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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,
poslední číslo Immaculaty s  vročením 2020 
v  sobě obsahuje texty o  svátosti kněžství 
a  manželství, kterými ukončujeme náš celo-
roční cyklus o  svátostech. Pevně věříme, že 
texty přispěly k hlubšímu pochopení, jakého 
obrovského daru se nám od  Boha dostalo 
prostřednictvím svátostí.

V textech o kněžství se dočteme, že jediným 
knězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi 
je v  křesťanství Ježíš Kristus. Jeho výkupná 
oběť, přinesená jednou provždy, je jedinečná. 
Křesťané svým spojením s Kristem ve křtu zís-
kávají podíl na  Ježíšově kněžství a  stávají se 
kněžími tak, že mají jako svou oběť přinášet 
svůj život. To se nazývá všeobecné kněžství 
a platí bez rozdílu pro všechny křesťany. Na-
proti tomu si Bůh některé muže povolává, aby 
ve  jménu Kristově pásli církev Božím slovem 
a Boží milostí. To se nazývá služebné kněžství, 
protože je určeno k růstu duchovního spole-
čenství církve.

Věříme, že Ti z Vás, jejichž cestou je manželství, 
najdete v  textech nejenom povzbuzení, ale 
i praktické rady na dobrý život v manželství. 

Ať už nás Pán Bůh povolává k té, či oné životní 
cestě, vždy potřebujeme Boží požehnání a po-

moc, které Vám rádi vyprošujeme.

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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LETEM M. I. SVĚTEM
Ohlédnutí za rokem 2020

U SVATÉHO ANTONÍNKA

SRPNOVÁ CVILÍNSKÁ POUŤ

U RYTÍŘŮ V POLSKU

RŮŽENCOVÁ POUŤ

U SVATÉHO ANTONÍNKA

SRPNOVÁ CVILÍNSKÁ POUŤ

SRPNOVÁ CVILÍNSKÁ POUŤ

SETKÁNÍ S GENERÁLEM ŘÁDU A JEHO 

ASISTENTEM V REDAKCI
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SRPNOVÁ CVILÍNSKÁ POUŤ
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U RYTÍŘŮ V POLSKU

Z PRIMICE O. PATRIKA

SETKÁNÍ V PRAZE

Z PRIMICE O. PATRIKA

RŮŽENCOVÁ POUŤ

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ O. PATRIKA

SETKÁNÍ V PRAZE

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ V BRNĚ
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SVÁTOST SVĚCENÍ 
Nástroje jediného a nejvyššího Kněze
text: P. František Urban 

Jediným a nejvyšším Knězem novozákonního Božího lidu je Kristus. Aby mohlo být jeho kněžství 
stále aktualizováno, aby mohl Boží lid zakoušet moc Kristova kněžství, k tomu existují vysvěcení 
služebníci.

ZPŘÍTOMŇOVÁNÍ 
KRISTOVY OBĚTI
Eucharistie – oběť Krista, k  níž 
on přidružuje svou snoubenku, 
církev, je podstatným tajem-
stvím naší víry. Dle slov sv. Jana 
Pavla II. je eucharistie též „hlav-
ním a ústředním důvodem pro 
existenci svátosti kněžství, jež 
ve  skutečnosti vznikla v  oka-
mžiku ustanovení eucharistie 
a zároveň s ní“. Z toho je zřejmé, 
v  čem je kněz nenahraditelný: 
konat administrativní práce, 
starat se o svěřený majetek, vy-
učovat náboženství a plnit další 
pastorační úkoly mohou i  jiní. 

Ale slavit eucharistii, skrze niž je 
budováno mystické tělo Kristo-
vo – církev, v této úloze nemůže 
biskupa a  jím pověřené kněze 
nahradit nikdo jiný. Především 
z  tohoto důvodu Ježíš v každé 
době povolává dělníky na svou 
vinici (srov. např. Mt 20,1-7; Mk 
1,16-20; Lk 10,1-2). Bez kněze 
nelze slavit eucharistii. Ale platí 
to i  obráceně: bez eucharistie, 
zpřítomňované Kristovy oběti, 
by nebyli ani kněží.

TŘI STUPNĚ SVĚCENÍ
Navenek nejvýraznější od-
lišnost od  ostatních svátostí 

spočívá v tom, že svátost svě-
cení existuje ve třech stupních: 
rozeznáváme svěcení biskupů, 
kněží a  jáhnů. Benedikt XVI. 
jakožto nejvyšší pastýř církve 
r. 2009 blíže specifikoval, že 
biskupské a  kněžské svěcení 
uschopňuje příjemce svátosti 
jednat jako představitel Kris-
ta-Hlavy, zatímco u  jáhnů se 
stává jejich svěcení základem 
pro službu liturgickou, zvěs-
tovatelskou a  službu lásky. 
Tímto rozlišením emeritní pa-
pež navázal na  nauku 2. vati-
kánského koncilu, který praví: 
„Na  nižším stupni hierarchie 
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stojí jáhnové, na něž jsou vklá-
dány ruce nikoli ke  kněžství, 
nýbrž ke službě.“

JAK SE SVÁTOST 
UDĚLUJE? 
Ve všech třech stupních se svě-
cení přijímá vkládáním rukou 
biskupa na  hlavu kandidáta 
(srov. 1Tim 4,14; Sk 6,1-6 aj.) 
a  příslušnou modlitbou. V  pří-
padě svěcení biskupů mohou 
vedle hlavního světitele vklá-
dat ruce ještě dva další bisku-
pové, spolu-světitelé. Kněz ani 
jáhen tuto svátost v  žádném 
stupni udělovat platně nemo-
hou. Tím církev mimo jiné vy-
jadřuje, že pouze biskup má 
plnost Kristova kněžství a  že 
právě skrze biskupa je Ježíš pří-
tomen mezi věřícími jako vele-
kněz. Pokud přesto při svěcení 
druhého stupně při konsekrač-
ní modlitbě pronášené bisku-
pem vztahují všichni přítomní 
kněží pravou ruku směrem 
ke  svěcencům, nečiní tak kvůli 
platnosti svěcení, ale symbolic-
ky na znamení jednoty, modlit-
by a  přijetí nově vysvěcených 
do  svého společenství. Ob-
dobně v  rámci obřadu svěcení 
třetího stupně se  noví diakoni 
zdraví s  biskupem i  všemi pří-
tomnými jáhny – ani toto gesto 
ovšem není k  platnému přijetí 
svátosti nezbytné.

DISKRIMINACE ŽEN? 
Katolická církev prohlašuje, že 
svátost svěcení může přijmout 
pouze pokřtěný muž. Vlivem 
praxe církevních společenství 
vzešlých především z  reforma-
ce i  vlivem moderních snah 
o zrovnoprávnění se občas ob-
jevuje otázka: proč by papež 
nebo nějaký koncil nemohl 
povolit svěcení žen? Na  tuto 
otázku je možné odpovědět, 
že církev v této záležitosti není 

vázána rozhodnutím papeže 
nebo jiné lidské autority, ale 
je vázána způsobem jednání 
samého Krista: on si vyvolil ně-
kolik mužů za  apoštoly (srov. 
Lk 6,12-16); oni udělali totéž, 
když si vybírali spolupracovní-
ky (srov. 1Tim 3,1-13; Tit 1,5-9). 
Proto se církev s definitivní zá-
vazností vyslovila, že kněžské 
svěcení žen (tj. svěcení druhé-
ho stupně) není možné. Papež 
František v dubnu r. 2020 jme-
noval novou studijní komisi, 
jejímž úkolem je vyjasnit ještě 
otázku jáhenského svěcení žen. 
Sv. Pavel se totiž zmiňuje o  já-
hence Foibé (srov. Řím 16,1-2) 
a  rovněž v prvních staletích se 
jáhenky v církvi vyskytovaly. Je 
ovšem třeba hlouběji prozkou-
mat, zda šlo o  svěcení, nebo 
o  nesvátostnou službu zamě-
řenou převážně na  ženy. Tato 
otázka ovšem nesmí bránit že-
nám, aby si uvědomovaly veli-
kost svého poslání, ať už máme 
na  mysli obnovu společnosti, 
nebo rozkvět a  odhalování 
pravé tváře církve. Místo ženy 
v  církvi je podobné místu Ma-
riinu: ona nebyla knězem, ale 
dala světu Krista. 

ZDOBROVOLNIT 
CELIBÁT?
Je-li svátost svěcení vyhrazena 
mužům, nabízí se další otázka: 
nemohli by tito svěcení služeb-
níci uzavírat manželství? Proč 
od  nich církev vyžaduje celi-
bát, tj. trvalé zřeknutí se dobra 
manželství pro Boží království? 
Pokud je celibát považován 
za  charisma, tj. mimořádný 
dar Ducha svatého, udělený 
pro službu druhým, nakolik je 
možné vyžadovat jej církevním 
zákonem? V Čechách byl takto 
celibát nařízen papežským le-
gátem r. 1143. Ježíš sám žena-
tý nebyl – jeho poslání hlásat 

radostnou zvěst o  Božím krá-
lovství více odpovídal způsob 
života bez ženy (srov. Mt 8,20; 
Mk 1,38). On sám tuto životní 
volbu nevylučuje, ale dodává: 
„kdo může pochopit, ať pocho-
pí“ (srov. Mt 19,12). V  prvotní 
církvi vedle sebe existovali 
kněží ženatí i neženatí. I v sou-
časnosti můžeme potkat kněze, 
kteří nejsou celibátem vázáni: 
kněží východních církví, kte-
rým je běžně dovoleno se ženit, 
nebo ti, kteří se svou rodinou 
konvertovali ke katolické církvi 
z protestantských společenství 
a dostali výjimku od zákona ce-
libátu.

RADOST ZE 
SJEDNOCENÍ 
S KRISTEM A CÍRKVÍ
Problémem ovšem nemusí být 
samotný celibát, jak připomíná 
P. Stephen Rossetti ve své knize 
Radost kněžství: „Kněz v celibá-
tu, který popírá svou vášeň a se-
xualitu a žije izolovaným, umrt-
veným životem, se přirozeně 
stane zahořklým a rozmrzelým. 
Srdce má své rozmary a  vrto-
chy – pokud je mu odepřen sex, 
dokáže se bez něj docela dobře 
obejít; pokud je mu však ode-
přena lidská vřelost, vlídnost 
a vášnivý, angažovaný život, vy-
schne na  troud v  hněvu a  hoř-
kosti.“ Přátelské vztahy jsou 
pro život nezbytné. I náš Bůh je 
vztahovou bytostí. Právě proto, 
že se nachází ve  společenství 
lásky, povolává další do tohoto 
společenství. Kněží jsou těmi, 
které si Ježíš vyvolil a nazval je 
svými přáteli (srov. J 15,15). Zů-
stat věrnými tomuto přátelství 
s Ním i za cenu mnoha obětí je 
pro každého z nás, vysvěcených 
na  kněze, celoživotní výzvou. 
Přátelství s Ním má být zdrojem 
radosti a  touhy předávat tuto 
radost dál. 
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NENÍ KNĚZ JAKO KNĚZ
A křesťané jsou údy jediného kněze.
text: P. Petr Soukal

Zatímco ve starověkých náboženstvích bylo kněžství výsadou úzké skupiny vyvolených, křesťa-
né tvrdili, že jsou všichni kněžími. Vydejme se porozumět starověkým kněžím, jedinému kněžství 
Ježíše Krista i důvodu, proč se všichni křesťané mohou pravdivě nazývat kněžími.

KDO MÁ K BOHU 
NEJBLÍŽE? 
Ve  všech starověkých nábo-
ženstvích je kněz ve  zvláštním 
vztahu s  božstvem. Lidé byli 
přesvědčeni o tom, že oni sami 
k bohu přístup nemají. Obyčej-
ný člověk se tedy nemůže mod-
lit ani obětovat, protože neví, 
jak na  to a  bůh by modlitbu 
obyčejného člověka stejně ne-
slyšel. Kněz, který je zasvěcen 
do  tajných obřadů, ví nejlépe, 
jaké oběti se bohu libí a  co je 
třeba přinést, aby byly modlit-
by vyslyšeny. Hlavním úkolem 
kněze je být prostředníkem. 
Zdá se, že v nejstarších dobách 
byli prvními kněžími králové, 
neboť byli považováni za přímé 
potomky bohů.

OBKLOPENI 
TAJEMSTVÍM
Starověcí kněží byli obklopeni 
aurou tajemství. Lidé si byli vě-
domi, že kněží znají to, co oni 
ne. Kněžím byly také svěřová-
ny do  opatrování tajné spisy. 
Například kněží (decemviri) 
v  Římě střežili tajné Sibyliny 
knihy, které mohly být otevřeny 
jen na  příkaz senátu. Když byl 
jeden z kněží přistižen, že si ně-
které stránky opsal, dostal za to 
stejný trest, jako kdyby zabil 
svého otce – zašili ho do pytle 
a hodili do moře.1 

VYKLADAČI ZNAMENÍ
Úkolem kněží bylo věštit a  vy-
kládat znamení. Římané byli 

nesmírně pověrčiví a ve všem vi-
děli nějaké dobré nebo zlé zna-
mení. Věštby se pronášely z letu 
ptáků nebo jater obětovaných 
zvířat. Mezi Římany bylo oblí-
bené věštit ex tripudiis – z tance 
při krmení zvířat. Při vojenských 
taženích s  sebou římští vojá-
ci brávali klece s  kuřaty, která 
předpovídala výsledek boje. Po-
kud kuřata žrala před bitvou tak 
dychtivě, až jim krmení padalo 
ze zobáků na zem, bylo to dobré 
znamení. Pokud ovšem kuřata 
žrát odmítala, bylo to znamení 
špatné. Claudius Pulcher nebo 
Gaius Flaminius by mohli vyprá-
vět, jak se jim neuposlechnutí 
nepříznivé věštby stalo osud-
ným…

ELITA SPOLEČNOSTI
Snad ve  všech kulturách pat-
řili starověcí kněží mezi elitu. 
Například v Egyptě to byli prá-
vě oni, kdo stavěli pyramidy. 
Někteří z  kněží byli v  chrámě 
jen tři měsíce a  zbytek roku 
se věnovali své kariéře mimo 
chrám – jako písaři, právníci 
nebo doktoři.2 Mayští kněží 

zase poskládali kalendář, který 
rolníkům pomáhal se setbou 
i sklizní.3

Stejně tak i část textu (redakce) 
Starého zákona je dílem židov-
ských kněží (například stvoření 
světa v  Gn 1,1-2,4a). Podrob-
něji se starozákonním kněžím 
věnuje článek Jaroslava Brože 
na straně 38–39.

