti let 
nakonec dvojciferné číslo. A de-
finitivně uzdravený pacient se 
opravdu stal dobrovolníkem. 
Při navštěvování nemocných se 
dodnes snaží vcítit do jejich bo-
lestných situací, které dříve tak 
často prožíval na  vlastní kůži. 
Po první zkušenosti s nemocni-
cí zároveň dospěl k rozhodnutí 
stát se rytířem Panny Marie Ne-
poskvrněné. 

Podobně jako známé rčení, že 
„sytý hladovému nevěří“, může 
v  každé době platit i  obdobný 
výrok, podle něhož „nemocný 
ne vždy věří zdravému“. Každý 
pacient ale rychle vytuší, že 
s ním hovoří ten, kdo prožil po-
dobně těžké zkušenosti a  jeho 
srdce se takové návštěvě snad-
něji otevírá. Dalo by se proto 
říci, že nejlepším dobrovolným 
asistentem nemocných lidí 
bývá pomocník, který sám je 
nebo nedávno byl trpícím pa-
cientem. Tak to platí i v popiso-
vaném případě.

OZÝVÁ SE SVĚDOMÍ
Škoda, že někdy mimořádně 
dochází i  na  případy, kdy je 
pacientovi nutné podání Eu-
charistie odmítnout, protože 
třeba nechce při vyznání vin 
odpustit některému člověku 
nebo v přítomnost živého Kris-
ta evidentně nevěří a  důrazně 

se dožaduje jen podání „toho 
oplatku“. 

Mnoho nemocných má samo-
zřejmě strach ze smrti, věřící 
nevyjímaje. Hovoří o tom rčení, 
že „všichni chtějí do  nebe, ale 
nikdo nechce zemřít“! Může 
tak být proto, že ještě nejsou 
na  smrt zcela připraveni, či je 
zde neuskutečněné odpuštění 
a  smíření s  nějakým bližním. 
Zvláště v  bezesných nocích to 
nemocným silně připomíná je-
jich svědomí. Jiní se zase obá-
vají reálné možnosti opustit ne-
zaopatřené děti, nebo je trápí 
nedokončené dílo a  rozdělané 
práce. Čas odchodu z  tohoto 
světa je většinou tajemstvím 
Božím, kterému porozumíme 
až na  věčnosti, zvláště pokud 
se jedná o mladého člověka. 

Připomínejme si, že jsme zde 
na  zemi pouze „na  návštěvě“, 
že jednou musí „odevzdat klí-
če od  domu“ každý člověk. Je 
dobré se na  to postupně při-
pravit. Jak? Například si může-
me zvolit jeden den v roce, jako 
by byl posledním dnem v  na-
šem životě. A snažit se jej takto 
celý prožít. 

POSLEDNÍ ŠANCE?
Vraťme se ale k duchovní služ-
bě a  návštěvám nemocných. 
Drtivá většina z nich se na svaté 
přijímání velmi těší. Každý, kdo 
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pravidelně navštěvuje nemoc-
né, by mohl vyprávět o  zázra-
cích, kterých se stal svědkem, 
a  to jak tělesných uzdravení, 
tak především duchovních ob-
rácení. Je to opravdu místo jako 
stvořené pro zázraky Božího 
milosrdenství. Nejradostnější 
bývají situace, kdy je věřícímu 
přinesena Eucharistie a nemoc-
ný na sousedním lůžku se přidá 
k modlitbě nebo i později k roz-
hovoru. Většinou je patrné, že 
jde o  Boží vnuknutí a  jednání 
Ducha Svatého, jenž dává mož-
ná poslední šanci pokřtěnému 
člověku, který nebyl třeba de-
sítky roků u svátosti smíření. 

Pro starší nemocné je to ně-
kdy jediný kontakt se světem, 

protože již nemají nikoho, kdo by 
je navštívil. Smutnější je, pokud 
rodinu mají a nikdo z ní za nimi 
nepřijde. Kvůli současné pan-
demii koronaviru jsou návštěvy 
v  nemocnicích znemožněny 
a pacienti mnohdy umírají opuš-
těni. A stává se, že i  jiná nemoc 
mění vztah lidí k  hospitalizova-
ným příbuzným, že k  nim ještě 
víc ochladnou. Mysleme na  to 
a  snažme se sobecké myšlení 
a  jednání odvracet. Především 
vlastními dobrými příklady.

SÍLA A RADOST Z VÍRY
Nejtěžší a  zároveň nejkrásnější 
službou dobrovolníka je podá-
ní Eucharistie nemocnému pro 
cestu na  věčnost, tzv. viaticum. 
Nelze zapomenout na  příklad 

jedné umírající ženy středního 
věku, které na  jiném oddělení 
krátce před tím zemřela stařič-
ká maminka. Obě se prakticky 
nemohly navštěvovat, přesto 
z  dcery vyzařovala i  v  poslední 
den jejího života veliká síla a ra-
dost. Čerpala ji z  víry a  z  ode-
vzdanosti do rukou Božích. Dalo 
by se říci, že se zcela ztotožnila se 
slovy modlitby, napsané na plas-
tové kartičce s obrázkem ptáčka 
vrabce v Boží ruce, kterou měla 
na  nočním stolíku: „Buď klid-
ná, jsem s tebou, jsi přece v mé 
dlani! Má Boží prozřetelnost ne-
ustále bdí nad každým okamži-
kem tvého života. Když potřebu-
ješ pomoc, jsem tvojí silou. Mám 
vše pod kontrolou, věř ve mne! 
Neboj se, vím o všem!“ 
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„Buď klidná, jsem s tebou, jsi přece v mé dlani!  
Má Boží prozřetelnost neustále bdí  

nad každým okamžikem tvého života.  
Když potřebuješ pomoc, jsem tvojí silou.  

Mám vše pod kontrolou, věř ve mne!  
Neboj se, vím o všem!“
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DŮVĚŘUJME V BOŽÍ LÁSKU!
Co můžeme dělat, když už času nezbývá a kněz není dostupný.
text: P. Jan Zachoval

V těchto měsících prochází naše vlast stejně jako mnoho dalších zemí světa těžkou zkouškou, 
koronavirovou pandemií. Její průběh má mnoho rozporuplných aspektů, jedno je však jisté. 
Jestliže Bůh podobná neštěstí dopouští, dává současně lidem dostatek milostí k jejich duchov-
nímu překonání. 

KDYŽ JE KNĚZ DALEKO 
Papež František nám pravidel-
ně připomíná, že tato doba 
vyžaduje mimořádná řešení 
v  životě i  v  církvi. Stále je za-
potřebí zvažovat měnící se 
okolnosti a  možnosti. Když 
tedy pacient touží po  svátos-
ti a  osoba k  tomu oprávněná 
(většinou kněz) není k  dosa-
žení, existuje i  jiná cesta, jak 
může vyhovět sám Bůh. Jde 
o  cestu duchovního přijímání 
svátostí, nanejvýš důležitou 
především v  případě, kdy pa-
cient už umírá, a hrozí tedy ne-
bezpečí z prodlení.

BILANCOVÁNÍ ŽIVOTA
Základem je rozjímání, které 
může mít následující podobu: 
Umírající začne nahlédnutím 
do  vlastního nitra a  minulosti. 
Postupně třídí, co má pro něho 
v  tuto chvíli ještě význam ať 
kladný, nebo záporný. Vůbec 
to nemusí to být pracné: Na-
příklad si v  takové chvíli všim-
ne, na co může rád vzpomínat, 
setrvá u  toho a  prožije i  chvíli 
vděčnosti. Poté by měl ve svém 
nitru zahlédnout i věci, za kte-
ré se stydí nebo které jej trápí. 
Tady je důležité, aby se nevyhý-
bal prožitku lítosti nad tím, čím 
je jeho minulost poskvrněna. 
Odevzdání těchto těžkých věcí 
z  minulosti Božímu milosrden-
ství přináší pokoj a  další vlnu 
vděčnosti. Každá vděčnost i  lí-
tost jsou užitečné. 

V případě, kdy se člověk nemá 
možnost vyzpovídat, má mož-
nost vzbudit dokonalou lítost, 
to znamená, že z lásky k Bohu 
upřímně lituje svých hříchů, 
jak to specifikuje Katechis-
mus katolické církve ve  čl. 
1451–1452. Nemocný při tom 
nemusí mít strach, že něco 
pokazí.

STAČÍ NASLOUCHAT
V případě, že pacienta při této 
bilanci doprovází blízká osoba, 
může být její přítomnost vel-
mi užitečná. Například v  tom, 
že nemocného taktně odvede 
od úzkostného kajícníkova za-
býváním se jím samým. Uvolní 
tak pacientovi cestu k  hojivé-
mu prohloubení důvěry v Boží 
lásku a  k  pokoji jako daru 
od Boha. Doprovázející člověk, 
otevřený v  rozhovorech všem 
tématům, bývá nemocnému 
velkou oporou. Je důležité, aby 
se doprovázející nesnažil podle 
svého vidění světa a zkušenos-
tí dávat rady nebo opravovat 
pacientovy omyly. Již samot-
ná přítomnost doprovázející 
osoby a její schopnost naslou-
chat je zásadní pro hojení nit-
ra nemocného. Oba mohou 
počítat s tím, že něco se v člo-
věku může odehrávat třeba 
až po  nějaké době, beze slov 
a skryto. A pokud se nemocný 
ještě uzdraví, může se jednat 
o dobrodiní, jež potrvá po celý 
jeho další život.

ROZJÍMÁNÍ BY NÁS 
NEMĚLO SVAZOVAT
Při rozjímání, které můžeme 
označit jako osobní kající po-
božnost, nemusíme dodržovat 
žádná přesná pravidla. Projít 
lze všemi etapami současně 
nebo postupně v několika ho-
dinách či dnech; nemusíme 
dodržovat ani žádnou délku 
rozjímání. Důležité je cítit se 
v  pohodě, ať ve  svém „skladi-
šti“ nalézáme víc vzpomínek 
příjemných, nebo si připome-
neme více selhání. Současně 
to neznamená, že bychom se 
měli v  nemocnici úplně izolo-
vat od  spolupacientů, trvale 
upustit od  čtení, televize, roz-
hlasu, internetu, telefonu s ro-
dinou a s přáteli. Vše samozřej-
mě uměřenou formou. A když 
to povaha nemoci dovolí, 
neměli bychom se při kajících 
chvílích tvářit příliš utrápeně, 
protože tady platí podobné 
rady, které dává Ježíš při postu 
(Mt 6,16-17).

A JEŠTĚ DALŠÍ 
PROSTŘEDEK
Katolický věřící, který se oct-
ne v  bezprostřední blízkosti 
smrti a  kvůli nepřítomnosti 
kněze nemá možnost při-
jmout obvyklým způsobem 
svátost smíření, sv. přijímání 
„na  cestu“ (viaticum) a  poma-
zání nemocných, může pro 
případ smrti sám získat ješ-
tě další neméně významnou 
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pomoc  – plnomocné odpust-
ky. Podmínkou je, že se sám 
pravidelně modlíval, vzbudí 
dokonalou lítost a uctí ukřižo-
vaného Ježíše nebo kříž (byť 
jen v duchu). 

VELIKOST BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ
Všechny tyto konkrétní důkazy 
Božího milosrdenství platí ne-
jen během pandemií, ale také 
v  každé jiné krizové situaci. 
V  případech srdečních, cév-
ních a  dalších vážných příhod 
na  místech vzdálených, platí 
při haváriích na  silnici, stej-
ně jako u  tonoucího v  moři. 
A může platit i v české nemoc-
nici, přestože je tam duchovní 
služba garantována každému 
pacientovi, který o  ni požádá 
buď sám, nebo přání tlumo-
čí osoba jemu blízká. Také 

v  nemocnici totiž může dojít 
k  situaci, kdy se příchod kně-
ze opozdí nebo vůbec není 
možný. Duchovní služba musí 
respektovat nejen církevní 
a  státní nařízení, ale i  pokyny 
konkrétní nemocnice, protože 
má na mysli nejen toho jediné-
ho pacienta, ale všechny oby-
vatele naší země a jejich zdra-
ví. V  pandemii každý člověk 
odpovídá nejenom za  sebe, 
nýbrž i  za  ty, které by mohl 
zbytečně nakazit.

HLAVNĚ BLÍŽ K BOHU
K  výše popsanému rozjímání 
i  možnosti plnomocných od-
pustků dodám, že není rozum-
né zabývat se příliš tím, „jak“ 
se to má dělat, vždyť Bůh zná 
touhu člověka po  odpuštění 
a  stačí mu, když se s  ním ne-
mocný touží v  duchu upřímně 

setkat. Je to milující Bůh, před 
kterým nechceme nic skrývat. 
On nás nechce potrestat, nýbrž 
obejmout. Pro nemocného je 
konejšivé, když pocítí vděčnost 
a  zároveň i  důvěru v  Boží od-
puštění. 