KNĚZ OBCHODNÍK
U  pohanských kněží ovšem 
nemůžeme mluvit o  skuteč-
ném povolání (vocatio inter-
na), protože kněžské řemeslo 
buď přešlo z  otce na  syna, 
nebo kněze určil král či faraon. 
Vztah k božstvu byl definován 
latinským do  ut des – dávám, 
abys dal. Jednalo se tedy o ja-
kýsi obchodní vztah „něco 
za  něco“. Nejdůležitější bylo 
správné vnějškové vykonání 
předepsaného obřadu a  niko-
liv služba celým srdcem, což je 
v ostrém kontrastu k požadav-
kům Hospodina, Boha Izraele 
(viz například Žl 50, 8nn nebo 
Jl 2,13).

BYL JEŽÍŠ KNĚZEM?
Očima Starého zákona Ježíš 
knězem být nemůže. Nepo-
chází totiž z  kmene Levi, ale 
z  kmene Judova (srov. Žid 
7,14). Ježíš o  sobě nikdy ne-
řekl, že je kněz, a také v evan-
geliích to není zmíněno ani 
náznakem. A přece se o Kristu 
v  listu Židům mluví otevřeně 
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V Kristu všichni 
pokřtění získávají 
přístup k Bohu 
a předstupují před 
Otce jako kněží, 
kteří se přimlouvají 
a přinášejí oběti.
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jako o  (vele)knězi. Co to zna-
mená? Kristus je knězem, ale 
úplně jinak než kněží Starého 
zákona. Ježíš svou oběť přinesl 
jednou provždy, na popravčím 
vrchu za  hradbami Jeruzalé-
ma, neobětoval něco, ale sám 
sebe a  jeho oběť nebyla při-
nesena jen za židovský národ, 
ale za  všechny lidi. Tím vším 
se Ježíšovo kněžství odlišuje 
od kněžství levitského.

CO PŘINESLO 
KŘESŤANSTVÍ?
Křesťané si byli dobře vědomi 
toho, že Ježíš je jediným kně-
zem a  že jeho kněžství nepře-
chází na  nikoho jiného (srov. 
Žid 7,24). Pouze on je jediným 
Prostředníkem mezi lidmi a Bo-
hem (srov. 1 Tim 2,5). A přesto 
jsou první křesťané vyzýváni, 
aby se stali „svatým kněžstvem 
a  přinášeli duchovní oběti“ 
(1 Petr 2,5), ba dokonce, aby 
obětovali sami sebe! (Srov. Řím 
12,1.) Justin, Tertulián, Amb-
rož i  Augustin, Jeroným nebo 
Jan Zlatoústý jednomyslně 

dosvědčují, že omnes sunt sa-
cerdotes – „všichni jsou kněží-
mi, protože jsou údy jediného 
kněze“.4

VŠICHNI MAJÍ PŘÍSTUP 
K BOHU
Novost křesťanství tedy spočí-
vá v tom, že všem pokřtěným je 
darována účast na  Kristově je-
diném kněžství. V  Kristu všich-
ni pokřtění získávají přístup 
k Bohu a předstupují před Otce 
jako kněží, kteří se přimlouvají 
a  přinášejí oběti. Kéž bychom 
znovu prožili radost z velikého 
daru, který nám byl dán a který 
nás zároveň zavazuje…

„Což nevíte, že také vám, tedy 
celé církvi Boží, celému lidu vě-
řících, bylo dáno kněžství? Za-
vazuje vás k tomu, abyste Bohu 
obětovali obětinu chvály, obě-
tinu modlitby, milosrdenství, 
cudné čistoty, spravedlnosti, 
svatosti... […] Každý má pro-
niknout s kadidlem za chrámo-
vou oponu, sám zapálit oheň 
na  oltáři svého celopalu, aby 

se stravoval bez konce. Když se 
zříkám všeho, co vlastním, když 
nesu svůj kříž a  kráčím ve  sto-
pách Kristových, obětoval jsem 
celopal na  oltáři Božím. […] 
Když vydám své tělo, aby ho-
řelo ohněm lásky, a získám slá-
vu mučedníků, obětoval jsem 
sebe samotného jako celopal 
na oltáři Božím. Když miluji své 
bratry natolik, že za ně položím 
svůj život, když za spravedlnost 
a  pravdu bojuji až do  smrti, 
když umrtvuji své tělo a zdržuji 
se veškeré tělesné žádostivosti, 
když je svět pro mne ukřižován 
a já světu, přinesl jsem celopal 
na oltáři Božím a jsem knězem 
svého vlastního kněžství.“5 

1 ORLINS, Eric M.  Temples, Religion and Politics in the 
Roman Republic. Leiden: Brill, 2002, s. 81–82.

2  Viz HINNELLS, John R. A Handbook of Ancient 
Religions. Cambridge: Cambridge University Press, 
2007, s. 65–76.

3 BOGUCKI, Peter I. Encyclopedia of Society and Culture in 
the Ancient World. New York: Facts On File, 2008, s. 47.

4 AUGUSTIN. De civitate Dei, kn. 20, kap. 10.
5 ORIGENES. In Leviticum, Homilie 9., č. 1, 2, 8, 9. 
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PŘÍKLADY KNĚŽSKÉ 
OBĚTAVOSTI

Bůh nic nedělá jen tak, náhodně.
text: Václav Štaud

Dogmatická  konstituce Lumen gentium  druhého vatikánského koncilu v  pasáži o  službě kně-
ží mimo jiné uvádí: „Ať pamatují, že mají svým každodenním životem a péčí ukazovat věřícím 
i  nevěřícím, katolíkům i  nekatolíkům obraz skutečně kněžské a  pastýřské služby a  všem vy-
dávat svědectví pravdy a  života.“ Rozhlédli jsme se po  nekonečných řadách obětavých kněží 
a na Šumpersku vybrali dva aktuální příklady těchto dnů.

P. FRANTIŠEK ELIÁŠ,
farář ve Zvoli a emeritní děkan 
ze Zábřeha na  Moravě, prodě-
lal covid-19 bez příznaků. Při 
vyšetření krve po  zánětu led-
vin mu pak zdravotníci objevi-
li vysokou dávku covidových 
protilátek. Kněz nyní tuto sku-
tečnost inzeruje v  děkanátním 
zpravodaji a  také v  osobním 
kontaktu nabízí nemocným ná-
vštěvu a svátosti. V předvánoč-
ní době jej to hodně zaměst-
nává, například v  den našeho 
rozhovoru stačil navštívit hned 
šest nemocných! Při tom zůstá-
vá radostný, plný optimismu. 
„Dělám, co je v  mých silách. 
Ve  svých farnostech obcházím 
pacienty pravidelně a  zatím 
stíhám i jízdy do okolí za všemi, 
kteří o to požádají. Věřím, že při 
dodržení hygienických pravidel 
neriskuji zdraví své ani rodin 

nemocných, ať již jsou covid-
-pozitivní nebo ne. Bůh přece 
nedělá nic jen tak, náhodně,“ 
uvádí P.  Eliáš. Pacientům s  co-
vid-19 navíc pomáhá vlastní 
krví. Lékaři na  hematologii jej 
oslovili, aby navzdory vyššímu 
věku daroval plazmu s protilát-
kami. Osvědčil se a nedávno byl 
pozván k  odběru už podruhé. 
Neváhal. Poptávka po  přiroze-
nému léku pro lidi, kteří bojují 
o život, je veliká. 

P. PIOTR GRZYBEK
je farářem ve  Starém Měs-
tě pod Sněžníkem, v  Branné 
a  také místoděkanem šumper-
ským. Většina lidí nepozná, že 
je Polák. „Vaše země je i  mojí 
zemí od  roku 1996, bylo dost 
času naučit se česky,“ vysvět-
luje. Mezi kněžské povinnosti, 
o nichž hovoří Lumen gentium, 
patří i bratrská láska a vzájem-
ná podpora duchovních. Otec 
Piotr se přátelí také s  farářem 
Boleslawowa, nejbližší vesnice 
na  polské straně hranic. Vzá-
jemně si pomáhají a  nedávno 
ve Starém Městě připravili spo-
lečné biřmování. Letos v  létě 
otec Krzysztof těžce onemoc-
něl. Nešlo o  covid-19, ten ale 
v  pohraničních horách právě 
ochromil řady polských kně-
ží. Než pana faráře odvezli 

do  nemocnice, stačil požádat 
přítele Piotra, aby se postaral 
o  dvě stovky jeho věřících. „To 
nebylo možné odmítnout, až 
v  nouzi přece poznáš přítele,“ 
říká P. Grzybek. V polské farnos-
ti omezil počet bohoslužeb, ši-
dit ale nechtěl zpovědi, křty ani 
svatby na  oblíbeném poutním 
místě. Všechno se mu podařilo 
stihnout. A  protože P. Krzysz-
tof Kauf je od  počátku adven-
tu zpět ve své službě, může se 
P.  Piotr zase naplno věnovat 
farníkům vlastním. „Byla to zají-
mavá zkušenost a  jsem rád, že 
pomáhat s  pastorací už polští 
kněží nechodí pouze jedno-
směrně,“ směje se P. Grzybek. 
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KDYŽ BŮH HLADÍ PO TVÁŘI
O plnosti kněžského života
text: Antonín Randa

Vzpomenete si, otče, jaké jste měl sny a přání, když jste vstupo-
val do semináře? Nebo na svou primici? A když jste pak sloužil 
ve  farnostech, bylo to takové, jak jste si představoval? Či jste 
svůj kněžský život prožil úplně jinak?

Otec Rudolf jde šouravými 
kroky chodbou a  já ho násle-
duji. Na faře má zimu. Ale když 
vstoupím do jeho pokoje, cítím, 
jak je místnost od kamen vyhřá-
tá. Kněz si sedá do svého křesla 
u  okna. Sedává tam vždycky. 
Jen na stolečku nemá tentokrát 
breviář, ale stará alba s fotkami. 
Dělám nám oběma čaj a  otec 
Rudolf přitom začíná vyprávět. 
Vzpomínky pomalu ožívají a  já 
poslouchám jeho příběh. Fotky 
z křtin, pohřbů, slavných poutí, 
setkání s biskupy. 

CO PO NÁS ZŮSTANE?
Napadá mě, že až pater dovrší 
svou životní pouť, nejspíš tyto 
fotky i se vzpomínkami nadob-
ro zmizí ze světa a  nezůstane 
nic. Nebo že by přece jen něco 
zůstalo? Ale jistě. Stovky lid-
ských osudů, do nichž otec Ru-
dolf během své kněžské dráhy 
vstupoval. Měl dar naslouchání. 
A laskavou duši. Nebál se chodit 
mezi lidi. Potřeboval být s  nimi 
a oni mu rádi otevírali svá srdce. 

„Vidíš to děvče na  téhle fot-
ce? Zamilovala se do  chudého 

hocha, ale rodiče nechtěli 
o  sňatku s  ním ani slyšet. Po-
cházela z  bohatého hospodář-
ství. Odteklo mnoho slz, než si 
prosadila svou. Oddával jsem ji, 
křtil její děti a nakonec pohřbí-
val i oba její rodiče…“ 

Otec Rudolf už obrací další 
stránku alba, ale já ještě pře-
mýšlím nad jeho slovy. Ten pří-
běh je dnes stěží představitel-
ný. Ale kněz, který s námi kráčí 
životem a který slýchával hlasy 
našich rodičů a prarodičů, které 
znal, to je něco, co dnes chybí. 
Když pak takový kněz žehná 
našim dětem, v  jeho úkonu je 
kromě požehnání i cosi hlubo-
ce lidského. Nevyřčené porozu-
mění, životní moudrost, tichá 
důvěra, že jsme všichni v  Bo-
žích rukou. 

PLNOST KNĚŽSKÉHO 
ŽIVOTA
Když se s otcem Rudolfem lou-
čím, hledím do  tváře kněze, 
která je vrásčitá, ale má živé oči. 
Ne, otec Rudolf není hrdina, 
kterého věznili a  mučili, jak to 
zažila řada jiných kněží. Nikdy 

nezastával žádný církevní úřad, 
ani se neznal s důležitými oso-
bami své doby. Přesto jednu 
věc vím jistě. Otec Rudolf žil 
svůj kněžský život v plnosti. 

Až naposledy vydechne, vět-
šina z  těch, kterým někdy po-
mohl, se o tom nedozví. Ale to 
dobré, co kdy vykonal, to pře-
trvá. Vždyť v  každém dobrém 
skutku je kus Boží lásky a v kaž-
dém vlídném slově Boží po-
hlazení. A  Bůh tu s  námi bude 
navždy. 

Autor je ředitelem organizace Cesta 121, která pomáhá stárnoucím 
kněžím a kněžím v nouzi. Více o Cestě 121 najdete na www.cesta121.cz. 
Pokud víte o knězi, který potřebuje pomoc, volejte na číslo 736 500 704. 
Cestu 121 můžete podpořit darem na číslo účtu: 2102001767/2700, va-
riabilní symbol 3011.
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ODEVZDAL BOHU VŠECHNO
Tomáš Týn zůstal laskavým a skromným člověkem, přestože už byl 
mezi italskými akademiky a publicisty celebritou.

text: Václav Štaud

Končící rok 2020 byl jubilejním pro jednoho z kněžských rodáků brněnské diecéze, dominikána 
Tomáše Týna. Uplynula rovná tři desetiletí od úmrtí a přátelé si letos připomněli i jeho nedožité 
sedmdesátiny. Od roku 2006 v Bologni probíhá beatifikační proces, hodnotící život a ctnosti kan-
didáta. Proto už nyní můžeme o Týnovi hovořit jako o služebníku Božím. 

BŮH NABÍDKU PŘIJAL
Hlavním důvodem, proč se řád 
dominikánů rozhodl požádat 
o  příslušný proces, je Tomášův 
soukromý slib, v  němž nabídl 
Bohu svůj život jako smírnou 
oběť za  svobodu církve v  Čes-
koslovensku. Existuje svědectví 
spolubratra, který Tomášovu 
upřímnou modlitbu vyslechl 
a  jeho svědectví je potvrzené 
přísahou. Došlo k tomu v Římě 
29. června 1975, kdy Týna světil 
na kněze sám papež Pavel VI.

Bůh nabídku přijal. V  italské 
Bologni, kde vyučoval morální 
teologii a  filozofii, byl Tomáš 
v říjnu 1989 náhle zasažen bo-
lestmi a  lékaři diagnostikovali 
zhoubný nádor. Přestože rychle 
postupující metastázy působily 
kruté bolesti, opiáty odmítal. 
Až do posledních dnů totiž pra-
coval na  svém největším díle 
Metafisica della sostanza, čítají-
cím bezmála tisíc stran. Knězo-
vi rodiče, oba lékaři, nechali pa-
cienta převézt do  nemocnice 
v německém Heidelbergu, kde 
mu chtěli poskytnout nejlepší 
pomoc. Ještě týž den, 1. led-
na 1990, však nemoci podlehl. 
A dvě hodiny poté zazněla slo-
va nově zvoleného prezidenta 
Havlova: „Předpokládám, že 
jste mne nenavrhli do  toho-
to úřadu proto, abych vám i  já 
lhal. Tato země nevzkvétá...“

POMÁHAL PŘÍKLADEM 
I ČINEM
Jeho sestra Helena říká, že už 
během  dětství v  centru Brna se 
Tomáš v mnohém lišil od spolu-
žáků. Mírného chlapce s  auten-
tickou osobností brzy zaujalo 
dílo sv. Augustina a  zvláště pak 

jeho patrona sv. Tomáše Akvin-
ského. „Už v  11 letech, jako mi-
nistrant, otevřeně hovořil o tom, 
že se chce stát řeholním knězem. 
Například mě požádal, abych mu 
z  pytlů od  brambor ušila první 
mnišskou kutnu. Vyhověla jsem 
mu, ale, upřímně řečeno, se to 
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tehdy moc nepovedlo. Pytle byly 
plné špíny a  dospělí pro tento 
nápad neměli pochopení,“ uvádí 
paní Helena Wünschmann.

O  Týnově středoškolském ob-
dobí podává svědectví jeho 
spolužák z  Carnotova lycea 
v Dijonu, Mons. Jan Peňáz, dnes 
farář v Novém Veselí a předseda 
Matice velehradské. „Na Tomáše 
vzpomínám rád. Přestože cho-
dil o  třídu výš, byli jsme si blíz-
cí. Potkávali jsme se totiž nejen 
na  chodbách a  v  internátu, ale 
i ve školní kapli. První, co jsem se 
od něho naučil, byl častý přístup 
ke  svátostem. Jako vesnický 
kluk jsem byl do  té doby zvyk-
lý chodit ke zpovědi a svatému 
přijímání jen o velkých svátcích 
a  jeho příklad mi pomohl zin-
tenzivnit duchovní život. Vzpo-
mínám i  na  jeho ochotu všem 
pomáhat. Vždy byl připravený 
cokoliv vysvětlit, poradit, do-
učit,“ líčí Mons. Peňáz.

POMOHL MI 
KE KNĚŽSTVÍ
„Tomáš byl mimořádně nadaný 
především v historii, filozofii a ře-
čech, rychle dohnal chabé brněn-
ské základy latiny a  dobrovolně 
se učil také řečtině, aby mohl Pís-
mo a vzácná díla církevních otců 
studovat v  originále. Při tom se 
svými znalostmi nikdy nechlubil, 
neprojevil povýšenost, i  když se 
postupně zařadil mezi nejlepší 
studenty gymnázia i celého tam-
ního regionu. Svědčí o tom řada 
jeho ocenění,“ vysvětluje předse-
da Matice velehradské. 

Tradice přijímat stipendisty 
z  Československa trvá na  zmí-
něném gymnáziu už od  roku 
1920. Po válečném přerušení se 
kvalitní vzdělávací ústav otevřel 
zájemcům se znalostí francouz-
štiny v roce 1966, za šest let to ale 

naši soudruzi opět zarazili. „Na-
štěstí jsme tam oba, Tomáš i  já, 
stihli odmaturovat. Dnes mladí 
Češi v  Dijonu opět spokojeně 
studují. Tomáš hned po  maturi-
tě v  roce 1968, kdy jeho rodiče 
se zbylými dvěma sourozenci 
emigrovali do  Německa, vstou-
pil do řádu dominikánů. Dlouho 
jsme se pak neviděli, protože já 
jsem se vrátil domů a  kněžská 
studia absolvoval za  železnou 
oponou,“ říká Mons. Peňáz a po-
kračuje: „Po  celý ten čas jsme si 
ale psali. Nejvíce si cením šesti-
stránkového, hustě popsaného 
dopisu, ve  kterém odpověděl 
na  moje pochybnosti, zda se 
mohu odvážit stát knězem. Jeho 
hluboké, přesvědčivé a  při tom 
reálné vysvětlení mi doslova ote-
vřelo cestu k duchovní službě.“ 

UMĚL SE SRDEČNĚ 
SMÁT
Oba spolužáci se směli ještě jed-
nou potkat, to když Jan Peňáz 
zamířil s  tisíci českých poutníků 
do  Říma na  Anežčino svatoře-
čení. Byl podzim roku 1989. „Vy-
stoupil jsem z  vlaku v  Bologni 
a ptal se v klášteře po Tomášovi. 
Bratři mě poslali do nemocnice, 
kde jsme si pak dlouho a radost-
ně povídali, vzpomínali na mládí. 
Tomáš zůstal stejně laskavým 
a  skromným člověkem, přesto-
že už byl celebritou mezi aka-
demiky a  publicisty, vůdcem 

studentů a proslulým kazatelem. 
Viděl jsem, že přemáhá bolest, 
ale o  důvodu nemluvil, jako by 
ještě nebyl přesně určený. Že má 
před sebou jen týdny života, mě 
vůbec nenapadlo, přestože jsem 
odcházel s  dlouhým seznamem 
jmen lidí, kterým jsem měl doma 
předat jeho srdečný pozdrav 
a  požehnání. Překvapilo, jak 
rychle zemřel. Když jsem se ale 
později od provinciála dominiká-
nů P.  Ambrože Svatoše dověděl 
okolnosti Tomášovy smrti, to už 
pro mne velké překvapení ne-
bylo. Naopak, přesně to vystiho-
valo jeho mimořádnou povahu 
a odvahu odevzdat Bohu úplně 
všechno,“ dodává Mons. Peňáz.

P. Tomáš Týn odpočívá na hřbito-
vě v  německém  Neckargemün-
du, kam má za ním blízko rodina 
jeho sestry. Hrob ale často na-
vštěvují poutníci zejména z  Itá-
lie a  z  České republiky, kteří se 
k  němu obracejí v  modlitbách 
o pomoc. „Nezapomněli, s  jakou 
láskou k  nim kdysi hovořil, jak 
miloval život a přírodu, jak spor-
toval  – rád běhal i  plaval. Vzdě-
lání, hluboká víra ani mystické 
schopnosti mu nebránily projevit 
humor, uměl se smát srdečně 
a  nakažlivě. A  péče o  duchovní 
potřeby lidí nejrůznějšího půvo-
du patřila k jeho denním úkolům, 
myslím, že i  radostem,“ dodává 
paní Helena Wünschmann. 

Fo
to

: w
w

w
.st

ud
io

do
m

en
ic

an
o.

co
m

Tomáš Týn OP vpravo nahoře se skupinou spolubratří v boloňském klášteře

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


14

6|2020|č. 169

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

PODPOŘIT

T
ÉM

A
: SV

Á
T

O
ST

 K
N

ĚŽ
ST

V
Í

MARGARETKA – TO NENÍ 
OBYČEJNÁ KYTKA

Uskupení sedmi osob se modlí za jednoho kněze.
text: o. Patrik Rygiel OFMConv

O potřebě modliteb za kněze není třeba diskutovat. Sám apoštol Pavel na více místech své roz-
sáhlé korespondence o modlitbu prosí (např.: Kol 4,3-4; 1 Tes 5,25 aj.). Jako odpověď na tuto vý-
zvu vznikly mezi laiky mnohé modlitební skupiny či hnutí. My se však budeme věnovat jedné 
„ohromné maličkosti“, kterou je tzv. Margaretka.

OHROMNÁ 
MALIČKOST
Proč „ohromná maličkost“? 
Margaretka totiž není „ohrom-
ná“ impozantním počtem 
členů, četností setkávání či 
množstvím a  rozsahem pořá-
daných akcí. Ne. Je to ohromné 
dílo, neboť členové se zavazují 
modlit se doživotně za  jed-
noho konkrétního kněze. Je 
tedy ohromnou výzvou pro 
jednotlivce, který se rozhodne 
k  Margaretce připojit. Zároveň 
se jedná o  „maličkost“, neboť 
sdružuje pouhých sedm lidí 
a  kněze, za  kterého se modlí. 
Členové se ani nemusí pravi-
delně setkávat, obvykle neko-
nají žádné společné akce. Jen 
JSOU. A modlí se.

HISTORIE
Ačkoli se mnozí domnívají, že 
„hnutí“ povstalo na základě zje-
vení Panny Marie v Međugorje, 
není to tak úplně pravda. Matka 
Boží tam sice vícekrát vybízela 
k modlitbě za kněze, idea Mar-
garetky však pochází z  daleké 
Kanady.

Idea Margaretky je úzce spjata 
s  osobou Margaret O’Donell, 
která ve  věku 13 let proži-
la dětskou obrnu, kvůli které 
byla do konce života ochrnutá 
a  mohla hýbat pouze hlavou. 

Do  konce života (na  Velký pá-
tek 1981) se modlila za  kněze, 
za  které také obětovala své 
utrpení. Po její smrti profesorka 
Loise Ward, pohnuta svědec-
tvím Margaret, 1. srpna 1981 
v  quebeckém Aylmer, založila 
hnutí Margaretek.

Tato idea se rozšířila do  mnoha 
států. V ČR tato idea zatím není 
příliš rozšířena a  hnutí není or-
ganizováno na  celorepubliko-
vé úrovni ani na  úrovni diecézí. 
Jelikož členové obvykle netvoří 
žádné skupiny ani ve farnostech, 
je někdy těžké se jich dopátrat. 
S  jistotou však můžu říci, že ne-
malé oblibě se Margaretka těší 
na  Těšínsku, kde tuto modlitbu 
horlivě šíří například paní Jadwi-
ga Franek z Českého Těšína.

ALE CO TO VLASTNĚ JE?
Margaretka je uskupení sedmi 
lidí, kteří se modlí za  jednoho 
konkrétního kněze. Jak říká paní 
Jadwiga Franek, „mnoho lidí se 
modlí za  kněze obecně, ale je 
velmi důležité modlit se za kon-
krétního kněze. Kněží jsou totiž 
lidé stejní jako my: i oni pociťují 
různá pokušení, mají své slabos-
ti, či trápení, a  potřebují kon-
krétní podporu“.

A  modlitební podpora členů 
Margaretky spočívá v  tom, že 

každý člen se modlí v  jeden 
konkrétní den v  týdnu, takže 
není jediný den, kdy by se za da-
ného kněze někdo nemodlil. 
Margaretka se rozpadá smrtí 
kněze, ale může se pokračovat 
i dále. Po smrti člena se nehledá 
náhradník, neboť věříme v ob-
cování svatých. I z očistce nebo 
z nebe je možné se přimlouvat. 
Jeden člověk může být členem 
více Margaretek.

MODLITBA
Členové se modlí tuto přizpů-
sobenou modlitbu sv. Pavla VI. 
Za kněze: 

„Ježíši, Božský Pastýři, který jsi 
povolal apoštoly, aby se stali 
pastýři duší, Ty, který jsi k sobě 
přitáhl … (jméno kněze), učiň 
ho svým horlivým následov-
níkem a  služebníkem. Učiň, 
aby spolu s  Tebou sdílel tuž-
bu po  spáse všech, s  kterou 
na  všech oltářích obnovuješ 
svoji Oběť. Ty, ó  Pane, který 
žiješ na  věky, aby ses přimlou-
val za  svůj lid, otevři před ním 
nové obzory, aby uviděl svět 
toužící po  světle pravdy a  lás-
ky; aby byl solí země a světlem 
světa. Posiluj ho Tvou mocí 
a  žehnej mu. Svatý … (jméno 
patrona), jehož jméno nosí … 
(jméno kněze), dnes ho svěřuji 
tvé zvláštní péči. Prosím tě, aby 
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ses za něho přimlouval u Boha 
a pomáhal mu ve všech potře-
bách. Učiň, aby zůstal věrný 
Bohu a plodně pracoval k Jeho 
větší chvále. Maria, ochraňuj ho 
ode všeho zlého. Amen.“

Po  této modlitbě se přidá ko-
runka míru, někdy známá jako 
medžugorská korunka. Jedná 
se o  prastarou chorvatskou 
modlitbu do celého světa rozší-
řenou díky zjevením v  Medžu-
gorje. Modlí se takto:

Věřím v Boha a sedmkrát troji-
ci modliteb Otče náš, Zdrávas, 
Maria, a Sláva Otci.