Poznámka redakce:
P. Jan Zachoval je dlouholetým 
nemocničním kaplanem a čle-
nem Rady ČBK pro pastoraci 
ve zdravotnictví. V současné 
době pracuje na textu pro pa-
cienty, dobrovolníky a pracov-
níky v nemocnici, v němž rea-
guje na mimořádnost situace 
spojenou s covidovou epidemií, 
kdy kněží nemají možnost kvůli 
omezenému přístupu do ne-
mocnic posloužit pacientům.
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VÝTAHEM DO NEBE
Církev prosí Pána, aby nemocný, pokud to prospěje k jeho spáse, 
znovu nabyl zdraví.

text P. Jacek Kruczek

Mezi věřícími, zvláště těmi dříve narozenými, je svátost pomazání nemocných stále vnímána 
(a také nazývána) jako svátost posledního pomazání. Lidé si představují, že je udělována až 
před jistou smrtí, v krajním ohrožení života. Ale tak to není. 

UZDRAVENÍ PRO DUŠI 
I TĚLO
Rád bych věc vysvětlil na  pří-
hodě mého přítele, spolužáka 
z  kněžského semináře, otce 
Tomáše Kani, který před nedáv-
nem na  stránkách Immaculaty 
publikoval článek o  svátosti 
biřmování. 

Otec Tomáš působil jako misio-
nář v  africkém Kongu. Ve  své 
vesnici byl pozván k  těžce 
nemocnému s  prosbou o  za-
opatření. Zdravotní stav se zdál 
beznadějný – pacient byl v bez-
vědomí. Umíral. Otec Tomáš při-
stoupil k jeho lůžku a udělil mu 
svátost pomazání nemocných. 
V  tom se muž probudil. Tomáš 
se jej zeptal, zda souhlasí, aby 
mu podal svaté přijímání. „Ano, 
ano… Chci. Moc po  tom tou-
žím,“ odpověděl. Moji milí, ten 
umírající poté žil ještě další více 
než rok spokojeného života. 
Svátost pomazání nemocných 
a eucharistie tedy uzdravily ne-
jen duši, ale i tělo. Je důležité si 
uvědomit, že církev nikdy nepře-
stala prosit Pána, aby nemocný, 
pokud to prospěje k jeho spáse, 
znovu nabyl zdraví. 

PŘÍMO DO NÁRUČE 
BOŽÍ
A  nyní se vrátím k  příměru vý-
tahu do  nebe. Titulek vůbec 
nepřehání! Před několika lety 
jsem organizoval pouť do Svaté 

země. Zúčastnil se jí i František, 
můj farník. Z poutě byl nadšený. 
Až neuvěřitelně ji dokázal prožít 
a  byl vděčný za  tu příležitost. 
Po půl roce se pak dozvěděl ne-
úprosnou diagnózu: leukémie. 
Byl jsem jej zaopatřovat. Udělil 
jsem Františkovi svátost smíře-
ní, pomazání nemocných, svaté 
přijímání (tzv. viaticum – pokrm 
na cestu) a také plnomocné od-
pustky pro okamžik smrti. Moji 
milí, pohřeb zemřelého pro mě 
představoval jeden z  nejšťast-
nějších dnů mé tehdy dvaceti-
leté kněžské služby. Věděl jsem 
totiž, že jsem Františka dostal 
jako by výtahem přímo do nebe. 
Bylo to velmi silné.

PRO VNITŘNÍ KLID
Ne náhodou svatý Jakub píše: 
„Je někdo z  vás nemocný? Ať 
si zavolá představené církevní 
obce a  ti ať se nad ním modlí 
a  mažou ho olejem ve  jménu 

Páně; modlitba spojená s vírou 
zachrání nemocného, Pán ho 
pozdvihne, a jestliže se dopus-
til hříchu, bude mu odpuštěno.“ 
(Jak 5,14-15).

Čím častěji a ve větším počtu je 
proto ve farnosti svátost poma-
zání nemocných udělována, tím 
lépe. Dává velkou sílu, vnitřní 
klid pro nemocné a trpící. Posilu-
je proti pokušení malomyslnosti 
a  úzkosti před smrtí. A  hlavně 
představuje cestu do nebe. Do-
pustil-li se někdo hříchu, bude 
mu tímto odpuštěno. O  co víc 
by mělo člověku jít?

Moji milí, snažně vás prosím, 
chystáte-li se na náročnou ope-
raci, prožíváte-li těžkou nemoc, 
neváhejte a  přijměte svátost 
pomazání nemocných. Leží vaši 
starší blízcí v nemocnici či LDN? 
Volejte kněze s žádostí o uděle-
ní této vzácné svátosti! 
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MODLITBA
V NEMOCI
Pane Ježíši, 
není snadné přijmout tuto nemoc.

Netrpělivě čekám, až budu zase zdravý.

Pomoz mi, abych došel klidu, 
abych poznal, že je to pro mě čas spásy.

Mohu na tebe v klidu myslet a tázat se, 
co se mnou zamýšlíš.

Ukaž mi, co naplňuje neklidem mé 
vlastní srdce, a pomáhej mi to překonat.

Daruj mi svůj pokoj.

Dej, ať mám opět naději 
a skrze ni rozdávám odvahu druhým. Amen.
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TAM U ŘEKY GAIANA…
Naposled udělené pomazání P. Fabiánem Gerardem Waculikem OFM.
text: Libor Rösner

Neváhal chodit v bitvách s celým mužstvem „do ohně“. Jako kněz chtěl být nablízku těm, kdo by 
potřebovali jeho služeb, kdo by potřebovali poslední pomazání. Jedno takové bylo posledním 
i pro něj…

NESTUDIJNÍ TYP
Na  svět přišel Gerhard Watzu-
lik 9.  8. 1910 ve  městě Piekary 
Wielke (dnešní Piekary Śląskie). 
O  jeho dětství máme jen pár 
kusých zpráv – pocházel z  ně-
meckojazyčné rodiny, jeho rodi-
če se jmenovali Josef a Matylda, 
přičemž otec zemřel předčasně. 

Od  12 let studoval Gerhard 
na  soukromém německém ka-
tolickém gymnáziu, resp. kole-
giu v Nise, vedeném františkány. 
Byl studentem spíše podprů-
měrným, dokonce jednou pro-
padl. Vůči svým spolužákům, 
řečeno co nejkulantněji, nepro-
jevoval přehnaně velké ohledy, 
ba ani v  otázkách  života z  víry 
nepatřil k těm následování hod-
ným.  Poté co r. 1931 přece jen 
zdárně odmaturoval, k potěšení 
vedení školy plnící roli nižšího 
semináře, jež v něm nespatřova-
lo vhodného kandidáta kněžství 
ani omylem, nevstoupil Gerhard 
do semináře vyššího.

NOVÝ ČLOVĚK
Jeho kroky vedly nejprve 
na Vratislavskou univerzitu, kde 
zahájil studium podnikové eko-
nomiky. Dlouho zde však ne-
vydržel. Dostal zálusk na  obor, 
který bychom mohli nazvat po-
litologie, a  zamířil ho studovat 
do  Innsbrucku. Pak ale přišly 
letní prázdniny r. 1932. Gerhard 
je trávil z  velké části v  niském 
kolegiu a  právě zde uslyšel 
hlas volající ho ke  kněžství. 

Uposlechl ho, zanechal studií 
a po krátkém pobytu v rodném 
městě přijel do františkánského 
kláštera v Panewnikách a požá-
dal o vstup do řádu.

Ze školy v  Nise na  něj ovšem 
nepřišly nikterak kladné refe-
rence a ani piekarský farář neje-
vil příliš chuť se za něho posta-
vit, prý ho vlastně ani pořádně 
nezná. Mladý adept hnědého 
františkánského hábitu tudíž 
musel toužebně čekat na  dis-
pensi od diecézní kurie v Kato-
vicích. Ta mu byla k  jeho velké 
radosti 6. 2. 1933 udělena.

Svým způsobem byl ale Ger-
hard přijat již předtím. Pa-
newnický provinciál P.  Au-
gustyn Gabor  OFM v  něm 
rozpoznal ducha sv. Františka 
a ještě před udělením dispense 
ho vyslal do wielunského kláš-
tera, kde v  lednu téhož roku 
zahájil už jako bratr Fabián 
noviciát. Rok nato složil časné 
sliby a  stěhoval se do  kláštera 
v Osieczne, kde měl stejně jako 
posléze ve Wronkách pokračo-
vat ve formaci i studiu.

Tentam byl nerudný a  hádavý 
studentík z  Nisy prospívající 
s  odřenýma ušima. Usebraný 
mladý muž naráz patřil k nejlep-
ším a i představení si jej nemohli 
vynachválit. Zkrátka a  dobře 
změnil se, byť v  něm zůstáva-
lo stále ještě hodně z  někdejší 
nespoutanosti, do  všeho šel 

po hlavě. Nic ale nebránilo, aby 
mohl ve Wronkách složit 27. 1. 
1937 věčné sliby a  27. 9. téhož 
roku přijmout z  rukou pomoc-
ného poznaňského biskupa 
Walentyna Dymka svátost kněž-
ství. Opět až po dispensi, tento-
krát dokonce až z  Říma – kvůli 
zkrácení studií. Den poté sloužil 
v Klausbergu (dnešní Mikulczy-
ce) svou primiční mši svatou.

KAPITÁN WACULIK
První roky své kněžské služby 
prožil o. Fabián v  Panewnikach. 
Pobyl v  nich až do  18.  1.  1940, 
kdy už nemínil nadále žít pod 
německou knutou a utekl „za ko-
pečky“. Navíc mu hrozilo zatčení 
pro jeho protiněmecké postoje, 
v  neposlední řadě chtěl pomá-
hat Polákům žijícím v cizině.

Nejprve se dostal do  Maďar-
ska, kde se okamžitě pustil 
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do  duchovní služby polským 
utečencům v  Magyarcsanedu 
a  Szeged-Alsokoszpontu. Poté 
odjel do Jugoslávie, kde se za ně-
kolik měsíců stihl naučit chorvat-
sky natolik, že mohl působit coby 
pastýř mezi místními ovečkami.

Jen co se dozvěděl, že se na Blíz-
kém východě formuje polské 
exilové vojsko, nelenil a  pod-
stoupil dlouhou anabázi, aby 
se 3. 7. 1940 hlásil do 2.  sboru 
polské armády. Byl přijat jako 
vojenský kaplan a  dostal kapi-
tánské výložky. Od  toho oka-
mžiku se začal podepisovat 
popolštěnou podobou jména 
– Gerard Waculik.

Ani na  frontě nikdy nebyl mu-
žem v pozadí. Nezůstával přitom 
jen u pastorace svých spolubo-
jovníků, pro něž v  době volna 
pořádal poutě na  významná 
místa Svaté země, obětavě se 
věnoval i  civilním utečencům. 
Hlavně však stál po boku svým 
bojujícím druhům, uděloval jim 
svátosti, povzbuzoval na duchu, 
byl jim neocenitelnou posilou. 
Raporty týkající se jeho osoby 
hovoří o  muži vysoké morální 
a intelektuální úrovně, velmi ak-
tivním a  energickém, o  mimo-
řádně odvážném a  obětavém 
knězi, jehož vojáci milují, jenž si 
všude získal zaslouženou úctu 

a jenž může sloužit za „vzor vo-
jenského kaplana“. Účastnil se 
např. slavného afrického tažení 
proti Rommelově Afrikakorps, 
bitev u Tobruku či u Ain al-Gha-
zaly, v  níž utržil vážné zranění. 
Jen co se z něho vylízal, hlásil se 
znovu do akce. 

To už se boje přenesly z  Afri-
ky na  Starý kontinent, takže 
P. Waculik mohl jít do boje ve-
dle příslušníků polských co-
mmandos 2. motorizovaného 
praporu tentokrát u  Ancony 
či u  Sangra, potažmo při krva-
vých polských žních u  Monte 
Cassina. A  i  zde dával osobní 
statečností příklad ostatním 
a neváhal podstupovat nejvyšší 
riziko jen proto, aby uprostřed 
válečné vřavy poskytl svátost 

posledního pomazání raněným 
ležícím na bitevním poli. Ne na-
darmo si kdysi za biřmovacího 
patrona vybral sv. Tarcisia… 
Dne 19. 4. 1945 se mu toto po-
čínání stalo osudným.