JAK SE STÁT ČLENEM?
Jak vidíme, tato modlitba neza-
bere mnoho času, a ani nevadí, 
že členové žijí třeba i každý v ji-
ném státě. Sjednocuje je úmy-
sl modlit se do  konce života 
za konkrétního kněze.

Aby vznikla margaretka, je za-
potřebí rozhodnout se pro kně-
ze, za kterého se chcete modlit, 
a najít dalších šest, kteří by byli 
ochotni tuto oběť za  daného 
kněze podstoupit. Samozřejmě 
je třeba dohodnout se i s oním 
knězem. Následně se všichni 
domluví, kdy složí slib doživotní 
modlitby. Je vhodné, aby se ten 
den všichni účastnili mše sva-
té a  byli v  milosti posvěcující. 
Po mši, nebo v jiném vhodném 
okamžiku, se sedm dobrovolní-
ků spolu s  knězem, za  kterého 
se chtějí modlit, odebere před 
oltář, kde přednesou slavnostní 
slib. Můžou použít této nebo 
jiné formule:

Jako člen Apoštolátu Marga-
retka, před Ježíšem v  Nejsvě-
tější Svátosti, slavnostně slibu-
ji, že se za  kněze … (jméno) 
ve  vybraném dnu týdne budu 

modlit do  konce jeho života. 
K  tomu mi dopomáhej Bůh 
v  Trojici jediný, Maria, Matko 
Církve, a všichni svatí. Amen.

Kněz vyjádří, že tento slib při-
jímá. Kněz se samozřejmě také 
bude modlit za  členy své mar-
garetky, ale není k  tomu nijak 
vázán.

DIPLOM
V  některých zemích Apoštolát 
vydává i  malé diplomky pro 
členy, kde je vyobrazena kvě-
tina, v  jejíž centru je vepsáno 
jméno kněze, a dokola, na sed-
mi okvětních lístcích jsou na-
psána jména členů i den týdne, 
ve kterém se modlí. Jelikož v ČR 

takovéto diplomy nikdo netisk-
ne, je možné ho pro potřebu 
členů a na památku knězi vlast-
noručně vyrobit.

POVZBUZENÍ
I  když se může zdát, že tato 
modlitba od  člověka vyžaduje 
mnoho, není to něco nad lid-
ské síly. Já sám jsem členem 
jedné margaretky už osm let, 
a  znám věřící, kteří se takto 
modlí za  více kněží. My, kněží, 
modlitbu velmi potřebujeme, 
abychom mohli zvěstovat ta-
jemství Krista i  v  této nelehké 
době (por. Kol 4,3). A jsme vel-
mi vděční za  každého, kdo se 
za nás modlí. 

APOŠTOLÁT MARGARETKA

Modlíme se za kněze
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SVÁTOST MANŽELSTVÍ 
Svátost, která zviditelňuje lásku
text: P. František Urban 

Podobně jako svátost svěcení je i  svátost manželství zaměřena na spásu druhých. Manželé se 
mají stávat především pro sebe navzájem a pro svou rodinu Kristovým obrazem, v němž se odzr-
cadluje Boží láska a něha.

BIBLICKÝ ZÁKLAD
Bůh stvořil člověka jako muže 
a  ženu (srov. Gn 1,27), jinými 
slovy sounáležitost a  zároveň 
odlišnost muže a  ženy jsou vý-
sledkem Boží myšlenky a  jeho 
tvořivé vůle. Kdyby muž nedo-
stal v  ženě přirozenou pomoc-
nici, musel by zůstat v  samotě, 
která se ovšem protiví jeho při-
rozenosti (srov. Gn 2,20). Žena 
tedy může vysvobodit muže 
z  jeho samoty. A  protože ji po-
třebuje, pociťuje po ní tak silnou 
touhu, že „opustí otce i  matku 
a  přidrží se své ženy“ (srov. Gn 
2,24). Tento vztah mezi nimi 
byl však narušen hříchem. Když 
Ježíš přišel vysvobodit člově-
ka z moci hříchu a naplnit Boží 
plán spásy, přinesl též poselství 

o  manželství (srov. Mt 19,3-9). 
Tím ukázal, že manželství není 
pouze věcí tohoto světa, ale že 
je zároveň prvkem spásy. Svá-
tostný charakter manželství roz-
vinul sv. Pavel, když přirovnává 
vztah muže a ženy v manželství 
k  tajemství Krista a  jeho církve 
(srov. Ef 5,21-33). Adam je dle 
apoštola národů předobrazem 
Krista. Láska praotce lidstva je 
tudíž dovršena v lásce Ježíšově: 
Boží Syn je ve  skutečnosti tím, 
kdo opustil vše, aby se přidružil 
ke své manželce, církvi, kterou si 
přišel získat jako nevěstu. 

SVÁTOSTNÉ 
MANŽELSTVÍ
Mnoho lidí chápe manželství 
jako smlouvu, kterou je možné 

dnes uzavřít a  za  nějaký čas 
zase vypovědět. Tento pohled 
ovšem nemůžeme vztahovat 
na  svátostné manželství. To 
můžeme správně chápat jen 
tehdy, pokud máme na  zřeteli 
zmíněný vztah Krista a  církve. 
Předpokladem, aby manže-
lé představovali vztah Krista 
a církve, je křest. Proto při uza-
vření manželství prezentují po-
křtění snoubenci událost, v níž 
se Kristus svou smrtí obětoval 
za  církev a  církev se mu zase 
oddala, aby s jeho pomocí opa-
trovala a  rozvíjela život, který 
od  něj dostala. Proto je také 
manželství pokřtěných chápá-
no v  církvi jako nerozlučitel-
né. Muž a žena si v manželství 
navzájem patří neodvolatelně 
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a  výlučně a  vzájemně si díky 
manželské smlouvě omezují 
samostatnost, která náleží člo-
věku jako osobě. Právě láska 
vede manžele k  tomu, aby už 
nechtěli patřit sobě samým, ale 
jeden druhému.

„SVĚCENÍ“ NA MANŽELE
Manželství je počítáno k  sed-
mi svátostným znamením 
od  12.  století. Nicméně už 
od  počátku existovalo v  církvi 
přesvědčení, že uzavření man-
želství je událost, která se netýká 
pouze snoubenců, ale celého 
společenství věřících. Přestože 
za  vysluhovatele svátosti man-
želství jsou považováni ti, kdo 
konají svátostné znamení, tj. 
novomanželé, církev zároveň 
stanovila, že manželství, kde ale-
spoň jedna strana je katolická, 
musí být uzavřeno před knězem 
a dvěma svědky. Iniciativa kněze 
spočívá v  tom, že se ptá snou-
benců, zda chtějí manželství 
uzavřít, a  přijímá jejich vyjád-
ření. Tímto vyjádřením je man-
želský slib, který si manželé vy-
měňují a který zní: „Já, (jméno), 
odevzdávám se tobě, (jméno), 
a přijímám tě za manželku (man-
žela). Slibuji, že ti zachovám lás-
ku, úctu a  věrnost, že tě nikdy 
neopustím a že s tebou ponesu 
všechno dobré i  zlé až do  smr-
ti. K  tomu ať mi pomáhá Bůh. 
Amen.“ Ve  východních církvích 
patří ke  svátostnému znamení 
i kněžské požehnání – bez něj je 
manželství uzavřeno neplatně. 

MILOST MANŽELSTVÍ 
A JEHO VÝZVY
Manželství sice nevtiskuje ne-
smazatelné znamení, ale zpro-
středkuje podobnost s Kristem: 
manželé se mu podobají v tom, 
že on se během celého svého 
života, a  především v  hodině 
své smrti na kříži odevzdal Otci 

v  lásce bez hranic. Manželství 
tedy znamená zasvěcení se 
uskutečňování lásky, která je 
podobná lásce Ježíšově. Tato 
láska je přitom osobní a  jedi-
nečná. Pro manžele tím spíš pla-
tí Mistrova slova: „Kde jsou dva 
nebo tři shromážděni ve jménu 
mém, tam jsem já uprostřed 
nich“ (Mt 18,19). K  této lás-
ce patří i  otevřenost k  životu, 
plodnost. Láska, která by ne-
chtěla přinášet žádný plod, by 
byla hračkou, odporující samé 
podstatě věci. Naopak v  dítěti 
se láska rodičů konkretizuje. 
Rodiče mají právo i  povinnost 
svým dětem napomáhat k  od-
povědné účasti na životě Boží-
ho lidu, a  tak přispívat k  růstu 
Kristova těla. Právem tedy mů-
žeme mluvit o manželství jako 
o domácí církvi. 

DOKUD NÁS SMRT 
NEROZDĚLÍ
Manželé zakoušejí, že jejich 
spojení má hranice. Touha 
jednoho po  druhém, která lid-
ské „já“ neustále pohání k „ty“ 
a  k  plnému spojení s  ním, 
nemůže ani v  manželství do-
sáhnout posledního završe-
ní. Připomeňme známý výrok 
sv. Augustina z  jeho Vyznání: 
„Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, 
a nepokojné je lidské srdce, do-
kud nespočine v tobě.“ Obdob-
ně to vyjádřil evangelický teo-
log Dietrich Bonhoeffer, když 
mluvil o jistém „zklamání z dru-
hého“, o nutnosti manželů pře-
stat od toho druhého očekávat 
to, co je vlastní jen lásce Boží. 
Pouze v Bohu, který je absolut-
ní a definitivní budoucností, se 
může manželství, osvobozeno 
od omezení pozemského živo-
ta, stát v plné míře tím, čím se 
vždy toužilo stát. V  budoucím 
věku se lidé sice nebudou ženit 
ani vdávat (srov. Lk 20,35), ale 

zároveň platí, co čteme na sar-
kofágu kardinála Tomáše Špid-
líka ve  velehradské bazilice: 
„Všechno, co žijeme s  láskou, 
přechází s Kristem do vzkříšení. 
Věčnost vytvářejí vztahy, které 
nekončí.“

ROZDĚLENÍ PŘED 
SMRTÍ? 
V případě zcela rozbitého man-
želství dovoluje církev manže-
lům odluku od  stolu a  od  lože, 
ale bez možnosti uzavřít nové 
manželství. Nesvátostné man-
želství je možné rozloučit 
ve prospěch víry (tzv. pavlovské 
privilegium), nebo výslovnou 
papežskou dispenzí (tzv. privi-
legium petrinum). Jinou kapi-
tolu představují církevní soudy, 
které často řeší otázku, zda bylo 
svátostné manželství uzavřeno 
platně nebo zda byli snouben-
ci pro manželství dostatečně 
psychicky zralí. Velkou pozor-
nost vzbudila v církvi i mimo ni 
exhortace Amoris laetitia (Ra-
dost z  lásky), vydaná papežem 
Františkem r. 2016. Svatý otec 
se díky  ní snaží posílit rodinu 
v dnešním světě, proto předsta-
vuje krásu a  ideál manželského 
a rodinného života. Zároveň vy-
bízí pastýře církve k bedlivému 
zkoumání a rozlišování různých 
složitých situací. Přitom zdůraz-
ňuje, že církvi nemá chybět věr-
nost evangeliu ani láska k lidem: 
„Pochopení pro výjimečné si-
tuace nikdy neznamená, že (cír-
kev) bude zakrývat plné světlo 
ideálu, ani že bude nabízet něco 
menšího než to, co nabízí lidem 
Ježíš. Důležitější než pastorace 
nezdarů je dnes pastorační sna-
ha upevňovat manželství, a  tak 
předcházet jejich rozpadu.“ Svá-
tostné manželství (stejně jako 
každá milost) tak zůstává pro 
manžele i celou církev nejen da-
rem, ale i úlohou. 
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JE LÉPE SE NEŽENIT?
Co říká doopravdy Nový zákon o manželství?
text: P. Petr Soukal

V evangeliích a listech Nového zákona se nachází několik textů, které se výslovně věnují man-
želství. Nejedná se ovšem o místa jednoduchá a  jejich špatné pochopení může mít nedozírné 
následky. Jak to tedy je?

JEŽÍŠ PROTI VŠEM
Při čtení evangelií se nás někdy 
může zmocnit pocit, že Ježíš 
stojí proti všem a  že všechny 
frakce tehdejšího judaismu jej 
chtějí za  každou cenu dostat 
do úzkých a znemožnit. Jedním 
z  nejdůležitějších novozákon-
ních textů, které se týkají man-
želství, je Mt 19,1-12. A  i  tato 
perikopa je uvedena tím, že 
farizeové přicházejí za Ježíšem, 
aby ho pokoušeli: „Je dovoleno 
propustit manželku z  jakékoli 
příčiny?“ Dlužno říci, že pro ně-
které rabíny byla dostatečným 
důvodem rozvodu i  přesolená 
polévka.1 Navíc hlavní autorita, 
Mojžíš, jasně mluví o  rozluko-
vém lístku.2 Co jim na  to měl 
Ježíš říci? Ježíš obrací jejich oči 
k samotnému počátku stvoření, 
neargumentuje proti Mojžíšo-
vi, ale ukazuje plán Stvořitele: 
„‚Proto opustí muž otce i  mat-
ku a  připojí se k  své manžel-
ce, a  budou ti dva jedno tělo;‘ 
takže již nejsou dva, ale jeden. 
A  proto co Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj!“ (Mt 19, 5-6). Tak je 
položen základ nerozlučnosti 
manželství, na  kterém církev 
trvá i dnes.

JE LÉPE SE NEŽENIT?
Učedníky Ježíšova slova zřej-
mě vyděsila, protože ihned 
konstatují: „Jestliže je to s  mu-
žem a  ženou takové, pak je 
lépe se neženit.“ Ježíš na to ale 
nepřitaká, nýbrž jim ukazuje 
Boží království jako tu nejvyšší 

hodnotu, pro kterou může mít 
smysl se manželství zříci. Oka-
mžitě ale dodává, že to je něco, 
co nebude dáno pochopit kaž-
dému. Je tedy manželství jen 
pro slabochy, nebo pro ty, kteří 
nepatří mezi vyvolené? Pavlův 
list do Korintu by takové úvaze 
mohl nahrávat…

MUŽ BEZ ŽENY?
Sedmá kapitola prvního listu 
do  Korinta může být pro le-
daskoho tvrdým oříškem. Apo-
štol Pavel v  ní svobodné a  vdo-
vy vybízí, aby zůstali jako on. 
S  manželstvím se  počítá jako 
s  variantou „B“ pro ty, kteří to 
prostě nevydrží, neboť „je lepší 
žít v  manželství než se trápit“ 
(v. 9). Je ovšem apoštolova rada 
platná pro všechny? Kdybychom 

tuto jednu kapitolu považovali 
za  apoštolovu kompletní nauku 
o  manželství, dopustili bychom 
se hrubé chyby. Apoštol Pavel 
totiž píše list do  Korinta jako 
osobní psaní konkrétní komuni-
tě, která se potýká s konkrétními 
problémy. Celou sedmou kapi-
tolu bychom tedy měli uvést: 
„Co se týká manželství, tak vám 
ve vašem případě radím…“ 

ZKOUŠENÁ KOMUNITA 
OTŘESENÁ ZMATKEM
V Korintu to nebylo zrovna jed-
noduché a  Pavel to věděl. Pro-
to křesťanské komunitě píše: 
s ohledem na to, v čem teď žije-
te, si buďte vědomi toho, že ože-
nit se je dobré (Pavel se ukazuje 
jako realista, když radí: radši se 
ožeňte, než abyste se trápili), ale 
zůstat pro Pána je lepší (mít vol-
né ruce pro modlitbu, očekávat 
jeho brzký příchod nezatížen 
starostí o  tento svět). Nevíme 
přesně, v jaké situaci se korintští 
nacházeli, ale zdá se, že museli 
čelit pronásledování a  ekono-
mické i vojenské krizi. V tak divo-
kých časech podle Pavla zkrátka 
není lepší vstupovat do manžel-
ství a  zakládat rodinu: „Domní-
vám se, že vzhledem k tomu, co 
má přijít, je pro člověka nejlepší 
zůstat tak, jak je“ (v. 26).

TO TAJEMSTVÍ JE VELIKÉ
Mluvíme-li o  manželství v  No-
vém zákoně, nesmíme opome-
nout list Efesanům. Je to jeden 
z  pozdějších listů, které sice 
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Je lépe se neženit? 
Ano, pokud se 
člověk touží zříci 
manželství pro 
nebeské království. 
Všichni ostatní ale 
udělají lépe, když 
přilnou k druhému 
člověku a uskuteční 
mezi námi tajemné 
znamení ryzí lásky, 
kterou Kristus 
miluje církev 
a církev Krista.
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nemůžeme připsat apoštolu 
Pavlovi, ale zato se v  nich se-
tkáváme s  rozvinutou teologií. 
V 5. kapitole se mluví o tajem-
ství Krista a  církve, které ten-
to list vztahuje na  manželství 
muže a  ženy. Muž i  žena se 
mohou z  kontemplace „veliké-
ho tajemství“ naučit, jak mají 
prožívat své vlastní manžel-
ství: „Muži, milujte své ženy, 
jako si Kristus zamiloval církev 
a  sám se za  ni obětoval…“ (Ef 
5,25). Manželství se tedy nikde 
v Novém zákoně neodmítá, ba 
naopak je povýšeno na „tajem-
ství“ (znamení něčeho většího). 

NĚCO NAVÍC
V  listu Efesanům je „tajem-
ství“ ekvivalentem přesahu. 
V  1.  a  3.  kapitole je tajemstvím 
to, že evangelium přesahuje 
Boží lid a platí i pro pohany. V ka-
pitole páté je tajemstvím láska 
Krista, který daroval sám sebe 
za  církev. Svátostné manželství 
je tedy zakotveno ve velikém ta-
jemství Krista a  církve. A  přesah 
velikého tajemství spočívá v tom, 
že muži, kteří opouštějí svůj do-
mov, aby se darovali své ženě, 
následují Krista, který opustil ot-
covský dům a obětoval život pro 
církev.3 Ze vztahu Krista a církve 
se manželé učí, jak mají žít, aby 
i  jejich vzájemné odevzdání se 
bylo pravdivým znamením „veli-
kého tajemství“: „Každý z vás bez 
výjimky ať miluje svou ženu jako 
sebe sama a žena ať má před mu-
žem úctu“ (Ef 5,33).

ŽÍT Z KRISTOVY LÁSKY
Z evangelií víme, že Ježíš obnovil 
původní řád manželství (jednotu 
a nerozlučitelnost), ten řád, který 
byl zraněný hříchem a  tvrdostí 
srdce. Obnovou manželství po-
dle stvořitelského Božího zámě-
ru ovšem Ježíš nepřišel uvalit 
na manžele neúnosné břemeno, 

nýbrž obnovit jeho původní smy-
sl a svým vlastním životem uká-
zat cestu k  jeho naplnění. Listy 
Nového zákona nikdy manželství 
neodmítají, ale ve světle Kristovy 
oběti a lásky nám dávají zahléd-
nout jeho nový, svátostný přesah 
a smysl. 

„Manželství pokřtěných je tak-
to skutečným znamením nové 
a  věčné smlouvy, potvrzené 
Kristovou krví. Duch, kterého 
vylévá Pán, dělá srdce novým 
a  uschopňuje muže i  ženu, aby 
se navzájem milovali, tak jako 
Kristus miloval nás. Manžel-
ská láska tím dosahuje plnosti, 
ke které je vnitřně určena. Stává 
se totiž zvláštním, specifickým 

způsobem, jímž jsou manželé 
účastni na  samotné lásce Krista, 
který se obětoval na kříži, a jsou 
povoláni, aby z této lásky žili.“4

Co tedy říká Nový zákon? Je lépe 
se neženit? Ano, pokud se člověk 
touží zříci manželství pro nebes-
ké království. Všichni ostatní ale 
udělají lépe, když přilnou k  dru-
hému člověku a  uskuteční mezi 
námi tajemné znamení ryzí lásky, 
kterou Kristus miluje církev a cír-
kev Krista. 

1 WOLFF, Richard. The Popular Encyclopedia of World 
Religions. Eugene: Harvest House Publishers, 2007, s. 209.

2  Dt 24, 1-3.
3 Srov. POKORNÝ, Petr. List Efezským. Praha: Centrum 

biblických studií – Česká biblická společnost, 2005, s. 84.
4  Jan Pavel II. Familiaris Consortio, č. 13.
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MODLITBY POMÁHAJÍ
Za životní partnery je třeba prosit před svatbou i po celou dobu trvání 
jejich manželství.

text: Václav Štaud

V souvislosti s útoky zla proti rodinám teologové uvádějí, že modlitba před manželstvím i v jeho 
průběhu má být věcí širšího okruhu lidí. Za dobrý výběr partnera dětí a za jejich štěstí by měli 
vytrvale prosit nejen mladí lidé vzájemně, ale také rodiče, prarodiče a třeba i další blízcí. 

MODLITBY SE VRACEJÍ
„V  naší rodině byly podobné 
modlitby samozřejmostí a vypla-
tilo se to,“ vypráví Antonín Šišlák 
ze Starého Hrozenkova. „Prosby 
k Bohu i ke svaté Zdislavě za bu-
doucí manželství našich tří dcer 
byly vyslyšeny. Těší nás, že všech-
ny pokračují ve staré tradici rodu 
a také svoje děti úspěšně vedou 
k  víře. Mně už navíc všechny ty 
modlitby stačily vrátit. Nedávno 
mě totiž srazila zákeřná, velmi 
těžká nemoc a  bez jejich pro-
seb bych už asi na  tomto světě 
nebyl,“ dojatě vypráví 76letý 
Antonín Šišlák. Jeho manželka 
Helena dodává, že život a  víru 
rodiny ovlivnily rovněž blízké 
vztahy s  P.  Ambrožem Svato-
šem a  P.  Reginaldem Dacíkem, 

dominikánkými teology, kteří 
se zabývali životem a příkladem 
patronky českých rodin. Jejich 
agitace pro vzájemné modlitby 
v rodinách byla strhující. 

POKLADY NEJCENNĚJŠÍ 
Manželé Šišlákovi nyní s radostí 
přijali zprávu, že pro nastáva-
jící liturgický rok svěřil papež 
František církev a  rodiny věří-
cích do ochrany svatého Josefa. 
„Jsem vyučený tesař a  ochrán-
ce Pána Ježíše byl vždy patro-
nem mým i  celé mojí rodiny. 
Obraceli jsme se na něj a často 
pak pocítili pomoc. V  dnešní 
vážné pandemické situaci je to 
od Svatého otce výborná volba,“ 
dodává Antonín Šišlák. Tento 
moudrý muž také doporučuje 

rodinám vzájemné žehnání: 
„Krátce po  svatbě si mě pozval 
umírající tatínek a řekl: ,Nemám 
nic, co bych ti na  rozloučenou 
dal, všechno včetně domu 
jsem už rozdal. Ale dostaneš 
to nejcennější, moje požehná-
ní.´ Klekli jsme si s  manželkou 
u jeho lůžka a v úctě sklonili hla-
vy. Tatínek zakrátko zemřel, ale 
jeho požehnání nám pomáhá 
dosud. Po celé více než půlstole-
tí jsme mohli dobře a spokojeně 
žít. Postavili jsme vlastní domek 
a  já dokázal vždy vydělat tolik 
peněz, kolik rodina potřebovala. 
S  manželkou se snažíme žeh-
nat svým dětem a  jejich rodi-
nám stále, nejen když odjíždějí 
z návštěvy. Požehnání rodičů je 
opravdu veliká věc.“
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MANŽELSTVÍ JAKO 
KNĚŽSTVÍ
Všem, kdo uvažují o svatbě, do-
poručuje redakce Immaculaty 
knihu zkušeného pedagoga 
a  autora duchovní literatu-
ry Aleše Opatrného Příprava 
na  manželství. Autor každému 
radí, aby si životního partnera 
nejen svým způsobem vymod-
lil, ale aby za  něho také Pána 
prosil po  celou dobu trvání 
jejich manželství. Navíc po-
ukazuje na  významnou šanci 
křesťanů být i  v  této oblasti 
znamením ve společnosti, kte-
rá se víře odcizila. „Dobré a věr-
né manželství, stejně jako dob-
ré a dobře žité kněžství, je malý 
nebo i  velký zázrak, a  vůbec 
to není samozřejmost,“ uvádí 
mimo jiné prelát a vyšehradský 
probošt Aleš Opatrný.

OBRÁZEK SV. JOSEFA
Rodin, kde se z  generace 
na  generaci dědí víra a  zvy-
ky s  ní spojené, je stále dost, 
i  když se jim lidé zvenčí ně-
kdy za  to snaží posmívat. Pří-
běh jedné farní babičky začal 
ve chvíli, kdy ji jako dítě začali 
posílat s kytičkou zdobit obrá-
zek svatého Josefa. A naučili ji 
tam vždy říci krátkou prosbu 
za  budoucího ženicha. Moc 
tomu nerozuměla, ale po-
slechla. Když byla starší, po-
tkala u  toho obrázku kluka. 
Do  kostela chodil a  pak zjis-
tila, že se dokonce jmenuje 
Josef. Že by to byl on? Slovo 
dalo slovo a je z toho dodnes 
velmi šťastné manželství. Ne-
dávno zahlédli jejich malou 
vnučku, kamsi běžela s  kytič-
kou. Někdo to označí za  sho-
du náhod, jiný se zamyslí... 

Vranovský farář P.  Marek 
Dunda má s  výchovou dětí 
a  mladých lidí k  manželství 

velké zkušenosti. Mezi skupi-
nami mládeže, které duchovně 
vede, jsou například Marianky, 
děvčátka, která se učí radostně 
žít podle příkladu Matky Boží. 
„Poznal jsem, že dívky jsou 
pro modlitby za svého budou-
cího manžela a  tatínka jejich 
dětí zralé a  ochotné mnohem 
dříve, než můžeme totéž říci 
u  chlapců. A  holky taky brzy 
pochopí, proč jim radím, že vy-
modlený manžel je mnohem 
lepší než ten ulovený,“ směje 
se kněz.

CO DĚLÁTE V NEDĚLI?
Jeden mladý muž, přestože se 
za  to velmi modlil, si prý dlou-
ho nedokázal najít vhodné 
děvče. Když překročil třicítku, 
jednou si na  procházce v  lese 
ulevil slovy: „Já přece nedokážu 
žít sám. Ať si mě raději Pán Bůh 
vezme, když mi nechce pomo-

ci.“ Od  černých myšlenek jej 
vysvobodil kamarád, který po-
třeboval pomoc. Za ochotu po-
zval osamoceného mládence 

na  večerní ples. A  ještě tentýž 
večer to začalo. Několikrát tan-
čil s děvčetem, docela se jim to 
oběma líbilo. Ale jako obvykle 
ji nedokázal oslovit. Udělala to 
tedy ona otázkou: „Co děláte zí-
tra dopoledne?“ Napoprvé Kris-
ta zapřel, styděl se říci, že chodí 
do  kostela. Tak to řekla o  sobě 
ona a mládenec se s úlevou při-
dal. I tahle známost byla krátká 
a manželství je spokojené.