BOLOGNA 21-F-2
Probíhaly jedny z  posledních 
bojů v  Itálii. Jednotka P.  Wa-
culika sváděla urputné boje 
s Němci u Boloně. U Castel San 
Pietro u  říčky Gaiany P.  Gerard 
zase jednou běžel ke  smrtel-
ně raněnému, aby ho připravil 
na  setkání s  Pánem. Zrovna 
v  okamžiku, když mu mazal 
čelo posvátným olejem, na něj 
z  úkrytu vystřelil německý 
snajpr. Jak se později ukázalo, 
mobilizovaný bohoslovec jed-
noho z bavorských seminářů… 
Před pomstou osiřelých vojá-
ků zraněného Němce ležícího 
ve  vojenském špitále zachránil 
P. Adam Studziński OP.

P.  Gerard Waculik byl pocho-
ván o  den později na  polském 
vojenském hřbitově v  Boloni 
v  hrobu označeném 21-F-2. 
Jeho zakrvácená štóla, kterou 
na  sobě měl v  okamžiku, kdy 
neohroženě plnil své kněžské 
poslání, později doputovala 
do provinčního archivu. 

Papež Jan Pavel II. na polském hřbitově v Boloni.

Pohřeb padlých polských vojáků v Boloni v r. 1945.  
P. Waculik je pohřben v hrobě označeném 21-F-2.
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U MATKY BOŽÍ V LŮNĚ 
PŘÍRODY

Poutě v Hlubokých Mašůvkách, probíhající po celý rok, nacházejí stále 
větší oblibu i u rakouských katolíků.

text: Václav Štaud

Mariánský chrám v  jihomoravských Hlubokých Mašůvkách s  přilehlým lesním areálem je vý-
znamné poutní místo celého Znojemska a také jižní části Třebíčska. Letos v září obec oslavila 800 
let svého trvání.  

CO JE TO DOMOV?
Vrcholem oslav byla mše svatá, 
kterou celebroval znojemský 
děkan Mons. Jindřich Bartoš. 
Člověk, který se duchovních 
akcí v  Mašůvkách pravidel-
ně účastní a  v  roce 1990 stál 
u  vzniku tradice mariánských 
poutí o  všech prvních sobo-
tách roku. Svým hlubokým 
vztahem už stačil oslovit ne-
jen poutníky, ale i  místní oby-
vatele. Proto se součástí oslav 
jubilea stalo jeho převzetí 

nejvyššího ocenění obce, čest-
ného občanství.

„Velmi mě to vyznamenání 
potěšilo,“ říká Mons. Bartoš. 
„Do  Mašůvek jsem rád jezdil 
od časného mládí a právě tady 
jsem nejvíc duchovně rostl. Nyní 
mě to ještě přimělo přemýšlet, 
co je to vlastně domov. V mém 
případě už dávno zrušili porod-
nici v  Dačicích, kde jsem přišel 
na  svět. Dům, kde jsem vyrůs-
tal, byl odsouzen ke  zbourání, 

podobně jako školy, do  nichž 
jsem chodil. Kasárna, ve  kte-
rých proběhla moje vojenská 
služba, jsou zarostlá hložím jako 
hrad ve známé pohádce. Ani li-
toměřický kněžský seminář už 
neexistuje. A nyní se mi dostalo 
domova přímo u  nohou Panny 
Marie. I když jde o domov čest-
ný, jsem za  to místním lidem 
i Bohu vděčný a chci se sem vra-
cet a pomáhat, dokud mi to po-
vinnosti a zdraví dovolí,“ slibuje 
znojemský děkan.
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ZASVĚTILI SE P. MARII
Jinou pozoruhodnou událostí 
v  rámci oslav jubilea obce bylo 
veřejné zasvěcení Hlubokých 
Mašůvek Panně Marii. Navrhl 
to místní farář a  v  obci k  tomu 
našel pochopení. „U  nás žádné 
politické strany nekandidova-
ly,“ odpovídá P.  Stanislav Váša 
na  náš dotaz. „V  zastupitelstvu 
rozhodují pouze uskupení 
výrazných osobností. Svým 
souhlasem a  také přítomností 
na  slavnostním aktu dali zastu-
pitelé najevo, že i  když většina 
z nich do kostela nechodí, zdejší 
mariánské úcty si váží a považují 
ji za prospěšnou obci i širokému 
okolí. Uvědomují si, že v  přípa-
dě tak velkého jubilea máme 
všichni za  co děkovat,“ dodává 
duchovní správce.

VIA MATRIS
Protože se letošní oslava ma-
šůveckého jubilea uskutečnila 
v  blízkosti svátku 
Panny Marie Bo-
lestné, stalo se její 
součástí také kaž-
doroční záříjové 
duchovní setkání 
místních občanů 
s  poutníky pod 
názvem Via Mat-
ris. Jeho význam 
nám přiblížila bý-
valá pastorační 
asistentka v  Hlu-
bokých Mašův-
kách Eva Balíková. 
„Jedná se o  uni-
kátní duchovní 
akci, kterou jinde nenajdeme. 
Zavedl ji na prahu třetího tisí-
ciletí místní duchovní správ-
ce P.  Gerhard Walder spolu 
s úctou k Panně Marii Bolestné. 
Je příslušníkem řádu servitů, 
kteří Bolestnou Matku vzýva-
jí jako svoji patronku,“ uvádí 
paní Eva. 

Procesí Via Matris vždy míří 
k  nově zbudovaným zastave-
ním Sedmibolestné cesty, vy-
zdobeným malířkou Bedřiškou 
Znojemskou. „Jednotlivé me-
ditace promítají bolesti Panny 
Marie do  konkrétních nesnází 
a trápení lidí současného světa. 
Závěrem se účastníme pietního 
aktu u  Památníku osvobození. 
Tohle místo už mnoho dese-
tiletí pamatuje na  oběti obou 
světových válek a  jako jejich 
smutná ilustrace slouží portré-
ty dvou místních padlých ro-
dáků, bratří Fialových. Tragická 
je hlavně skutečnost, že oba 
byli donuceni ze zákopů první 
války střílet na opačnou stranu 
bojiště,“ vysvětluje Eva Balíková 
a  dodává: „Než se rozejdeme, 
vznese se k  radosti dětí nad 
poutní areál bělostné hejno 
poštovních holubů jako sym-
bol současné svobody národa, 
kterou je třeba střežit a hájit.“

SLUŽEBNÍK UŽITEČNÝ
Rakouský kněz Gerhard Ma-
ria Walder OSM přišel do  Hlu-
bokých Mašůvek v  roce 2001 
z  jihočeských Nových Hradů, 
kde skončila jeho služba pře-
vora. Byl plný chuti naplňovat 
i na Znojemsku spiritualitu své-
ho řádu, hovořil o  servitských 

misiích. Odvedl významné dílo. 
Než jej po pouhých třech létech 
představení odvolali do  kláš-
tera ve  Vídni, kromě marián-
ské bolestné cesty zanechal 
v  Mašůvkách opravenou farní 
budovu, pozoruhodný betlém 
v  lurdské jeskyni a  nově vy-
budovanou Zahradu setkání. 
A  Mašůvky přiřadil k  poutním 
místům, kde lidé prosí za  dů-
sledné a  trvalé smíření. V  rodi-
nách, obcích i mezi národy.

Dnes je P.  Walder představe-
ným kláštera a poutního místa 
až pod vrcholky Alp, na  Ma-
riahilfbergu. Při tom ale ne-
přestal být součástí a  oporou 
moravského poutního místa. 
Do  Mašůvek přijíždí pomáhat 
zvládat nápor poutníků hlavně 
o  prvních sobotách. „Přestože 
mluví česky, je vítán zejména 
jako zpovědník a  celebrant 
bohoslužeb v  němčině. Hlu-

boké Mašůvky 
v  blízkosti hranic 
se totiž stávají stá-
le oblíbenějším 
poutním místem 
i pro rakouské ka-
tolíky,“ upřesňuje 
P. Stanislav Váša. 

K  letošním osla-
vám jubilea obce 
se P.  Walder kvůli 
pandemii a  po-
tížím vysokého 
věku nemohl do-
stavit, poutníkům 
ale adresoval do-

pis plný důvěry v pomoc Matky 
Boží. 

NA PROCHÁZCE 
AREÁLEM
Hluboké Mašůvky leží v  zales-
něné krajině. „Pro duši návštěv-
níka poutního místa má význam 
i  krása přírody v  jeho okolí. 
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Umožňuje to vedle organizo-
vaných poutí i jedinečné indivi-
duální poutnictví,“ říká znojem-
ský děkan Mons. Bartoš. A  umí 
také dlouze vyprávět o  půva-
bech údolí potoka, který nese 
odedávna název Svatoňovec. 

Po  úvodní adoraci v  kostele 
začíná procházka poutním 
areálem u  sochy Krista v  Get-
semanech. Nejdříve stoupá 
do prudkého kopce ke čtrnác-
ti zděným kapličkám křížové 
cesty a na vrcholu kopce stane 
u tří křížů, nedaleko stavby Bo-
žího hrobu. Odtud pak pokra-
čuje okrajem lesa k soše Panny 
Marie z  La Sallety. Když pout-
ník zvolí další cestu na  západ, 
bude míjet kamenné kapličky 
Sedmibolestné cesty Panny 
Marie, až dojde ke  zmíněné-
mu Památníku osvobození. 
Nazpět musí znovu k  Mado-
ně Lasalletské a  pak svažitým 
terénem po  Mariánské cestě 
s  obrazy šedesáti poutních 
míst z  naší vlasti, Slovenska 
a Rakouska. V údolí před sebou 
již vidí  Lurdskou jeskyni, kde 
se pod klenbou stromů pravi-
delně konají mše svaté. Pak už 
chybí jen několik kroků po kle-
nutém kamenném můstku 
ke  Svaté studni. Tady, u  vodní 
kaple, je malá kolonáda s lune-
tami, znázorňující příběhy ze 

Starého zákona o  vodě. Každý 
si může načerpat vodu a  ob-
čerstvit se. Obytná budova ve-
dle schodiště zpět ke  kostelu 
sloužila až do  roku 1866 jako 
lázeňský dům. 

Léčivá voda ze Svaté studny 
byla od  středověku důvodem 
přicházení nemocných do  Ma-
šůvek. Většina z  nich své vylé-
čení, někdy považované za zá-
zračné, připisovala přímluvě 
Matky Boží. Nakonec byly lázně 
zrušeny, mariánská úcta ale zů-
stala a lidem pomáhá dál.

JEŠTĚ KOUSEK 
HISTORIE
Náš poutník se mezitím vrá-
til na  Mariánské náměstí, kde 
příjemnou procházku zahájil. 
Když najde volné místo na jed-
né z  laviček, může odpočívat 
s  pohledem na  barokní kapli 
sv.  Anny, na  novou zvoničku 
nebo na rozsáhlý pomník pad-
lých hrdinů. Ten slouží i jako ol-
tář, u něhož také bývá sloužena 
mše svatá. Na  náměstí je ještě 
mnoho soch různého stáří, 
Hluboké Mašůvky jimi doslova 
oplývají. Najdeme tady sv.  Iva, 
sv. Jana Nepomuckého, sv. Voj-
těcha. Na  kamenné terase ve-
dle kostela pak defiluje další 
galerie osobností české víry, 
jako jsou sv. Václav, sv. Ludmila, 

sv. Cyril a  Metoděj, sv. Prokop, 
sv. Anežka a sv. Klement Maria 
Hofbauer. 

Před vstupem do  poutního 
chrámu, který je zasvěcen Na-
vštívení Panny Marie, si vní-
mavý host všimne erbu zakla-
datele, maršála Jana Ludvíka 
Raduita de Souches. Jedná se 
o francouzského šlechtice, kte-
rý spolu s P. Martinem Středou 
zachránil Brno před švédský-
mi vojsky a  později si koupil 
místní panství. Ústředním prv-
kem hlavního oltáře je zdaři-
lá zvětšenina milostné sošky 
P.  Marie de Foi. Vytvořil ji br-
něnský řezbář Jaroslav Vaněk, 
autor mnoha betlémů a  chrá-
mových výzdob. Původní ka-
menná plastika Madony s Dítě-
tem, která ikonograficky patří 
do  skupiny zvané Assumpta, 
je na  oltáři také, v  zaskleném 
výklenku. Jedná se o umělecké 
dílo z  poutního místa de Foi. 
Kostelu v  Mašůvkách je věno-
val sám hrabě de Souches, kte-
rý sošku získal během 30leté 
války jako výpalné kláštera 
sester při jednom tažení v Bel-
gii. Přestože byl tehdy ještě 
protestantem, údajně ji pak 
nosil neustále při sobě a byl tak 
chráněn před mnohým nebez-
pečím. 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY se ve zdejším 
kostele konají vždy v 9.00, v pondělí a ve 
čtvrtek v letním období v 19.00, v zimním 
období v 17 hodin. 