PŘEMÝŠLEJ, ZA CO 
PROSÍŠ!
Ano, je třeba se modlit, ale roz-
hodně nelze na  Boha tvrdo-
hlavě naléhat, poslední slovo 
vždy musí mít on, který nás 
a  naše potřeby fyzické i  du-
chovní nejlépe zná. Traduje se, 
jak to kdysi vtipně vyjádřil fa-
rář na Vranově u Brna a vyhlá-
šený kazatel P.  Oldřich Mifek: 
„Dejte si pozor, o  co prosíte, 
abyste nedopadli jako ten To-
ník, co vytrvale žádal Pannu 
Marii o nedobytnou Blaženku. 
Až Matku Boží přešla trpělivost 
a řekla: ,Tak tedy tu zlou, lako-
mou a  hádavou ženskou máš 
mít. Ale nadosmrti!´“

Moderátor vranovského Fa-
tymu vyprávěl něco podob-
ného, přímo ze života. Když 
jedna z  věřících mladých žen 
prosila Boha za  budoucího 
manžela, konkrétně popsala 
podmínky, jaké by ten mlá-
denec měl splnit. Být hodný, 
chytrý, šikovný, aspoň trošku 
pěkný sportovec... To všechno 
se jí také dostalo. Protože se 
ale o  jednu významnou hod-
notu modlit zapomněla, cho-
dí teď do  kostela sama. „Nic 
ale není ztracené, modlitby 
za víru mají velikou sílu a náš 
Pán je laskavý a věrný,“ dodá-
vá P. Marek Dunda. 

· MODLITBA ·

Věrný Bože,   
budeš-li chtít, jednou 

vstoupím do manželství. 
Ať už je mým životním 

partnerem kdokoliv a ať je 
kdekoliv, už dnes tě za něj 

prosím:  
Žehnej mu dnes i kaž-
dý den, chraň ho před 
falešným citem a před 

zraněním na těle, na duši 
a na srdci. Dej, ať oba po-
zorně, klidně a s důvěrou 
vyhlížíme jeden druhého, 
a podle své vůle nás sveď 

dohromady.  
Amen.
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LÁSKA ZÁVOJEM ZAHALENÁ
Rozhovor s jedním neobyčejným párem
rozmlouvala: Jitka Navrátilová

Nevidomá dívka a cizinec, jdoucí městem, odkázáni sami na sebe. Pozornost, kterou vzbuzují, 
není jenom kvůli dívčině slepecké holi. Z těch dvou vyzařuje něco, co Vás přinutí upřít svůj po-
hled na ně a přemýšlet nad hloubkou a krásou toho, co představují. Zastavit se s nimi a poodhalit 
něco z jejich tajemné krásy můžeme nyní i my. Jana a Nicolas Tronchot.

Jak jste se potkali?

Jana: Po  ukončení studia jsem 
odjela na  šest týdnů do  fran-
couzské komunity Chemine 
Neufe. Poslední týden bylo 
ignaciánské duchovní cvičení 
v  tichu. A  právě tam – večer 
před odjezdem, jsem potkala 
svého Nicolase.

Nicolas: Na  toto duchovní cvi-
čení jsem jel učinit svou život-
ní volbu, zda zasvěcený život, 
nebo manželství. Odpověď mi 
pomohl nalézt kněz, který mě 
vyzval, abych otevřel své srdce 
pro ženu, kterou pro mě má 
Bůh připravenou. S  vírou, že 
Bůh ji pro mě již připravil, jsem 
se začal modlit s  konkrétní 
představou dívek přítomných 
na  duchovní obnově. Jedna 
z  nich byla na  vozíčku, druhá 
měla spálenou tvář, třetí obéz-
ní, čtvrtá bez přitažlivosti a jed-
na dívka byla nevidomá. Jejího 
handicapu se nedalo nevšim-
nout. To mi však pro ni dodalo 
zvláštní něhu.

Vnímali jste zpětně, že Pán 
Bůh si Vaše manželství pře-
dem připravoval?

Jana: Během dospívání jsem 
v  přímluvné modlitbě dostala 
slovo, že Pán má pro mě tolik 
lásky, že na  to nebude stačit 
mé srdce. Měla jsem neuhasi-
telnou touhu po  velké lásce. 

Jen jsem nevěděla, jestli ji na-
jdu v manželství nebo mě Pán 
volá k  mnišskému životu. Své 
životní povolání jsem hledala 
s obrovským nasazením. Vrouc-
ně jsem se modlila za svého bu-
doucího manžela a  také jsem 
prožila nádherný rok v kontem-
plativním klášteře betlémských 
sester.

Když jsme se s  Nicolasem po-
prvé setkali a strávili celou noc 
v  rozhovorech a  na  modlit-
bách, zjistili jsme, že jsme oba 
ve  stejný rok prožívali stejné 
a  hluboké věci. Také on žil 
v  mnišské betlémské komuni-
tě. Já v Rakousku a on v  Izrae-
li. Oba jsme z  těchto komunit 
odešli se stejnou touhou: mi-
lovat a  založit rodinu. V  noc 
našeho setkání jsem věděla, že 
Nicolas je odpovědí na  dávný 
Boží příslib o  velké lásce. Když 
mi ještě Nicolas řekl, že se ho 
Pán v  modlitbě zeptal: „Přijal 
bys, kdyby tvá manželka byla 
nevidomá?“, mému srdci bylo 
jasné, že je to on.

Váš vztah musel od  začátku 
překonávat řadu bariér. S čím 
jste se museli vyrovnávat, 
když jste začali spolu chodit?

Nicolas: Nikdy jsem se osobně 
nesetkal s  nevidomým člově-
kem. K mojí radosti, že si mohu 
vodit Janu za ruku, přibyly i ru-
šivé pohledy ostatních. Jsme 

totiž pár, který vzbuzuje pozor-
nost, což je pro mou introvertní 
povahu náročné. Neznal jsem 
její zemi ani řeč a museli jsme si 
zvykat i na kulturní rozdíly. Kaž-
dý den jsme překonávali řadu 
překážek. Avšak znamení, jaké 
Bůh z  nás učinil, bylo silnější 
než všechna nedorozumění, 
které jsme si způsobovali.

Jak reagovaly vaše rodiny 
na to, že spolu chodíte?

Jana: Protože jsem již dříve 
strávila rok u  betlémských 
sester, byli rodiče připraveni 
na odloučení. Proto jim zřejmě 
nezpůsobilo takový šok, když 
jsem následovala svého muže 
do Francie, a to i přesto, že měli 
úplně jiné představy o mém ži-
votě. Naši jsou vděční, že jsem 
se dočkala tolik vymodleného 
manžela a  že to přes všechny 
těžkosti  spolu zvládáme a  že 
mají dvě skvělá vnoučata.

Nicolas: Můj tatínek, který je ješ-
tě více naivní a  bezelstný než 
já, měl velkou radost z toho, že 
jsem se potkal s Janičkou. Když 
jsem rodičům řekl o našem vzta-
hu, hned řekl: „Neumíme říct ani 
Janička, ani Brno, ale pojedeme 
tam na svatbu!“ Maminka viděla 
situaci více realisticky. Dokázala 
si představit, s  jakými obtížemi 
se můžeme v  manželství potý-
kat. Proto také strávila pár beze-
sných nocí.
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To zní skoro nebezpečně. Po-
dařilo se bezesné noci „tchy-
ně“ proměnit v klidný spánek?

Jana: Nemohla jsem si vy-
modlit lepší tchyni. Od  svých 
15 let jsem se modlila nejenom 
za  svého manžela, ale také 
k  andělům stráž-
ným jeho příbuz-
ných a  přátel. Pro-
stě za  jeho blízké, 
kteří ho ovlivňují. 
Prosila jsem, aby 
mi Pán dal takové 
vlastnosti, které za-
padnou do  mozai-
ky mé nové rodiny, 
aby se ze mě stala 
dobrá žena, kterou 
bude můj muž po-
třebovat. Přestože 
Monique – tak se 
moje tchyně jme-
nuje, nemá víru, má 
velkou lásku k  na-
šim dětem i k nám. 
Dostalo se mi v  ní 
nejenom velké po-
mocnice, ale i  pří-
telkyně.

Nicolas: Když se moje mamin-
ka s  Janičkou poprvé potkala, 
hned si ji zamilovala, stejně 
jako tatínek. Byli si však také vě-
domi „křížové cesty“, na  niž se 
vydáváme. Teď bydlíme ve stej-
né vesnici a jsme si všichni hod-
ně blízcí.

Odlišuje se v  něčem Vaše 
původní představa o  společ-
ném životě od současně pro-
žívané reality?

Nicolas: Nedělal jsem si předem 
konkrétní představy. Dostalo se 
nám milosti otěhotnět půl roku 
po svatbě, a to nám dost pomoh-
lo, protože začátky byly krušněj-
ší. Musel jsem se vzdát některých 

představ, že budeme mít napří-
klad pěknou zahradu, farmu… 
Do  určitých věcí se nemohu 
pustit, protože pro Janičku jsou 
některé věci nereálné. Přijímám 
život, jaký je, vychutnávám si ho 
a kontempluji. Bůh to učinil a já 
vidím, že je to dobré.

Jana: Pocházím ze sedmi dětí, 
takže jsem velmi společenská. 
Naproti tomu Nicolas má jed-
nu sestru a ve své přirozenosti 
je introvertem.  Jemu vyhovuje 
kontemplativní vesnický život 
v souladu s přírodou a já potře-
buji praktičnost města. Museli 
jsme se v mnohých věcech sla-
dit, což se neobešlo bez slz.

Co Vám pomáhá zvládat pře-
kážky?

Jana: Důvěra v Boha, že s ním to 
bude možné den po dni. Máme 
také s Nicolasem společný po-
hled na rodinu a společné hod-
noty: Raději méně práce a  pe-
něz, ale více společného času 

v rodině, prostý životní styl. Co 
nám zůstává společné, je láska 
k mnišskému životu.

Vychováváte spolu dvě děti. 
Jak se dá zvládnout péče 
o malé děti, když nevidíte?

Jana: Máme tříletého 
synka Abiela a  roční 
Bětušku, kteří jsou 
úžasní a  plní života. 
Mám svoje techniky, 
jak zvládat péči o ně. 
Třeba když je musím 
nakrmit, tak to dě-
lám ve vaně, kde pak 
vše rovnou splách-
nu. Když jdu ven, tak 
Bětušku mám v  no-
sítku, v  jedné ruce 
bílou hůl a  ve  druhé 
vedu Abíčka za  ruku. 
Některé věci mi však 
jdou hůř. Napří-
klad Abiel má moc 
rád knížky a  jezdění 
na kole. Naštěstí mám 
Nicolase, který mě 
zastoupí tam, kde já 
nemůžu. Je krásné, že 
se můžeme vzájemně 

doplňovat.

Nicolas: Jana je nejstarší ze sed-
mi dětí, měla příležitost se starat 
o maličké. Věděl jsem, že to zvlá-
dá a já jí plně důvěřuji. Pečovat 
o děti umí lépe než já. Na mně je 
být ochráncem našeho hnízda 
a  pomáhat v  domácnosti tam, 
kde je to pro Janičku náročné. 
Nevadí mi to, protože jsem byl 
dlouho zvyklý starat se o  sebe 
a  domácnost. I  když mě to ně-
kdy tíží, jsem hluboce šťastný 
a je to součástí mého povolání. 
Ve  svém životě se spoléháme 
na  Boha. Je dobré věřit a  spo-
lehnout se, že Bůh má plán pře-
tékající lásky pro každého. A my 
o tom svědčíme! 

Jana a Nicolas s dětmi.
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MARIA – PRŮVODKYNĚ ŽIVOTEM
Ve službě rodinám
text: Antonín Randa

Schönstattské hnutí vzniklo v  roce 1914 v  Schönstattě v  Německu. Jeho zakladatel, P.  Josef 
Kentenich, zde v malé kapličce spolu se svými žáky bohoslovci uzavřel úmluvu lásky s Pannou 
Marií. Podle vedoucího schönstattského hnutí v České republice P. Daniela Bořkovce se každý 
jeho člen dává P. Marii zcela k dispozici, jako její nástroj. Na oplátku pak očekává, že se ho Maria 
ujme jako jeho Vychovatelka a pomůže mu ke svatosti.  

Jitka Crhová je zodpovědná 
za noviciát institutu schönstatt-
ských rodin. Jak se k hnutí do-
stala a čím ji oslovuje?

Když jsme, před 35 lety, vstupo-
vali do  manželství, tvořili jsme 
velmi různorodý pár. Já byla 
čerstvě pokřtěná konvertitka, 
můj manžel z  rodiny tradičně, 
někdy spíše formálně věřící. Já 
melancholická povaha, man-
žel cholerik. Zkušenosti z  na-
šich původních rodin byly také 
rozdílné. Z  toho pak vyplývalo 
množství nedorozumění, kon-
fliktů a vzájemných zranění. 

Ani, nevím, odkud se tehdy 
vzala myšlenka, že bychom si 
po  svatbě rádi „udělali“ zasvě-
cení Panně Marii. V  tom jsme 

se překvapivě shodli. A  tehdy 
se začal odvíjet příběh, za který 
jsme dnes velmi vděční. Stali 
jsme se členy Schönstattského 
hnutí, konkrétně sekulárního 
Institutu schönstattských rodin, 
který se snaží následovat Krista 
v duchu evangelijních rad apo-
štolské chudoby, manželské čis-
toty a rodinné poslušnosti. 