HLAVNÍ POUŤ bývá vždy první sobotu 
a neděli měsíce července.

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI  
se koná mariánská pouť, už jich zde proběhlo 
více než 360. V 15.00 je hlavně pro poutníky 
z Rakouska sloužena mše v německém jazyce. 
Hlavní bohoslužba se v zimním období koná 
v 17.00 hodin v kostele a v letním období 
v 18.00 v lurdské jeskyni.

Vzhledem ke komplikacím spojeným s virovou pandemií doporučuje duchovní správa farnosti a poutního místa 
zájemcům, aby si možnost každé návštěvy nejdříve ověřili. Kontakt je na tel. 533534944, www.farnostmasuvky.cz
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OBRAŤ 
KE MNĚ 
SVÉ OČI
Jakub Deml

Aspoň v tu chvíli, Královno nebes, kdy smrtí mou 
žalář mého těla se otevře a rozední, 
abych nebyl zavalen a rozdrcen svou vlastní tmou, 
obrať ke mně své oči v hodince poslední!

A ve světle pohledu Tvého, Rodičko Boží, 
před trůnem Beránka uprostřed věčných chval, 
kde blaženost každým dechem ještě se množí, 
ať uzřím ty, které jsem jsem nenáviděl a miloval.
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Maria Panno, Matko Slova. Panna Maria v poezii českých básníků nové doby.  
Výbor uspořádal Mojmír Trávníček. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2005.
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BOŽIA MILOSŤ SKRZE CHORÝCH
Sv. Maximilián nás učí chápať zmysel choroby a utrpenia a jeho 
posväcovania v Kristovi.
text: Dariusz Żuk-Olszewski

Chorobu a umieranie sme  vytesnili z našej spoločnosti do anonymných nemocníc. Hoci sa mo-
derný „úspešný“ človek snažil dlho tváriť, že choroba a smrť sa ho netýkajú, časy, ktoré žijeme, ho 
prinútili pozrieť sa im zoči-voči.  Svätý Maximilián nám pripomína, akým obrovským bohatstvom 
pre Cirkev sú chorí a trpiaci. A pripomína zmysel, ktorý ľudskej chorobe a utrpeniu dáva Kristovo 
utrpenie.

NAJBLIŽŠÍ 
UKRIŽOVANÉMU
V  minulom čísle Immaculaty 
sme si priblížili službu sv.  Ma-
ximiliána chorým na duši. Jeho 
službu spovedníka.  S  touto 
službou priamo súvisí aj jeho 
služba chorým na  tele. Spo-
menuli sme si jeho obetavosť 
pri vysluhovaní sviatosti poká-
nia tým, ktorí boli ťažko cho-
rí či priamo pred odchodom 
do  večnosti. S  ňou sa úzko 
spája aj vysluhovanie sviatosti 
pomazania chorých pacien-
tom pripútaným k  nemocnič-
nému lôžku. Veď práve medzi 
nimi, v sanatóriách pre chorých 
na tuberkulózu a pľúcne choro-
by v  Zakopanom, ako pacient 
i  kňaz strávil dlhé mesiace. 
Po celý svoj kňazský život často 
zdôrazňoval obrovskú cenu, 
akú má modlitba, obeta choro-
by a utrpenia tých, ktorí sú pre 
svet úspešných a  produktív-
nych ľudí dávno „odpísaní“. 

Takmer okamžite po  vzniku 
Niepokalanowa v jeho priesto-
roch vznikla aj malá kláštorná 
nemocnica, tzv. infirméria. Bola 
určená prioritne pre starších 
a  chorých bratov, ktorí potre-
bovali zdravotnícku pomoc. 
Infirmériu považoval sv. Maxi-
milián za  najdôležitejšiu „diel-
ňu“ v  Niepokalanowe, lebo tu 

chorí bratia,  pripútaní na  lôž-
ko, prinášali Bohu obetu svo-
jej choroby a utrpenia za dielo 
Niepokalanowa. Maximilián 
bol hlboko presvedčený, že bez 
obety týchto bratov by jeho 
apoštolské diela nemali šan-
cu na  úspech. Často chorých 
bratov na nemocničnom lôžku 
navštevoval, povzbudzoval ich 
na duchu a mali akýmsi spôso-
bom privilegované postavenie 
medzi ostatnými obyvateľmi 
Niepokalanowa. 

Maximilián vnímal obrovskú 
cenu utrpenia, ktoré chorí obe-
tovali za iných, za ich obrátenie, 
za  požehnanie pre iných a  pre 
rozličné dobré diela. V  jednom 
zo svojich listov z  misií v  Ja-
ponsku, kde novozaložené ja-
ponské Mesto Nepoškvrnenej 
(Mugenzai no Sono) prežívalo 
rozličné ťažkosti a  problémy, 
okrem iného napísal: „Potrebu-
jeme tu mnoho modlitieb. A aj 
utrpení z niepokalanowskej ne-
mocničky.“1

Infirméria v  Niepokalanowe 
bola od  začiatku otvorená aj 
pre ľudí z  okolitých dedín, kto-
rým bratia nezištne pomáhali 
zdravotníckou starostlivosťou 
a liekmi. Osobitný význam však 
získala po vypuknutí vojny. V lis-
te sv. Maximiliána z  mája 1940 

sa dočítame: „V súčasnosti den-
ne pomáhame radami lekára 
alebo rozličnou inou pomocou 
priemerne 60-70 ľuďom. Leká-
reň pripravuje každý deň lieky 
asi pre 20 osôb. V nemocnici pre 
laikov leží okolo 30 chorých. Sú 
to prevažne vyhnanci, ktorým 
naša infirméria taktiež slúži.“2

PROSTRIEDOK 
POSVÄTENIA 
Pre svet, ktorý odmietol Boha 
a norí sa do materializmu, cho-
roba nemá absolútne žiaden 
význam. A mnohí, ktorí sú ňou 
náhle vytrhnutý z kolobehu 
„užívania si“ života a zbiera-
nia stále nových materiálnych 
dobier či zážitkov, prepadajú 
zúfalstvu a nevidia jej zmysel. 
Domnievam sa, že predovšet-
kým v  tomto radikálnom ma-
terializme dneška, kde človek 
vo svojej pýche odmieta prijať 
duchovný rozmer svojej exis-
tencie a  očistného utrpenia, 
možno hľadať korene rastúce-
ho akceptovania eutanázie na-
prieč mnohými kedysi kresťan-
skými krajinami. 

Svätý Maximilián sa k  téme 
choroby ako prostriedku du-
chovného rastu vracal pomer-
ne často. V  jednej z prednášok 
pre rehoľných spolubratov 
v  roku 1938 povedal okrem 
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iného aj tieto vzácne slová: „Pán 
Boh to občas tak zariadi, aby 
sa z  našich dobrých úmyslov 
stala obeta. Napríklad najhor-
livejšia duša ochorie a Pán Boh 
túto obetu chce, aby prostred-
níctvom nej očistil jej úmysly. 
Lebo sebaláska sa všade vtláča 
a vyvoláva prinajmenšom spo-
kojnosť s výsledkami jej činnos-
ti. Nám sa zdá, že pracujeme 
na  chválu Nepoškvrnenej, no 
zamieša sa do  toho sebaláska 
a  špiní tento úmysel. Keď Pán 
Boh chorobou takúto dušu zlo-
ží, tak tento úmysel sa ľahšie 
očisťuje. Preto vždy hovorím, že 
kláštorná nemocnica je u  nás 
najefektívnejším oddelením.“3

BOŽIE ZĽUTOVANIE 
A POŽEHNANIE SKRZE 
CHORÝCH
Sv. Maximilián často opakoval, 
že práve chorí vyprosujú Božie 
zľutovanie a požehnanie. Už sme 
si spomenuli, s akou úctou a lás-
kou prichádzal navštevovať cho-
rých v  kláštornej nemocničke. 
Priblížme si ešte iné slová sv. Ma-
ximiliána na túto tému, v ktorých 

osobitným spôsobom zdôrazňu-
je veľkosť obetovanej choroby: 
„Najdôležitejšie pracovné odde-
lenie. Neraz chodím k  chorým 
a hovorím: ‚Vy ste pracovným od-
delením, a to jedným z najdôle-
žitejších... Vy ste v tom šťastnom 
rozpoložení, že nevidíte plody 
svojej práce a  žijete z  toho, čo 
iní pre vás spravia. Plody svojho 
utrpenia nevidíte svojimi očami. 
Tu sebaláska nemá čo robiť, niet 
pre ňu medzi vami miesto. Ak 
však človek pracuje na inom pra-
covnom oddelení, vidí výsledky 
svojho snaženia a neraz mu pri-
chádza na myseľ taká myšlienka, 
že nik iný toto nedokáže spraviť, 
že všetko treba pripisovať mojej 
kreativite, schopnostiam, atď. 
Hoci aj tu je možné všetko po-
svätiť dobrým úmyslom. No tu, 
v  nemocničke, ste oslobodení 
od  týchto pokušení, hoci úplne 
sa od  nich nikdy nedokážeme 
oslobodiť, tým väčšmi od poku-
šení vyplývajúcich zo sebalásky.‘

O. Marian Sobolewski, gvardián 
krakovského konventu, pri du-
chovných cvičeniach pre tento 

kláštor povedal, že ak by v nie-
ktorom kláštore neboli chorí, 
bolo by potrebné sa modliť, 
aby boli... Ak sú teda chorí tak 
užitoční a  ich pracovné odde-
lenie tak efektívne, tak čo mož-
no povedať o  tých, ktorí sú už 
v nebi!“4

Ďakujme teda Kristovi spo-
lu so sv. Maximiliánom za  dar 
chorých a  trpiacich, ktorí jeho 
Cirkvi vyprosujú toľko milostí 
a  požehnania. A  prosme, aby 
sme sa aj my, keď sa nás dotkne 
kríž utrpenia či choroby, v ňom 
dokázali priblížiť k  trpiacemu 
Kristovi. Choroba môže byť da-
rom, ktorý nás v spojení s Kris-
tovým krížom očisťuje a  robí 
účastnými na  Jeho diele vykú-
penia. 

1 Por. List sv. Maximiliána br. Alfonsovi  Stępniewskemu, 
datovaný Mugenzai no Sono, 10. 9. 1935.

2 Por. List sv. Maximiliána (obežník) bratom, ktorý sa 
zdržiavajú mimo Niepokalanowa, datovaný Niepokala-
nów,  21. 5. 1940.

3 Por. príhovor sv. Maximiliána bratom,  Niepokalanów, 
13. 3. 1938.

4 Por. Príhovor sv. Maximiliána bratom, Niepokalanów, 
4. 11. 1936.

Pohlaď do kláštornej nemocničky v Niepokalanove, r. 1937.
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SLEPÍ VIDÍ, CHROMÍ CHODÍ...
Uzdravení není cíl, ale příprava k nesení kříže.
text: P. Jaroslav Brož

V evangeliích nápadně vyniká velký počet lidí uzdravených Ježíšem. Zdá se, že tato část Ježíšova 
působení nebyla v jeho kázání Božího království něčím vedlejším, ale týkala se podstaty toho, 
proč přišel. Článek ukazuje na přímou souvislost mezi uzdravováním a hlásáním Božího slova. 

Od  samého začátku, kdy Ježíš 
po křtu v Jordánu začal veřejně 
kázat Boží království, je nápad-
ný velký počet různých uzdra-
vení, a to nejen jednotlivců, ale 
velkého počtu lidí. Tento obraz 
nám zprostředkují všechna tři 
synoptická evangelia a  je zřej-
mé, že odpovídá historické 
skutečnosti. V  případě Janova 
evangelia, v kterém tyto „davo-
vé“ scény chybějí, předpoklá-
dáme, že evangelista záměrně 
pohled na  Ježíšovo působení 
zjednodušil tak, že se soustředil 
na Pánovo setkávání se s jedin-
ci. Ale k životu patří také velké 
davy lidí čekajících od  Ježíše 
pomoc, protože bolest a  bída 
v tomto světě má četné podoby 
a  je rozšířena asi víc než štěstí 
a nerušený život. To jistě potvrdí 
každý, kdo se nesnaží vyhýbat 
celé realitě tohoto světa. 

UZDRAVOVÁNÍ, NEBO 
KÁZÁNÍ?
Pozornému čtenáři evangelií 
neunikne skutečnost, že v  Je-
žíšově působení se mísí kázání 
Božího království a uzdravování 
lidských neduhů. Někdy Ježíš 
dřív mluví a potom jeho mocná 
slova přitahují lidi sužované bo-
lestí, kteří k němu přicházejí jako 
k lékaři, a on uzdravuje. Jindy ale 
nabýváme dojmu, že náš Pán 
jako by se svým učením záměr-
ně otálel a  věnoval se nejdřív 
lidské bolesti. Otázka, co bylo 
dřív, zda výuka, nebo terapie, je 
asi stejná jako známý problém, 

zda byla dřív slepice nebo vejce. 
Obojí je vzájemně propojeno. 
Ale z  pedagogického hlediska 
se zdá, že mnohdy Ježíš přistu-
poval k lidem nejprve jako lékař. 
Vidíme to například v  krásné 
scéně, která následuje po  luká-
šovské verzi vyvolení dvanácti 
apoštolů (Lk 6,17-19). 

„Sestoupil s  hory a  zastavil se 
na rovině. A s ním velký zástup 
jeho učedníků a velké množství 
lidu z  celého Judska, z  Jeruza-
léma i z tyrského a sidónského 
pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli 
a  byli uzdraveni ze svých ne-
mocí. Uzdravováni byli také ti, 
které trápili nečistí duchové. 
Každý z  toho množství lidí se 
ho snažil dotknout, protože 
z  něho vycházela síla a  uzdra-
vovala všechny.“

Komentujme si krátce tento 
úryvek. Ježíš sestupuje z  hory, 
symbolizující spojení s  Bohem 
v  modlitbě. Tam se z  Ježíšovy 
modlitby zrodil sbor Dvanácti, 
kteří budou působit v  Ježíšo-
vě moci jako on. A Ježíš s nimi 
sestupuje dolů, na  rovinu, kde 
ho obklopí obrovské množství 
lidí se svými nemocemi. Papež 
František by to jistě komento-
val slovy: obraz církve jako pol-
ního lazaretu. Ježíš se nebojí 
sestoupit tam, kde je kumulace 
bolesti, utrpení a  bídy. Vždyť 
proto přišel. Drobný, ale dů-
ležitý detail upřesňuje, že lidé 
přišli, aby Ježíše „uslyšeli a byli 

uzdraveni.“ Nevidí v  něm tedy 
tajemného mága s  ezoterický-
mi praktikami, ale muže slova, 
Božího slova. A prvním plodem 
tohoto slova je uzdravení. 

UZDRAVENÍ JAKO 
MESIÁŠSKÁ ZNAMENÍ
Ježíšovo uzdravování bylo pro 
palestinské Židy jasným signá-
lem. Jak mohli rozumět tomuto 
charakteristickému rozměru 
Ježíšova působení? To vyplývá 
z otázky uvězněného Jana Křti-
tele, který za Ježíšem pošle své 
učedníky, aby ověřili, zda Ježíš 
je skutečně očekávaný Mesiáš: 
„Jsi ten, který má přijít?“ (Mt 
11,3). – „Ten, který má přijít“ byl 
jeden z  mesiášských titulů.  – 
Jako by Křtitel nechtěl zemřít 
v nejistotě, že se snad ve svém 
poslání mýlil. A dostává od Je-
žíše odpověď: „Jděte a oznamte 
Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí 
vidí, chromí chodí, malomoc-
ní jsou očišťováni, hluší slyší, 
mrtví vstávají, chudým se hlá-
sá radostná zvěst“ (Mt 11,4-5). 
Boží pomazaný se jednoznačně 
projevuje nikoli skvělou nad-
zemskou naukou nebo okáza-
lou reprezentací vnější moci, 
ale soucitným skláněním se 
k  lidské bídě. A  jejím účinným 
odstraňováním. 

SPÁSA JAKO 
UZDRAVENÍ CELÉHO 
ČLOVĚKA
Ježíš nepřišel vytvořit nebe 
na  zemi. Po  pádu do  hříchu 
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je nemožné vrátit se znovu 
do  ráje. Ale svou přítomností 
nám zde na zemi dává začátek 
života, který se plně rozvine 
v nebeském Jeruzalémě. 

Jedno přísloví říká, že sytý 
hladovému nevěří. Podobně 
člověk sužovaný bolestnou 
nemocí sotva dokáže uvěřit 
krásným příslibům svobodné-
ho života. To je jeden z  důvo-
dů, proč Ježíš v tak hojné míře 
uzdravoval nemocné. Bez jeho 
milosrdného uzdravujícího do-
tyku by sotva kdo z  těch lidí 
bral vážně, když mluvil o Bohu 
jako o  Otci, který miluje kaž-
dého člověka. Proto je logické, 
že dřív než nabízel vznešenou 
nauku evangelia, skláněl se 
k  ranám trpících a  uzdravoval 
je. A  v  této své službě pokra-
čuje skrze církev. Vždyť apoš-
toly kromě jiného vybavil pro 
jejich misii také uzdravováním 

nemocných (srov. Mk 6,13; Mt 
10,1; Lk 9,1-2; 10,9). 

Naše zkušenost s  častými psy-
chickými a emočními obtížemi, 
které jsou někdy skutečnými 
nemocemi, v  nás právem vy-
volává otázku: proč evangelia 
mluví jen o uzdravení tělesných 
chorob? Jedna z  možných od-
povědí říká, že Bible obvykle 
hledí na  člověka jako na  celek. 
Nepopírá jeho vnitřní svět, ale 
nahlíží do  něj skrze tělesné 
projevy. A  tak se lze domnívat, 
že s  fyzickým uzdravením Ježíš 
často uzdravil i vnitřní důsledky 
nemoci. Tak ochromení nohou 
mohla odpovídat i vnitřní strnu-
lost a nepohyblivost. Navíc v ně-
kterých případech nás evange-
lista přímo uvádí k duchovnímu 
významu dané nemoci. Napří-
klad v  uzdravení zraku slepci 
Bartimaiovi u Jericha lze rozpo-
znat dar víry, v  jejímž světle se 

dotyčný rozhodne jít za Ježíšem 
(srov. Mk 10,46-52). 

CHCE JEŽÍŠ, ABYCHOM 
NESLI KŘÍŽ?
Ze všeho, co jsme si dosud 
uvedli, by mohlo vyplývat, že 
Ježíš nechce, abychom měli 
nějaké bolesti. Potom by si 
ale mnozí mohli vyčítat, že se 
asi špatně modlí, když je Pán 
v  jejich strádáních nechá bez 
povšimnutí. Je dobré si všim-
nout, že Ježíš připravuje své 
učedníky, že ponesou ve svém 
životě kříž jako on. Ale začíná 
o něm mluvit až asi v polovině 
evangelia. Předtím mnohé při-
pravuje tím, že je uzdraví, aby 
byli vůbec schopni kříž nést. To 
totiž dokáže jen člověk vnitřně 
svobodný, duchovně zdravý, 
protože nechat se drtit nemocí 
s hořkostí v srdci a s výčitkami 
Bohu není nesení kříže v evan-
gelním smyslu. 
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ODPUSTKY – COŽPAK SE TO 
JEŠTĚ NOSÍ?

O cestě k návratu do Boží lásky.
text: o. Patrik M. Rygiel OFMConv

Odpustky jsou často nepochopenou praxí církve. Mnohdy se setkáváme s názorem, že tato praxe 
patří do minulosti a se současným učením církve nemá nic společného. Zkusme tedy tuto pro-
blematiku prozkoumat.

Katechismus katolické církve 
stručně vyjadřuje podstatu od-
pustků v  bodě 1471: „Odpustek 
znamená, že se před Bohem 
odpouštějí časné tresty za  hří-
chy, jejichž vina byla zahlazena; 
je to odpuštění, které náležitě 
připravený věřící získává za urči-
tých podmínek za pomoci církve, 
které jako služebnici vykoupení 
přísluší rozdělovat a používat po-
klad zadostiučinění Krista a sva-
tých.“ Tedy odpustky zprostřed-
kují odpuštění trestu za  hříchy, 
když nám byla vina odpuštěna 
ve svátosti smíření. Je totiž něco 
jiného „vina“ a „trest“.

Vina, tedy „to, že jsme udělali 
něco zlého“, je nám odpuštěna 
ve  svátosti smíření. Trest, tedy 
následek samého zlého skutku, 

však zůstává stále, a je třeba to 
napravit. Trestem se však ne-
myslí nějaká Boží pomsta, ale 
následek našich hříchů. Ve svá-
tosti smíření dostáváme milos-
ti – Boží pomoc na cestě spásy. 
Odpustky se získávají skrze 
naše zásluhy – tedy jedná se 
o naši odpověď na Boží volání, 
neboť Bůh nás nespasí bez nás.

DEFICIT 
Po každém hříchu nastává přeru-
šení kontaktu s  Bohem a  vzniká 
jakýsi deficit v duši, který je třeba 
doplnit. V tom nám pomáhají od-
pustky. Získáváním zásluh potvr-
zujeme, že svou víru a svůj vztah 
s  Bohem myslíme vážně, neboť, 
jak říká Apoštol, „víra, není-li spo-
jena se skutky, je sama o  sobě 
mrtvá“ (Jak 2,17).

Církev rozděluje odpustky 
k  překonání onoho deficitu 
a  z  tohoto pokladu může čer-
pat každý věřící po splnění ně-
kolika podmínek: Být ve  stavu 
milosti posvěcující – být prost 
hříšné žádostivosti; vykonat 
skutek, za  který církev odpus-
tek uděluje; přijmout svaté při-
jímání; pomodlit se za Svatého 
otce.

ODPUSTEK DAREM
Je třeba zdůraznit, že odpustky 
nejsou magickým úkonem, tedy 
že po vykonání jistého obřadu se 
nutně stane to, co má obřad za-
jistit. Získané odpustky (podob-
ně jako vyslyšená modlitba) jsou 
vždy Božím darem. Nemůžeme 
si je přivlastnit. Odpustky jsou ta-
jemstvím Boží dobroty. 
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Cvičí nás v  ctnostech a  v  křes-
ťanské lásce, neboť díky nim 
se obnovuje a  upevňuje naše 
pouto s Bohem, a skrze to také 
s druhým člověkem i se sebou 
samým a celým tvorstvem. Díky 
kontaktu s Bohem se učíme žít 
v  pravdě, zdokonalujeme své 
bytí a usilujeme žít jako spasení 
už zde na zemi.

Naukou o  odpustcích se zdů-
razňuje také Boží dobrota k  li-
dem, neboť Bůh stvořil člověka, 
aby byl šťastný a  ve  společen-
ství s  Bohem. K  plnému a  vě-
domému prožívání věčné bla-
ženosti dal člověku svobodnou 
vůli. Adam s  Evou Boží nabíd-
ku odmítli. Bůh však ze svého 
plánu nerezignuje a stále tvoří 
nové cesty návratu k  němu. 
Jednou z  těchto cest jsou prá-
vě odpustky či očistec, kde se 
můžeme ještě i po smrti očistit 
od špíny spáchaných hříchů.

I ZA MRTVÉ
To, že hříchy můžou být odpuš-
těny i  po  smrti, a  také že žijící 
mohou vyprosit odpuštění 
hříchů také pro mrtvé, vidíme 
na příklad ve 12. kapitole 2. kni-
hy Makabejské z  druhého 

století před Kristem. Dovídá-
me se tu o  vítězné bitvě, při 
které ovšem někteří židé padli. 
Ostatní na druhý den slavili so-
botu, a  další den pochovávali 
mrtvé. Při tom se ukázalo, že 
všichni mrtví měli při sobě po-
hanské bůžky, tedy smrt byla 
pro ně trestem za hřích modlo-
služby a  nedůvěry v  Hospodi-
na. Následně Juda Makabejský 
a  ostatní „prosili a  modlili se, 
aby jim (padlým – pozn. aut.) 
byl ten přestupek plně odpuš-
těn. Šlechetný Juda domlou-
val lidu, aby se chránili hříchů, 
když na vlastní oči viděli, co se 
stalo, a  jak hřích byl příčinou 
toho, že někteří padli. Nato 
uspořádal ve  vojsku sbírku 
a poslal do Jeruzaléma dva tisí-
ce drachem, aby byly přinese-
ny oběti za padlé. Bylo to krás-
né a  šlechetné jednání, vždyť 
Juda přitom myslil na  vzkříše-
ní. Kdyby nebyl přesvědčen, že 
padlí vstanou, bylo by zbyteč-
né a  marné modlit se za  mrt-
vé. On však byl přesvědčen, 
že těm, kdo zemřeli ve  zbož-
nosti, je připravena nejkrás-
nější odměna. To je vznešená 
a zbožná myšlenka – proto dal 
přinést smírčí oběti za  mrtvé, 

aby jim byly odpuštěny hříchy.“ 
(2 Mach 12,42-45).