RADOST 
VE SPOLEČENSTVÍ 
RODIN
Jako manželé můžeme žít v ži-
vém a radostném společenství 
rodin, sdílet s  nimi svoji víru, 
radosti i  starosti, obdarovávat 
se navzájem svými charismaty 
a společně utvářet něco krásné-
ho. Z  množství témat, kterými 
se zabýváme, je možné zmínit: 

sebepoznání, sebepřijetí, vědo-
mí vlastní hodnoty, manželský 
rozhovor, celistvá láska, umění 
odpouštět, řešit konflikty, spo-
lečný život modlitby, prožívání 
liturgického roku v  rodině, vý-
chova dětí. Jedněmi z  našich 
nejdůležitějších témat jsou „do-
mácí svatyňka“ a  „manželský 
ideál“. 

DOMÁCÍ SVATYŇKA 
A MANŽELSKÝ IDEÁL
Domácí svatyňka je místem 
modlitby a  setkávání rodiny, 
kam zvláštním způsobem zveme 
Boha a P. Marii a kde se jako rodi-
na scházíme ke sdílení a modlit-
bě. Když byly v době pandemie 
zavřené kostely, vnímali jsme 
o to silněji, jak velkým darem pro 
nás tyto svatyňky jsou. Také jsme 
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si uvědomili důležitost těchto 
malých domácích církví pro bu-
doucnost celé Církve, zvláště 
v době, kdy ubývá kněží. 

A manželský ideál? Jde o životní 
proces, během kterého si man-
želé uvědomují své silné strán-
ky a  nadání. Nachází, k  čemu 
je Bůh povolal a s čím je posílá 
do  tohoto světa. Ideál vůbec 
neznamená, že jsme „ideální 
manželé“. Je spíše motivací, 
abychom jako manželé žili naše 
jedinečné poslání, které do nás 
Bůh vložil. Skutečnost, že jsme 
nalezli naše nové jméno a  po-
slání, je jedna z  nejkrásnějších 
věcí, které nám byly prostřed-
nictvím Schönstattu darovány. 
Je to radost, je to úkol, je to 
výzva, je to naše společná cesta 
a  jistota, že přes všechny naše 
nedokonalosti, slabosti a  roz-
dílnosti patříme k sobě.

CO NABÍZÍ 
SCHÖNSTATTSKÉ 
HNUTÍ RODINÁM 
Podle Hany Nečasové, zodpo-
vědné za  Akademii pro rodin-
nou pedagogiku, patří tato 
akademie, spolu s  letními ro-
dinnými exerciciemi, mezi nej-
navštěvovanější setkání vůbec. 
Jak probíhají? Hana Nečasová 
je popisuje takto:

Při těchto setkáních je důležité, 
aby byl vytvořen prostor pro 
celou rodinu a  aby i  děti měly 
svůj program a  cítily se na  se-
tkání dobře. Zatímco rodiče mají 
možnost se v  klidu soustředit 
na  dopolední přednášku nebo 
program zaměřený na  manžel-
ství a rodinu, dětem je nabídnu-
to zúčastnit se společných her 
a tvoření podle jejich věku. 

Odpoledne patří rodině. Rodi-
če s dětmi mohou podniknout 

ve  volném čase výlet, jít si za-
plavat, zajít na  zmrzlinu. Večer 
se manželé scházejí ve skupin-
kách a  ještě jednou se vracejí 
k  dopolednímu tématu, vy-
měňují si vzájemně zkušenosti 
a sdílejí svůj rodinný a manžel-
ský život. 

Velmi důležitou částí je manžel-
ský rozhovor, rozhovor v  páru, 
pro který je vyhrazena hodina 
času před obědem. Děti jsou 
stále v péči mladých animátorů 
a  rodiče mají možnost si spo-
lečně v klidu sednout, nebo se 
projít a nerušeně si popovídat.

Akademie pro rodinnou peda-
gogiku nabízí setkání ve  stej-
ném režimu, probíhá dva roky, 
kdy se stejná skupina rodin 
schází 5x ročně. Přidanou hod-
notou jsou přednášky zamě-
řené na  rétoriku a  zkušenost 
se zpracováním oblíbeného 
tématu a jeho předáním ostat-
ním párům. Na  závěr dvou-
letého programu jsou rodiny 
slavnostně vyslány, aby naby-
té zkušenosti využily ve  svých 
farnostech. Kněz je přítomný 
celou dobu nejen pro společné 
slavení eucharistie, ale i svátost 
smíření a rozhovory. 

Co je na  těchto setkáních tak 
přitažlivé? Co o nich říkají sami 
účastníci?

 „Byla to nejlepší investice 
do  našeho manželství a  rodin-
ného života. Ačkoli jsme ne-
prožívali v našem svazku žádné 
zásadní neshody či nesoulad, 
tak skrze milosti dané během 
tohoto času nám Bůh prakticky 
ukázal, co znamená: „…  ode-
vzdávám se tobě … a  přijí-
mám tě…“, „… a stanou se jed-
ním tělem.“ To vše se promítlo 
i  ve  vztahu k  našim dětem. 

Do  té doby byl velice pěkný. 
Teď je krásný, bohatší, plnější.“

„Zakusili jsme živé společenství 
podobně smýšlejících a hledají-
cích lidí. Bohatství pohledů, ře-
šení různých situací, což je inspi-
rací pro náš život. Objevili jsme 
charisma své rodiny, poznali 
jsme a uchopili bohatství, které 
Bůh do našeho páru vložil.“

„Najednou jsme oba zjistili, jak 
je pro nás obtížné, až trapné, 
být jen sami spolu a povídat si 
o  nás dvou, mít čas jeden pro 
druhého. Dozvěděli jsme se 
spoustu inspirativních poznat-
ků z jiných manželství, ale hlav-
ně my dva jsme začali znovu 
objevovat jeden druhého.“

 „Velmi důležité a  obohacující 
byly diskuse v  menších sku-
pinkách, kdy jsme s  ostatními 
manželskými páry mohli navzá-
jem sdílet své zkušenosti s pro-
bíranými tématy. Naše děti byly 
úplně uchváceny, že mohou 
být v  kolektivu ostatních dětí. 
Zamilovaly si „hlídačky“, těšily 
se na další setkání – to nám dě-
lalo velkou radost.“

Schönstattské rodiny vytvořily 
na krásném poutním místě Ro-
kole (centrum Schönstattské-
ho hnutí v  ČR) také ojedinělý 
projekt – cesta manželů. Jedná 
se o skutečnou cestu, na níž je 
umístěno 15 zastavení znázor-
ňujících situace ze života man-
želů a  rodiny. Pro ty, kteří se 
nemohou vypravit do  Rokole 
osobně, je k  dispozici brožu-
ra, která jednotlivá zastavení 
přibližuje. Ke  každému je v  ní 
uveden biblický citát a  malé 
zamyšlení jako podnět a výzva 
k  manželskému rozhovoru: 
http://schoenstatt.cz/drupal7/
content/cesta-manzelu 
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HLAVNĚ NASLOUCHEJME 
BOHU

Svatý Pavel píše, že i nevěřící jsou posvěceni manželstvím.
text P. Jacek Kruczek

Bylo to pár týdnů před svatbou, ženich už se toho dne nemohl dočkat. Přemýšlel o budoucnosti, 
o rodině, o dětech. Na svatbu bylo všechno domluveno a najednou taková rána. Dívka mu přišla 
oznámit, že je těhotná. Jak? Proč? Přece jsme nebyli spolu. Tys, Marie, říkala, že mě miluješ... 

SVĚT SE NEZHROUTIL 
Už jim nic nepomůže. Josef, 
protože má Marii opravdu rád, 
chce ji alespoň zachránit, a tak 
se rozhodl „propustit potají“. 
Proč se to nestalo, proč se svět 
nezhroutil, a  Josef nakonec 
s  Marií zůstal? Nedělal jen to, 
co si sám usmyslel, ale na prv-
ním místě naslouchal Bohu, 
kterému věřil, doufal. Modlitba 
zachránila Boží plán, aby se Me-
siáš narodil z Panny, zasnoube-
né Josefovi. 

Každý rok slavíme svátek svaté 
Rodiny, aby si manželé uvě-
domili, že jejich vztah spojený 
Bohem může přetrvat každou 
zkoušku. Dnes si můžeme pře-
číst i  mnoho knížek o  manžel-
ství, máme na  manželství po-
radny a odborníky. To je dobrý, 

ale jen malý krůček ke krásné-
mu žití v  rodině. Podstatnější, 
jak nám ukazují Marie a  Josef, 
je naslouchat Bohu.

PROSTE ZA OBRÁCENÍ!
Duchovní život manželů, jejich 
pravidelná modlitba a  zpověď 
přenáší rodinu na  výšiny po-
zemské existence, na  úroveň, 
ve které oba mají stoprocentní 
jistotu, že jim už nic nehrozí.  
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
Při přípravě na manželství vždy 
radím snoubencům, aby pravi-
delně chodili ke  svátosti smí-
ření. Tehdy ani ta sebemenší 
zranění nemají šanci ničit lidské 
nitro. Člověk je hned zdravý, 
a tak je zdravá i celá rodina.

Někdo se zeptá: „Ale já mám 
manžela nevěřícího, tak co 

mohu dělat?“ Svatý Pavel v  lis-
tě Korintským píše: „Nevěřící 
muž je totiž posvěcen manžel-
stvím s  věřící ženou a  nevěřící 
žena manželstvím s  věřícím 
mužem…“ Nevěřící partner, to 
je také dar od  Boha. Více než 
jej každou chvíli nutit, aby šel 
do  kostela, je potřeba s  vel-
kou pokorou a  důvěrou prosit 
za  jeho vnitřní obrácení. Je-li 
manžel nebo manželka nevě-
řící, vezměme to jako úžasnou 
příležitost všechno odevzdat 
do  Božích rukou a  přijmout 
jeho pokoj s nadějí, že na věč-
nosti bude celá rodina šťastná 
v nebi. Modlitba za manželství, 
to je dar i vnuknutí Ducha Sva-
tého pro řešení jakýchkoliv dal-
ších problémů.

OD MODLITBY 
K DŮVĚŘE
Přijměte, prosím, ještě poslední 
radu: Rodina je nejdůležitější 
přípravou na  manželství jejích 
dětí. Modlete se a  vybízejte 
i  děti, aby se modlily za  svého 
budoucího životního partnera. 
Takový úmysl učí mladého člo-
věka i vztahu s Bohem, učí velké 
důvěře. Kdo je vedený Bohem, 
dívá se na  svou budoucnost 
plný pokoje. Svatý Josef si Ma-
rii vymodlil. Proto také s ní přes 
všechny překážky zůstal a napl-
nil Boží vůli. Svatý Josefe, patro-
ne roku 2021, oroduj za nás! 
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ÚTĚCHA TLUMÍ BOLEST LIDÍ
V Brně vybudovali pietní místo pro nenarozené a zesnulé děti.
text: Václav Štaud

Na 28. prosince připadá v katolickém kalendáři památka Mláďátek betlémských, o nichž víme 
z evangelia sv. Matouše. Zemřela v souvislosti s narozením Mesiáše a tak se stala jeho svědky.

NESOUDÍME, 
POMÁHÁME 
Lidé 21. století v  tento den 
s  úctou myslí i  na  děti doby 
současné, které zemřely před 
narozením nebo se vůbec ne-
směly narodit. Věřící se budou 
modlit i  za  útěchu pro truch-
lící rodiny, ať již měl tragický 
příběh jejich dítěte jakýkoliv 
důvod a  průběh. V  souladu 
s  heslem „Nesoudíme. Pomá-
háme“, které je i názvem jedno-
ho z  projektů Hnutí pro život, 
účinně zachraňujících životy 
nejmenších. 

POMOC A SOUCIT
Na  začátku prosince 2020 se 
na  Ústředním hřbitově v  Brně, 
při okraji hrobové skupiny H5 
(na dohled od vstupu u krema-
toria), uskutečnilo požehnání 
pietního místa pro nenarozené 

a zesnulé děti. Brno se tak stalo 
jedním z mála měst, která tímto 
způsobem přinášejí rodičům 
pomoc a soucit v těžké životní 
situaci. Jak informoval iniciátor 
vzniku pietního místa, náměs-
tek brněnské primátorky Petr 
Hladík, podobných pomníků 
není v  České republice mno-
ho. Příklady našel jen v Třeboni 
a v Třinci-Lyžbicích. Také v Olo-
mouci existuje podobné místo, 
ovšem v soukromé režii.

V  Brně mohou lidé na  lavičce 
před velkým bílým mramoro-
vým křížem vzpomínat na  své 
zemřelé dítě, zde lze také uložit 
jeho ostatky. Na jaře má být při-
pravena vsypová loučka, k dis-
pozici bude místo pro urny. 
A  vzniká i  prostor pro několik 
nových dětských hrobů. Dnes 
už je to možné.

SKRZE KŘEST TOUHY
Před rokem 2017 byly u  nás 
ostatky nenarozených dětí úřed-
ně pokládány za  biologický od-
pad a podle toho likvidovány. 

„Pro rodiny to bylo trauma-
tizující,“ říká brněnský děkan 
Mons. Václav Slouk, který pietní-
mu místu požehnal. „Na hřbitovy 
chodím rád, jsou pro mě místem 
předávání křesťanských i  rodin-
ných hodnot. Více než důvod 
k  zármutku zde cítím příležitost 
k posílení naděje na věčný život. 
Pokud jde o  dítě, nebráním se 
rozhovoru s nikým z těch, kdo je 
ztratili. Všechny nabádám, aby 
dítěti dali jméno a  v  duchu se 
s ním v modlitbě spojovali. Skrze 
křest touhy můžeme předpo-
kládat, že i  tito nejmenší z  nás, 
stejně jako Mláďátka betlémská, 
jsou členy Božího království. Sou-
časně ale mohou patřit i do své 
původní rodiny. Lidé na  to rea-
gují pozitivně, jejich bolest to 
tlumí,“ vysvětluje kněz. 