Je tedy nanejvýš vhodné 
a  správné modlit se a  získávat 
odpustky také za  mrtvé. Tato 
nauka je podporována také 
církevní praxí už z  raného ob-
dobí křesťanství, kdy se Církev 
modlila za  zemřelé a  sloužila 
za  ně především Eucharistii. 
Modlitba za  mrtvé je skutkem 
milosrdenství, který Bůh neza-
pomíná. Duše v očistci si nemů-
žou pomoci samy. My jim však 
pomoci můžeme. Ony duše se 
nám také umějí odplatit. Pa-
vel  VI. k  tomu říká v  apoštol-
ské konstituci Indulgentiarum 
doctrina: „Používání odpustků 
nám kromě toho sděluje, jak 
intimně jsme jedni s  druhými 
spojeni v Kristu a jak nadpřiro-
zený život každého z nás může 
prospívat druhým, aby také oni 
mohli být snadněji a  intimněji 
spojeni s Otcem.“

Využívejme tedy tento dar od-
pustků. Mysleme na spásu svou 
i  našich bližních. Přijměme 
Boží nabídku a  s  rozhodností 
na  ni odpovězme vykročením 
na cestu ctnosti. 
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (28)
Papež bojovník
text: Radomír Malý

V Itálii vojsko Garibaldiho ve službách savojské dynastie dobývalo jedno knížectví za druhým. 
Dopouštěli se při tom neuvěřitelných krutostí, nezastavili se ani před vraždami dětí. Když r. 1860 
Garibaldi obsadil Sicílii, zorganizovali jeho důstojníci v  jednom městě veřejnou popravu míst-
ního faráře a aktivních katolíků s povinnou účastí obyvatelstva. Osmiletá Angelina Romanová, 
která měla svého kněze ráda, začala hlasitě plakat. Rozzuření vojáci ji tedy přiřadili k odsouze-
ným a zastřelili spolu s nimi. Toto zdaleka nebyl ojedinělý případ. Brutální vraždy, protikatolická 
agitace a nejsprostší urážky papeže byly součástí tohoto „osvobozování Itálie“.       

KAUZA EDGARA 
MORTARY
Dobový tisk dokazoval „nelid-
skost“ papeže na osudu židov-
ského chlapce Edgara Mortary 
z  Boloně, jež byla do  r. 1858 
součástí Papežského státu. 
Mortarovi byli bohatí židovští 
obchodníci, kteří navzdory zá-
kazu zaměstnávali křesťanské 
služebnictvo. Když malý Edgar 
smrtelně onemocněl, jedna ka-
tolická služka ho tajně pokřtila. 
Chlapec se ale uzdravil a  slu-
žebná Anna Morisiová o  tom, 
že mu udělila křest v  nouzi, 
později mluvila. Jednala však 
proti církevním zákonům, které 
nedovolují křtít děti nekřesťa-
nů proti vůli jejich rodičů s vý-
jimkou neomylné jistoty smrti, 
nicméně stalo se. Podle zákonů 
Papežského státu muselo být 
dítě v takovém případě vycho-
váváno křesťansky. Mortarovi 
byli o tom informováni a vyzvá-
ni, aby Edgara posílali do kato-
lické školy. Když odmítli, bylo 
jim dítě odebráno a  umístěno 
v Římě v jednom internátě. 

Z  celého světa přicházely 
do Říma protesty. Edgar byl při-
jat papežem, který mu řekl, že 
mu bude „druhým, adoptivním 
otcem“. Zamiloval si katolickou 
víru a  nenechal se odradit ani 
svými fyzickými rodiči, již měli 

možnost kdykoliv ho navště-
vovat. Stal se knězem, kanov-
níkem augustiniánského řádu, 
z  úcty a  lásky k  Piovi IX. přijal 
za své řeholní jméno Pius, a pů-
sobil jako skvělý kazatel a profe-
sor teologie ve  Španělsku. Celý 
život psal knihy a pořádal před-
nášky o Piovi IX., kterého horlivě 
bránil proti všem útokům. 

NEPOSKVRNĚNÉ 
POČETÍ A SYLLABUS
R. 1854 Pius IX. bulou „Innefa-
bilis“ slavnostně vyhlásil dog-
ma, že Panna Maria od  oka-
mžiku svého početí byla pro 
(budoucí) zásluhy Ježíše Krista 
prosta dědičného hříchu. Tím 
potvrdil původní víru Církve 
ještě ze starověku. Zednářský 
tisk za  to ihned papeže ne-
vybíravě napadl. Článek víry 
o  Neposkvrněném Početí byl 
totiž mohutnou vzpruhou pro 
mariánskou zbožnost, kterou 
zednáři usilovali zničit. Zároveň 
tímto dogmatem papež udělil 
pomyslnou „facku“ tehdejšímu 
osvícenskému racionalismu, 
který uznával pouze to, co lze 
rozumem vysvětlit. Tyto racio-
nalistické tendence tenkrát ne-
bezpečně pronikaly do  výuky 
na církevních fakultách a semi-
nářích. Člověk by v  tomto du-
chu neměl přijímat z  katolické 
nauky nic, co přesahuje lidský 

rozum. Pius IX. tady ovšem zá-
vazně potvrzuje právě tu prav-
du víry, která je mimo lidské 
chápání.

Proti racionalismu a  dalším 
herezím své doby se papež 
vyslovuje i  v  nejdůležitějším 
dokumentu svého pontifiká-
tu – v tzv. Syllabu bludů r. 1864. 
Pius IX. se zde obrací proti osví-
censké ideologii zdůrazňující 
nadměrně lidský rozum, a pro-
ti liberálním katolíkům, kteří jí 
podléhali. Zároveň odsuzuje 
panteismus, tj. názor, že Bůh 
a  příroda jsou jedno a  totéž, 
naturalismus, jenž odmítá Boží 
existenci a  považuje přírodu 
za  původce všeho stvoření, 
a  materialismus, který uznává 
pouze hmotu a popírá Boha.         

Nejvíce však zednáře a další od-
půrce Církve rozzuřil poslední 
80. článek Syllabu, v  němž pa-
pež odmítá, že by se „mohl smí-
řit s  pokrokem, liberalismem 
a  moderní civilizací a  přizpů-
sobovat se jim“. Liberální svět 
ovládaný svobodnými zednáři 
to pochopil jako vhozenou ru-
kavici veškerému novodobé-
mu myšlení. Pius ale nemohl 
jednat jinak, neboť tyto pojmy 
znamenaly tenkrát bezbožec-
tví a  boj proti zjevené prav-
dě katolické víry. Noviny byly 
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plné protipapežských invektiv, 
Pius  IX. prý odsuzuje všech-
no pozitivní, co přinesla nová 
doba, a  chce násilím vrátit lid-
stvo zpět do středověku. 

VATIKÁNSKÝ KONCIL 
A KONEC PAPEŽSKÉHO 
STÁTU
V 60. letech Garibaldiho vojska 
pronikla na  území Papežského 
státu. Pius zůstal úplně sám, 
jeho hlavní spojenec, 
francouzský císař Na-
poleon III. odmítl po-
skytnout vojenskou 
pomoc. Papežský stát 
bránili pouze dobro-
volníci zvaní zuávové. 
R.  1867 zbyl papeži 
pouze Řím. 

V  této nelehké době 
svolal r.  1869 I. vati-
kánský koncil, kde byly 
vyhlášeny dva důležité 
dokumenty: Dei Filius 
a  Pastor Aeternus. Prv-
ní prohlašuje, že Boha 
lze ze stvořených věcí 
poznat světlem přiro-
zeného rozumu, jak učil 
už sv. Pavel v listě Říma-
nům. Tím otcové sně-
mu reagovali na  blud 
fideismu, podle něhož 
prý pouze vnitřní lidská potřeba 
Boha je důkazem jeho existen-
ce, nikoli řád stvoření.

Konstitucí Pastor Aeternus po-
tom koncil vyhlásil, že papež 
je neomylný ve  věcech víry 
a mravů, když činí závazná roz-
hodnutí pro celou Církev. To 
vyvolalo obrovské pobouření 
v  tisku i  u  jednotlivých vlád, 
tvořených svobodnými zedná-
ři. Rakousko-Uhersko např. vy-
povědělo konkordát se Svatým 
stolcem s odůvodněním, že prý 
„smluvní strana se změnila“, 

tj. jakoby předtím Církev o pa-
pežské neomylnosti neučila. 
Ve skutečnosti však Církev tuto 
pravdu hlásala dlouhá staletí, 
na  I. vatikánském koncilu byla 
pouze definována jako článek 
víry. Německo, Francie a  další 
země zahájily proti Církvi tzv. 
„kulturní boj“, katolicismus prý 
tím, že jeho hlava se prohlásila 
„neomylnou“, se stal „nekultur-
ním“. Malá část duchovenstva 

v Evropě odpadla a založila tzv. 
starokatolickou církev, vedoucí 
osobností byl kanovník z  Mni-
chova Ignaz Doellinger.               

Jednání I. vatikánského kon-
cilu bylo ukončeno násilným 
obsazením Říma r. 1870. Když 
důstojník z  Garibaldiho štábu 
přišel k  papeži žádat o  klíče 
od  hlavního římského paláce 
Quirinal, Pius mu odpověděl: 
„Odkdy zloději potřebují klíče?“ 
Papežský stát byl zrušen, noví 
vládci začali Církev pronásle-
dovat, papeži nebylo dovoleno 

vycházet mimo prostory chrá-
mu sv. Petra a  vatikánských 
zahrad, nesměl také nic pu-
blikovat. Kostely a  kláštery 
byly systematicky vylupovány, 
posvátné předměty ničeny, 
kněží a  řeholníci vražděni lů-
zou, desítky z  nich to zaplatily 
životem, tisíce si odnesly váž-
ná zranění. V  Římě se konal 
kongres ateistů, na  němž byla 
vyhlášena „válka klerikálnímu 

tmářství“. Vycházely 
tiskoviny oslavující sa-
tana, zpívala se „hymna 
na počest ďábla“, slože-
ná zednářem Josuem 
Carduccim a  začínající 
slovy „Vítej, satane! Ať 
se k  tobě vznáší naše 
kadidla, ty jsi zvítě-
zil na  Jahvem kněží!“ 
Nová vláda sjednoce-
né Itálie prohlásila ka-
tolicismus „největším 
nebezpečím pro naši 
dobu“. 

V  těchto smutných 
poměrech bl. Pius IX. 
r. 1878 zemřel. Útěchou 
před smrtí mu bylo, že 
italská vláda přece jen 
pod tlakem lidových 
vrstev, které zachovaly 
věrnost katolické víře, 

podstatně zmírnila proticírkev-
ní opatření. Jeho pontifikát byl 
nejdelším v  celé historii, trval 
32 let. 
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Papež bl. Pius IX. vlastním jménem Giovanni Maria Mastai-Ferretti
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ZŮSTANEME S VÁMI! 
Ani nebezpečí života bratry neodradí od jejich služby v misii.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, každého z nás Pán Ježíš volá k nějakému úkolu. Dává nám pro to své dary a sílu, aby-
chom mohli své poslání uskutečnit. A hlavně: je ve všem s námi jako náš dobrý Pastýř. 

Bratři Zbyšek, Michal a  Jarek 
jsou už druhým rokem na misii 
v Peru. Mají radost ze své služ-
by. Podařilo se jim ve  farnosti 
vytvořit rodinou atmosféru, 
v níž se každý cítí dobře a  lidé 
si navzájem pomáhají. Je začá-
tek roku 1990. Přijel je navštívit 
jejich provinciál otec Zdislav 
z Polska. Konečně se s ním mo-
hou osobně podělit o  všech-
no krásné, co prožívají. Strávili 
spolu několik radostných dnů. 
Když přišel čas jeho odjezdu, 
Michal a  Jarek ho doprovázejí 
na letiště do Limy. 

Za  dva dny se vracejí zpátky 
domů. Jaké je však jejich pře-
kvapení: Pariacotto je lidu-
prázdné. Jen za  okny je občas 
vidět ustrašená tvář. „Zbyš-
ku!“ volá Michal, když vkročí 
do chodby kláštera. „Tady jsem,“ 
ozve se z horního patra a Zby-
šek rychle seběhne dolů. „Co 
se tu stalo?“ ptají se ho bratři. 
„Všechno vám řeknu,“ odpoví 
Zbyšek. „Ale nejdřív se pojďte 
najíst.“  Klade na  stůl v  jídelně 
to, co jim připravil, a  když se 
posadí, začne vyprávět: „Vče-
ra večer po  vašem odjezdu 
vtrhli do našeho městečka te-
roristé. Bylo jich asi čtyřicet – 
ozbrojených až po uši. V uli-
cích se ozval velký rachot 
– střelba a  výbuchy. Lidé se 
ve strachu rozutekli do svých 
domů. Policisté místo toho, 
aby zasáhli, odjeli rychle pryč, 
aby se zachránili. Teroristé 
pobíhali po  městě, stříleli 

do  vzduchu a  křičeli: „Brzy se 
vrátíme a ukážeme vám co pro-
to.“ Nakonec odpálili telefonní 
ústřednu a  odjeli.“ „To je hroz-
né,“ řekl Michal. „A ublížili něko-
mu?“ „Ve  městě ne, ale kousek 
za  městem zastřelili jednoho 
japonského inženýra a  jeho ři-
diče. Pak už se po  nich slehla 
zem. Ráno jsem odvezl těla ze-
mřelých na hřbitov.“ 

„Jsi statečný,“ řekl Jarek a otřel 
si ustarané čelo. „Nevíme, co 
nás teď čeká, bratři. Máme od-
tud odejít?“ „Ne, to ne,“ bratři 
na to. „Pán nás sem zavolal a on 
je s  námi.“ „I  kdybychom měli 

zemřít, zůstaneme,“ v tom jsou 
všichni zajedno.

Druhý den je neděle. Bratři slaví 
mši svatou, ale přišlo jen něko-
lik farníků. „Říkají, že už s námi 
nezůstanete,“ řekl nesměle 
mladý Pedro, ještě než začala 
bohoslužba. Jarek má dnes ká-
zání. „Co myslíte, když Pán Ježíš 
o sobě říká, že je dobrý pastýř, 
nechal by svoje ovečky opuš-
těné, když právě nejvíc potře-
bují jeho pomoc?“ Podívá se 
na  přítomné a  pak na  své bra-
try: „A  my věříme, že nás sem 
poslal, abychom byli s  vámi. 
Dokud nás odsud nevyženou 
násilím, neopustíme vás.“

V  následujících týdnech se 
ustrašení lidé pomalu vracejí 
ke  společnému životu. Brat-
ři pro ně zůstali téměř jedi-
nou oporou. Kromě starosty 
opustili město všichni, kdo 
v  něm měli lidem pomáhat. 
Ve vzduchu stále visí otázka: 
„Vrátí se teroristé, aby nám 
ublížili?“ Přítomnost brat-
ří, jejich dobrota a  věrnost 
v modlitbě však lidem dodá-
vá odvahu: „Pán Ježíš je náš 

dobrý Pastýř. On bude s námi, 
ať se stane cokoli.“ 

Milé děti, i my nyní prožíváme 
čas plný obav a  strachu z  ne-
moci. A  právě v  této situaci 
Pán Ježíš každému z  nás říká: 
„Neboj se, já jsem s tebou!“ 
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PŘÍPRAVA NA OPERACI
Jak se Bětka připojila ke svátosti nemocných.
text: Jana Lokajová

Venku pršelo a šeď hustých mra-
ků zastiňovala celou vesnici. 
Jediné sluníčko široko daleko 
zářilo v očích babičky Lídy, která 
ležela ve své posteli. Její vnučka 
Bětka zrovna chystala sušenky 
a  hroznové víno na  prostřený 
stůl. Čekaly návštěvu otce Jana. 
Babička vyprávěla jeden ze 
svých těžko uvěřitelných příbě-
hů a Bětka se jen smála. 

Babička Lída se v té době chys-
tala na  operaci srdce. Někteří 
v rodině se zákroku hodně báli, 
protože babička už měla vyso-
ký věk a  byla zesláblá různými 
stařeckými nemocemi. Babička 
ale patřila mezi statečné bo-
jovnice a ve své nemoci prosila 
o  pomoc Ježíše. Každý den se 
modlila růženec a  často zvala 
na návštěvu celou svou rodinu. 
Každého, kdo nepohrdnul ča-
jem se sušenkami. Protože jí ne-
chyběla dobrá nálada a moudrá 
slova, rodina i přátele si k ní rádi 
našli cestu. 

Zvonek zarachotil a Bětka běžela 
otevřít. „Chvála Kristu!“ pozdravi-
la kněze.

„Až na věky, Bětko, kde najdu ba-
bičku?“ odpověděl.

 „Čeká na  vás v  kuchyni. Pojďte 
dál,“ řekla a  vzala otci z  rukou 
mokrý deštník.

„Dobré odpoledne, paní Orlová, 
jak se vám daří?“ pozdravil kněz.

„Ale jako vždycky, otče. Termín 
operace se blíží. Jsem ráda, že 
jste si udělal čas.“

„S  potěšením, paní Orlová, za-
opatřit nemocné je pro mě ra-
dost,“ vzal kněz svou aktovku 
a  vytáhl z  ní lahvičku s  olejem 
a lesklou kropenku.

„Bětka s námi zůstane?“ všiml si 
kněz zvědavých očí a uší u stolu.

Bětka zpozorněla. Snad ji ne-
chtějí poslat pryč? Pomazání ne-
mocných ještě neviděla. Napjatě 
čekala, co se bude dít.

„Jestli vám to nevadí, otče, tak 
ano,“ mrkla babička na  vnučku. 
Uf, to se jí ulevilo!

„Dobře, Bětko, přidej se k  nám. 
Začneme. Ve  jménu Otce 
i  Syna…“ přežehnali se všichni. 
Kněz vytáhl kropenku a  párkrát 
stříkl svěcenou vodu po místnos-
ti. Pár kapek osvěžilo i Bětku. Pak 
babička v modlitbě litovala svých 
hříchů a  otec Jan přečetl příběh 
z Bible o milosrdném Samaritáno-
vi. Pokračovali několika prosbami 
za posilnění nemocné a uzdrave-
ní, na které všichni spolu odpově-
děli: „Prosíme tě, vyslyš nás.“ 

Náhle otec Jan natáhl ruce 
nad babičku, nejdřív se jen tiše 
modlil a  pak otevřel lahvičku 
s olejem, poděkoval za něj Bohu 
a řekl: „Bože, tvá služebnice při-
jme s vírou svátost nemocných; 
prosíme tě: ať ji pomazání tímto 
olejem posilní a uleví jí v boles-
tech. Skrze Krista, našeho Pána.“ 
Nabral olej a pomazal jím babič-
ku na čele a na rukou. Na závěr 
se ještě pomodlil, vyprošoval 
babičce Boží blízkost, Boží posi-
lu a uzdravení a zakončil: „Dob-
rořečme Pánu.“ Bětka s  babič-
kou odpověděly: „Bohu díky.“

„Díky, otče, hned jsem zase klid-
nější. Nabídněte si sušenky,“ řek-
la babička. Bětka nevěděla, co si 
o  tom má myslet. Zvědavost jí 
nedala a zeptala se kněze: „Co se 
teď bude dít?“ 

„Už se stalo. Bůh zvláštním 
způsobem pečuje o  nemocné, 
protože sám dobře zná bolest 
a  utrpení. Nemocným touhle 
svátostí nabízí svou podporu, 
blízkost a uzdravení. Hodně trá-
pení má člověk nejen z  bolestí 
těla, ale i z bolestí duše. Škoda, 
že nemůžeme vidět, jak se duše 
díky svátostem hojí. Určitě to je 
nádhera,“ vysvětlil kněz.

„Já jsem ale babiččinu duši vidě-
la. Vypadá docela zdravě. Svítí jí 
v  očích, vidíte?“ ukázala Bětka 
na babiččinu usměvavou tvář.

„Vidíš, to mě nenapadlo,“ za-
smál se hlasitě kněz a zakousl se 
do sušenky. 

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

❧	V  této nelehké době měla 
vnučka na  19. září naplánova-
nou svatbu. Byli jsme plní ne-
jistoty a obav co a jak. Úpěnlivě 
jsem se modlila k  Matce Boží 
o  pomoc v  této situaci. Nako-
nec vše dopadlo dobře. I počasí 
bylo hezké. Ani roušky v kostele 
nevadily. Jen svědek, bratr ne-
věsty, u svatby nemohl být, pro-
tože měl nařízenou karanténu. 
Po svatbě zůstali všichni zdravi, 
nikdo covidem neonemocněl. 
Moc za to z celého srdce děkuji 
Pánu Bohu i Matce Boží.

vděčná rytířka J. B.

❧	Letos na  jaře jsme čekali 
na  jednání v  našem dlouhole-
tém soudním sporu. Byla jsem 
v  depresi, stále jsem o  tom 
soudu přemýšlela, trápila se. 
Ze zoufalství jsem se začala 
modlit Pompejskou novénu. 
Panna Maria ani nečekala, až se 
ji domodlím. Zařídila tak skvělý 
průběh jednání a  rozsudek, že 
bych si lepší ani nevymyslela. 
Maria, díky, přímluvkyně naše. 
Ze své zkušenosti mohu ra-
dit lidem, kteří jsou na  tom 
podobně, jako jsem byla já, 
ať nechají přemýšlení a  své 
trápení odevzdají P.  Marii. Na-
jdou klid v  odříkávání desátků 

s  tajemstvími, které  pokrývají 
celý život P. Marie i náš.

Vojtěška

❧	Prosím o modlitbu za všech-
ny nemocné v celé naší rodině 
a  za  všechny, kteří mě žádali 
o  modlitbu. Prosím také o  po-
koj duše pro zemřelého manže-
la Štefana.

rytířka Ludmila z Ostravy

❧	Děkuji za  pomoc, sílu 
a  uzdravení s  prosbou o  Boží 
požehnání a pomoc.

rytířka Veronika 

❧	Prosím o  modlitby a  dary 
Ducha svatého za  nemocnou 
maminku a dospívající děti.

věrná čtenářka Patricie

❧	Chci poděkovat Pánu Ježí-
ši a  Panně Marii za  vyslyšení 
prosby a  prosím o  modlitbu 
za obrácení mých dětí a vnou-
čat a za křest malých pravnou-
čátek. Děkuji.

rytířka Věra

❧	Chci touto cestou podě-
kovat Pánu Ježíši, Panně Ma-
rii za uzdravení syna. A také 
prosím o  modlitbu za Jarouš-
ka, kterému je rok a půl, čeká 

ho operace kvůli bouličce na 
krku. Děkuji. 

rytířka Vilma

❧	Prosím o  modlitbu za  syna, 
který je v umělém spánku kvůli 
krvácení do mozku. Děkuji.

 rytířka Marie

❧	Prosím o  modlitbu za  dce-
ru Andreu, závislou na  alko-
holu. Za  jejího malého synka 
Maxíka. Za  uzdravení ze závis-
losti. Za  otevření se pomoci. 
Za uzdravení všech ran, odpuš-
tění a smíření v rodině.

maminka Věra

❧	Prosím na  přímluvu Panny 
Marie za  zdraví, lásku, rodinu, 
bydlení. Ty znáš, Pane, mé sny 
a touhy. Děkuji Ti.

 tvoje rytířka Helena

❧	Upřímné díky a  zaplať 
Pán Bůh za  materiály zaslané 
k  první sobotě v  měsíci září. 
Díky Vám se staly první soboty 
v  měsíci radostně prožívanými 
dny s  Pannou Marií, dny, kdy 
se nejupřímněji a  nejsoustře-
děněji modlím Růženec. Díky 
i za podnětné myšlenky z Mini-
lekce a Loretánského rozjímání.

s úctou V. Knob

ÚMYSLY MODLITEB M. I.

 PROSINEC Aby pokora a chudoba Krista i Jeho Matky byly pro nás vzorem a příkladem při našem 
každodenním rozhodování.

 LEDEN Abychom dokázali přijmout poselství mučedníka z Auschwitz (sv. Maxmiliána Kolbe-
ho) a snažili se být světlem v temnotách našeho světa, jenž potřebuje naději.

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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ZPRÁVY
• Vatikán:  Papež František na-
psal dopis do  Malého domova 
milosrdenství, který vznikl v sicil-
ském městě Gela „na  pomoc li-
dem v nouzi a nejistých životních 
situacích,“ aby „povzbudil všech-
ny, kteří se v  něm dennodenně 
a bezvýhradně nasazují v pomo-
ci bližním.“ Toto dílo věnované li-
dem, kteří žijí v problematických 
okolnostech, je majákem, šířícím 
světlo a naději v temnotě utrpení 
a  rezignace, píše římský biskup. 
František dále oceňuje „obdivu-
hodný vzor evangelní milosrdné 
lásky a  vycházející církve, který 
přináší mnoho dobra církevnímu 
i občanskému společenství“. Stá-
vá se „ceněným znamením toho, 
že církev se svým lidem sdílí jeho 
námahu a obtíže“.
Malý domov milosrdenství vzni-
kl v roce 2013 z podnětu papeže 
Františka, jehož první veřejné 
mše se účastnil také mladý sicil-
ský kněz Pasqualino Di Dio. Nově 
zvolený papež jej krátce nato 
(17. 3. 2013) přijal na  audienci, 
během níž mu otec Di Dio vy-
právěl o sociální realitě v jeho si-
cilské diecézi, nesnázích mnoha 
rodin a lidí na okraji společnosti. 
František ho vyslechl a  vybídl 
k založení domova, který by byl 
znamením Božího milosrdenství. 
„Povzbuzuji tě i  všechny, kteří 
spolupracují na  tvém dobročin-
ném projektu,“ obrací se papež 
k  sicilskému knězi, „abyste po-
kračovali v  této chvályhodné 
misi. Dosvědčujte Otcovu něhu 
a milosrdenství ve sdílení a soli-
daritě s těmi nejslabšími a skles-
lými lidmi.“ Svatý otec ujišťuje 
o modlitbě za všechny dobrovol-
níky i klienty sicilského domova, 
žádá je o modlitbu a uzavírá svůj 
list apoštolským požehnáním.

www.radiovaticana.cz   8. 11. 2020

• Vatikán: Zdravotní stav Bene-
dikta XVI. se nezhoršil. Naopak, 
vrátil se k  procházkám ve  Va-
tikánských zahradách. Osobní 
sekretář emeritního papeže 
o  tom promluvil v  exkluzivním 
rozhovoru pro dnešní vydání 
italského týdeníku Oggi. Vyvrací 
tak některé zprávy kolující v po-
sledních týdnech po  sociálních 
sítích. „O jeho zdraví se šířily fake 
news“ – konstatuje mons. Georg 
Ganswein. „Benedikt XVI. žije 
jako třiadevadesátiletý člověk. Je 
fyzicky křehký, hlas má velmi sla-
bý, avšak jeho mysl zůstává jas-
ná. Každý den slouží mši, modlí 
se, občas ještě přijímá návštěvy, 
čte, studuje, poslouchá hudbu, 
vyřizuje korespondenci. Přiroze-
ně ve  velmi poklidném rytmu. 
Častěji odpočívá, protože jeho 
síly ubývají, ale je v dobré nála-
dě a  poklidu. Řečeno automo-
bilistickým slovníkem, přeřadil 
z  trojky na  jedničku. Nicméně 
po  téměř tříměsíční přestávce 
se vrátil ke  svým procházkám 
po  Vatikánských zahradách 
za pomoci chodítka, když to po-
časí dovolí. Zotavil se z  námah 
cesty do  Německa, do  Řezna, 
kde byl letos v  červnu navštívit 
svého bratra Georga, jenž poté 
zemřel, a z pásového oparu, což 
je virus vyvolávající silné bolesti, 
který jej zasáhl na začátku cesty 
do Řezna.“ Uvedl pro italský ma-
gazín Oggi osobní sekretář eme-
ritního papeže Georg Ganswein.

www.radiovaticana.cz   8. 11. 2020

• Vatikán/Itálie: Mons. Caloge-
ro Peri, biskup sicilského Caltagi-
rone, předal začátkem listopadu 
papežův dar do Mezinárodního 
muzea křížů, které bylo před 
dvěma měsíci otevřeno na úze-
mí jeho diecéze. Po  mši svaté 
na první pátek v měsíci ve svaty-
ni Kříže ustavičné pomoci, která 
muzeum hostí, předal rektorovi 

tohoto poutního místa Františ-
kův pektorál.
Svatyně Nejsvětějšího Kří-
že stojí na  místě někdejšího 
kostelíka Panny Marie, Matky 
ustavičné pomoci, který v roce 
1693 zničilo zemětřesení. Zhru-
ba o  desetiletí později (1708) 
v  tomto místě, na  cestě mezi 
městy Caltagirone a Gela, rolník 
Antonio Centorbi našel obraz 
ukřižovaného Krista, u  jehož 
nohou klečí sv. Brigita. Na kon-
ci osmnáctého století zde byl 
postaven nový kostel, který se 
stal vyhledávaným poutním 
místem, zejména po pět pátků 
předcházejících svátku Povýše-
ní sv. Kříže. 
Rektor poutní svatyně, o. Enzo 
Mangano dostal vnuknutí k zalo-
žení Mezinárodního muzea křížů 
o  letošní postní době. Při reflexi 
nad pandemií a jejích důsledcích 
považoval za  vhodné hlouběji 
poznávat spiritualitu Nejsvětěj-
šího kříže prostřednictvím jeho 
zobrazení. Oslovil proto italskou 
veřejnost, zejména uměleckou, 
aby darovala krucifixy a  jiné 
předměty spojené s  Pašijemi. 
Na  tuto výzvu zareagoval rov-
něž papež František. V listě, který 
zaslal prostřednictvím státního 
sekretariátu do  sicilské pout-
ní svatyně, „povzbuzuje věřící 
a  poutníky, přicházející na  toto 
starobylé pašijové poutní místo, 
aby se stále intenzivněji připo-
dobňovali Kristu, který je Cesta, 
Pravda a Život“.
Jedním z  prvních exponátů no-
vého muzea, které dnes čítá asi 
150 sakrálních předmětů, byla 
replika kříže z  konventu sv. Da-
miána v  Assisi, která posilovala 
diecézního biskupa sicilského 
Caltagirone během jeho ne-
dávné hospitalizace v  důsled-
ku nákazy koronavirem. „Onen 
kříž, pověšený na  zdi,“ prohlásil 
mons. Peri, „byl po dobu nemoci 
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mým opěrným bodem, vyvolával 
otázky a podněcoval k modlitbě.“ 
Po  propuštění z  nemocnice bis-
kup požádal, zda si kříž může od-
nést, a jako dík Bohu za uzdravení 
jej věnoval do nového muzea.

www.radiovaticana.cz   7. 11. 2020

• Španělsko: V  Barceloně v  ba-
zilice „La Sagrada Familia“ byl 
blahořečen Joan Roig Diggle, 
který r. 1936 ve  věku 19 let byl 
zastřelen z nenávisti vůči katolic-
ké víře. Je mučedníkem Eucharis-
tie. V situaci španělské občanské 
války, kdy kněžím bylo levicovou 
vládou zakázáno celebrovat mši 
sv. a  roznášet sv. přijímání, po-
věřil tím jeden kněz mladého 
Joana. Jeho úkol spočíval v  roz-
nášení Těla Páně do jednotlivých 
domácností. Přitom ho ale sle-
dovala hlídka komunistické mlá-
deže, která ho odvlekla z domu 
na hřbitov a zastřelila. Před smrtí 
svým vrahům odpustil. Obřad 
beatifikace vedl předseda špa-
nělské biskupské konference 
kardinál Juan José Omella.

www.kath.net  8. 11. 2020

• USA: Slovenský sochař Martin 
Hudáček zhotovil pro americ-
ký Madison ve  státě Wisconsin 
sochu nenarozeného dítěte. Po-
žehnal ji místní katolický biskup 
Donald J. Hying. Představuje 
čtyřletou dívku, na  niž hledí její 
šokovaný otec, který donutil 
její matku k  potratu, se studem 
a strachem. Dívka ale napřahuje 
k otci ruce jako znak odpuštění.

www.kath.net   9. 11. 2020

• Čína: 8 katolických řehol-
nic muselo opustit svůj klášter 
v  severočínské provincii Shanxi 
kvůli neustálému obtěžování 
státními úřady. K  vyvrcholení 
konfliktu došlo poté, kdy stát 
nařídil odstranění kříže z  bu-
dovy kláštera. Sestry vydaly 

prohlášení, že „kříž je symbolem 
spásy a raději se samy necháme 
roztrhat na kusy, než bychom jej 
odstranily“. Úřady daly sestrám 
na  vybranou: buď klášter dob-
rovolně opustí, nebo budou ná-
silím vyvedeny a  budova bude 
zbourána. Zvolily první mož-
nost. Jak se ukázalo, tajná poli-
cie sledovala veškerý jejich život 
skrytými kamerami, časté byly 
i namátkové domovní prohlídky 
kláštera a podobná šikanování.

www.kath.net  8. 11. 2020 

• Zambie: Řeholní  sestra Matil-
da Mulengaskonzi z  kongrega-
ce Služebnic Nejsvětější Panny 
Marie Neposkvrněné v  této af-
rické zemi zemřela na  následky 
pobodání nožem, když před 
dvěma měsíci neznámí útočníci 
přepadli jejich kostel a klášter. Při 
útoku byla zraněna i druhá sestra  
Okafor Assumpta. Policie vyšet-
řuje, jestli se jednalo o nábožen-
sky motivovaný útok muslimů. 
Zambijští biskupové nazvali toto 
napadení bestiálním.

www.pch24.pl  6. 11. 2020

• Polsko: Již desítky tisíc pol-
ských katolíků se podepsaly 
na  děkovném dopise Ústavní-
mu soudu, který rozhodl o  pro-
tiprávnosti potratů dětí, jimž při 
prenatálním vyšetření bylo dia-
gnostikováno nějaké postižení. 
Tento verdikt nejvyššího soud-
ního orgánu vyvolal v zemi ma-
sové pobouření propotratových 
organizací a levicových aktivistů, 
kteří sáhli i k plenění a devastaci 
řady kostelů a  sakrálních objek-
tů. Polská biskupská konference 
tyto akty kategoricky odsoudila.

www.pch24.pl    5. 11. 2020

• Brazílie: Ministr zdravotnic-
tví Eduardo Pazzuello zpřísnil 
na  základě žádosti katolického 
episkopátu dosavadní zákon, 

který povoluje potraty pouze 
z důvodů nebezpečí života mat-
ky a znásilnění. Dosud v případě 
znásilnění mohla každá žena 
uvést tento důvod, aniž by před-
ložila důkazy, že se tak skutečně 
stalo. Teď bude požadováno po-
licejní šetření a zpráva, že ke zná-
silnění skutečně došlo.

Glaube und Kirche 9/2020

• Německo: Arcibiskup v  Bam-
berku Ludwig Schick napsal 
v  pastýřském listu, že sv. Max-
milián Kolbe, jenž obětoval svůj 
život za  spoluvězně v  koncent-
račním táboře v Osvětimi, je vzo-
rem a inspirací v boji proti rasis-
mu a  nacionalismu. Arcibiskup 
Schick připomíná jeho bratrské 
jednání se spoluvězni z  jiných 
národů, zejména s židy.

Glaube und Kirche 9/2020

• Rakousko: Vídeňská arci-
diecéze zaznamenala letos ná-
růst zájemců o  kněžství. Letos 
na  podzim do  semináře vstou-
pilo 14  nových kandidátů, čímž 
počet seminaristů stoupl na  52. 
„Kandidáti nejsou ani ‚konzerva-
tivní‘, ani ‚progresivní‘, ale v centru 
jejich života je Bůh,“ říká Matthias 
Ruzicka, 25letý seminarista. Noví 
kandidáti pocházejí z  různých 
prostředí. Ke kněžství se mezi ji-
nými připravují zájemci, kteří byli 
dříve hudebníci, chemici, ošetřo-
vatelé či úředníci státního sekto-
ru. Někteří seminaristé mají vlast-
ní zkušenost odchodu od církve. 
Avšak se znovu nalezenou vírou 
se rozhodli odevzdat svůj život 
do služby Bohu a církvi. Formace 
v semináři trvá od šesti do osmi 
let. Ke konci formace jsou klerici 
posíláni „na roční pastorační pra-
xi“, kde mají získat vlastní zkuše-
nost s bezprostřední prací s lidmi. 
Obyčejně jsou pak po  roce až 
dvou svěceni na kněze.

vaticannews.va 20. 11. 2020
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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

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 sloužena každý 
měsíc mše svatá

STAŇTE SE I VY PODPOROVATELI IMMACULATY

Děkujeme, že nás podporujete!

IMMACULATA
U VÁS
DOMA
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https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


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

Ráno, celý den  
andělé nade mnou bdí...
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