„Samozřejmě nejlepší možností 
je, když se podaří rodiče od po-
tratového úmyslu odvrátit. 
Připomenu setkání s  mladou 
ženou, která byla na procházce 
se zdravým chlapcem. Pozdra-
vila mě a  synkovi říká: ,Tohle 
je pan farář, který ti moc a moc 
pomohl, když jsi byl úplně ma-
ličký. Nemůžeš si to pamatovat, 
ale až budeš starší, všechno ti 
vysvětlím.‘ Dlouho mi nikdo tak 
silně nepohladil srdce,“ dodává 
Mons. Slouk. 
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OBĚŤ VE JMÉNU LÁSKY 
Život sv. Jany Mollové
text: Libor Rösner

Františkánští terciáři Alberto a Maria Berettiovi z Magenta u Milána měli třináct dětí. Některé ze-
mřely předčasně, ty ostatní se jim dařilo přivádět k Bohu. Tři z nich dokonce tak blízko, že oblékly 
hábit, a jedno ještě blíž – na oltář. Janu.

DEO CONCEDENTE 
Jana (Gianna) se narodila 
4.  10. 1922. K  1. sv. přijímání 
přistoupila už v 5 a půl letech, 
což též o  něčem svědčí. For-
movalo ji prostředí lásky, leč 
i  počítání ztrát: jako  15letá 
musela oplakat smrt nejbližší 
sestry. Nešlo o  první její se-
tkání se smrtí, Amálie byla už 
čtvrtým sourozencem, o  ně-
hož přišla, navíc ani ostatní 
nebyli zdravotně úplně fit. Vy-
tvářelo se tak ideální podhou-
bí, jak se opravdově a  beze 
zbytku odevzdávat do  vůle 
Boží a  říkat „Deo conceden-
te“ – „Dá-li Pán“.  Vytvářelo se 
tak ideální podhoubí k  touze 
pomáhat nemocným, soucítit 
s nimi a léčit je. 

Sama Jana byla nucena kvůli 
chatrnému zdraví krátce před 
vypuknutím války přerušit stu-
dia v  Janově, kam se Berettiovi 
z  Magenta právě kvůli zdravot-
ním potížím dětí přestěhovali. 
Během války počítala Jana další 
ztráty – matka Maria zemřela 
během náletů na  infarkt, otec 
Alberto ji na  věčnost následo-
val o čtyři měsíce později. Záhy 
nato se vrátila do  rodného 
Magenta a r. 1949 pak slavnost-
ně složila Hippokratovu přísahu.

NETUŠENÉ MOŽNOSTI
Jana rozhodně nežila jen stylem 
špitál – kostel – kuchyň. Krom 
toho, že alpské svahy sjížděla 
na lyžích jak legendární Alberto 
Tomba, byla to, čemu se dnes 

říká animátorka mládeže. Vedla 
skupiny mladých, pořádala pro 
ně různé akce, ať už duchovní, 
nebo zábavné. Byla též člen-
kou Katolické akce, prezident-
kou ženských skupin, aktivitou 
zkrátka jen hýřila. Středobo-
dem všeho byla ve  veškerém 
jejím počínání modlitba a  s  ní 
pak spojená oběť a  přijímání 
všeho, co přijde. „Neúspěch, 
který z Božích rukou přijmeme, 
má pro naši spásu větší cenu 
než velký úspěch,“ říkávala. 
Z té doby pochází její maxima, 
že „láska a oběť se k sobě mají 
jako Slunce a světlo“.

R. 1952 získala specializaci 
dětské lékařky. Jejím krédem 
bylo nejen kurýrování těla, 

Jana Mollová s dětmi  
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nýbrž i duše. „My, lékaři, máme 
možnosti, jaké nemají kněží. 
Nepomáhají-li léky, náš úkol 
nekončí. Máme pacientovi 
připomenout, co ještě pro něj 
může učinit kněz.“ V době, kdy 
se ve  světě vyhazuje nemoc-
niční personál jen proto, že na-
bídne pacientovi modlitbu, zní 
tato slova jako z nějaké bajky.

PIETRO
R. 1954 se mladá lékařka se-
tkala s  jistým Pietrem Mollou. 
Přeskočila jiskérka, pak jiskra 
a  záhy se rozhořel mohutný 
oheň. Planula jim obě srdce, 
nicméně Jana se nechtěla ne-
chat ovládnout jen city, nepře-
mýšlela v duchu „však uvidíme, 
jak se to vyvrbí, co bude, v nej-
horším se rozejdeme“. Podnikla 
pouť do  Lurd, vzývala Ducha 
Svatého, aby jí napověděl, zda 
má povolání k manželství, a po-
kud ano, tak zda s  milovaným 
Pietrem, připravena se ho v pří-
padě záporné odpovědi vzdát. 
V neposlední řadě vedla na toto 
téma rozhovory se svým zpo-
vědníkem. V září r. 1955 se pak 
stala paní Mollovou…

Už samotné chození tohoto 
páru probíhalo v  dnes velmi 
nemoderním stylu: „Naše tělo je 
svaté, je nástrojem úzce spoje-
ným s duší ke konání dobra. Čis-
tota není odloučenou ctností, 
pojí se s ostatními ctnostmi, jež 
tuto čistotu pomáhají uchovat. 
Uchováme ji tak, že naučíme 
naše tělo oběti. Čistota je krásná 
a přináší člověku svobodu,“ pro-
hlašovala. Krátce před svatbou 
ještě absolvovali oba snouben-
ci oddělené duchovní exercicie 
a  pak hurá do  kostela, kde už 
před oltářem čekal její bratr-
-kněz, aby jí připomenul vzor 
její vlastní matky, její obětavosti 
a života naplněného Bohem. 

Do 4 let měli tři děti – Pierluigi-
ho, Zitu a Lauru – a do budouc-
na to vypadalo přes všechny 
možné všední problémy docela 
normálně. Pak se ale začal kva-
pem blížit termín jejího dalšího 
porodu. A zde začíná příběh, co 
hned někde nemá obdoby.

DRAMA ZAČÍNÁ…
V Janině těle se objevil zhoub-
ný nádor. Měla na  výběr ze tří 
možností: 1. odstranit s  nádo-
rem dělohu i  dítě; 2. odstranit 
nádor a  dítě, přičemž by dělo-
ha zůstala ponechána, akutní 
nebezpečí by se odvrátilo; 3. 
odstranit jen nádor, avšak s tím, 
že porod by mohl znamenat 
prasknutí jizvy po operaci a jis-
tojistou smrt. 

Coby lékařce jí nikdo nemusel 
nic vysvětlovat či nakukávat, 
věděla, co je ve  hře. Rozhodla 
se pro třetí variantu. Důvěřo-
vala Bohu, že může zachránit 
i ji. Proto třeba Pietra před jeho 
služební cestou do Paříže, hlav-
ního města módy, pověřila kou-
pí módních žurnálů. Chtěla být 
i po porodu šik.

… A VRCHOLÍ
Operace proběhla bez obtíží. 
Po  ní se Jana vrátila ke  svým 
dětským pacientům a  tepr-
ve blížící se porod vystavil její 
práci stopku. „Pamatujte jed-
no: kdybyste museli volit mezi 
mnou a  dítětem, tak žádné 
váhání, volte dítě! Já si to pře-
ji, zachraňte je!“ A  svému cho-
ti opakovala: „Děkujme Pánu 
za  vše, za  naši lásku, za  naše 
manželství!“

Nadešel Velký pátek r. 1962. 
Jana Mollová porodila císař-
ským řezem 4,5 kg vážící dcerku 
Janu Emanuelu. Zatímco malá 
se měla čile k světu, její matka 
procházela kómatem. Když se 
z  něj probrala, sdělila Pietrovi, 
že byla už na druhé straně a že 
to, co tam uzřela, je nevypově-
ditelné. Záhy nato nastala 7 dní 
trvající agónie. Smrtelný zápas 
vedla teď již čtyřnásobná mat-
ka ve velkých bolestech, což la-
konicky okomentovala tím, že 
se s Pietrem měli až moc dobře 
a že nelze milovat bez utrpení, 
neboť před Pána se předstupu-
je právě s přestálým utrpením. 
Prosycená bolestí, starostmi 
o  osud dětí, které se po  jejím 
odchodu z tohoto světa stanou 
sirotky, odevzdala Jana svůj 
život Bohu definitivně. Bylo 
28. 4. 1962. Její poslední slova 
na  tomto světě byla vyznáním 
lásky ke Kristu Ježíši.

R. 1994 ji Jan Pavel II. blahoře-
čil. O 10 let později pak v Římě 
proběhlo svatořečení Jany 
Mollové. Byl mu přítomen i  její 
manžel Pietro a  dcera Jana 
Emanuela. Ta se na  počest té, 
která za ni obětovala svůj život, 
stala taktéž lékařkou a svůj život 
zasvětila péči o staré lidi, k nimž 
měla blízko i její matka. 

Jana a Pietro Mollovi
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VE ZNAMENÍ BRATRSTVÍ
Rozhovor s novým generálem řádu bratří menších Carlosem Trovarellim
rozmlouvala: Jitka Navrátilová

Hbitost, energie a schopnost naslouchat je to, čeho si u otce Carlose všimnete na první pohled. 
Tato směsice vlastností jako by dávala tušit, že do čela řádu byl zvolen muž, který ač skromný 
a v určitém ohledu nenápadný, bude usilovat s energií sobě vlastní o rozvoj autentičnosti a blíz-
kosti ve vztazích mezi bratry, ostatními lidmi a přírodou. Tedy něčeho, čím tak silně oslovil před 
více než 800 lety i svatý František z Assisi, jehož 120. nástupcem se otec Carlos Trovarelli stal. 

Otče generále, Vaši volbu 
do  čela řádu lze také chápat 
jako předání služby ve vede-
ní řádu samotným sv. Františ-
kem z Assisi. Vnímáte nějaké 
osobní spojení s ním?  

Se svatým Františkem vnímám 
osobní pouto, a  to nejenom 
v  poslední době, ale v  podsta-
tě již od  svých chlapeckých let, 
kdy jsem ho vnímal jako hrdinu. 
Když mi bylo 12 let, tak mě oslo-
vil film „Bratr slunce, sestra Luna“. 
Od té doby mi byl vždycky blízký. 
S přijetím role generála se moje 
pouto a  úcta k  němu ještě více 
prohloubila. Vždy mě dojme, 
když si uvědomím, jaké cti se mi 
dostalo, že můžu být nástupcem 
tohoto prosťáčka z Assisi. 

Vedete a  určujete směr vývo-
je pro 4 tisíce bratří na  světě. 
Kam byste chtěl bratry dovést?

Vedení, které bych rád uplat-
nil, se odvíjí od  slova charis-
ma. Chci pomoci bratřím, aby 
se stále více těšili z charismatu 
našeho řádu, aby rozjímali nad 
jeho charakteristickými rysy, 
a v jeho světle uvažovali o svém 
životě a  svých každodenních 
rozhodnutích. Považuji za  zá-
sadní podporu autentičnosti 
prožívání našeho charismatu.

V  čem spatřujete podstatu 
charismatu vašeho řádu?

Hlavní rysy našeho charisma-
tu jsou známé. Je to bratr-
ství, chudoba, jednoduchost, 
pokoj, osobní vztah k  Bohu 
a  snaha o  prožívání Evangelia 
ve  všem, co děláme. Společ-
ným pojítkem toho všeho je 
důraz na  budování vztahů. Já 
osobně považuji za zásadní pe-
čovat o  vztahy mezi bratřími, 
stejně jako o vztahy k ostatním 
lidem i  k  ostatnímu stvořené-
mu světu. Bratrství je něco, co 
v minulém století utrpělo velká 
zranění, a zdá se, že i v součas-
nosti jde lidstvo velmi tvrdošíj-
ně proti povolání k bratrství. 

Zkušenost s „bratrským“ útis-
kem může snadno způsobit 
nejistotu v  tom, jaký je sku-
tečný ideál. Jak tedy vypadá 
bratrství, o které usilujete? 

Naše řádová identita se odvíjí 
od  toho, jakým způsobem pro-
žíváme vztahy mezi sebou a také 
s  ostatním božím lidem. Naše 
bratrské vztahy ovlivňují naši 
evangelizaci a  naše působení 
navenek. K tomu, abychom však 
mohli dobře prožívat vztahy, mu-
síme se nejprve nechat přetvářet 
Evangeliem. V  našich bratrských 
vztazích proto musí být něco, co 
přináší polidštění, a  také něco, 
co je spásonosné. Něco tako-
vého nám zprostředkoval Pán 
Ježíš, když chodil mezi hříšníky. 
Jeho vztah k nim byl spásonosný. 

Bratrství však také předpokládá, 
že nejprve je zapotřebí uznat 
druhého a  přijmout ho takové-
ho, jaký je. Bratrství můžeme také 
chápat jako lásku vůči člověku.  

Stejně jako papež František 
jste i Vy Argentinec. Inspiruje 
Vás v něčem současný papež?

Svatý Otec i  já jsme učedníky 
sv. Františka, a  to znamená, že 
ctíme stejné františkánské hod-
noty.  Velkou inspirací je pro mě 
papežův důraz na  dialog, který 
se má stát součástí naší víry. Vel-
mi také souzním s jeho zájmem 
o  určitá témata, jako je zájem 
o  člověka, o  přírodu a  svět. 
Osobně je mi blízké Františkovo 
úsilí o  pochopení druhého člo-
věka v jeho odlišnosti. 

Dialog? Často zmiňované 
téma. Jak ale najít pro něj 
v  hierarchickém uspořádání 
Církve místo?

Jistě, můžeme vnímat určité 
napětí mezi hierarchií a  dia-
logem, avšak je zapotřebí si 
uvědomit, že se nejedná o pro-
tiklad. Člověk, který vstupuje 
do  dialogu, se může sdílet, 
aniž by ztrácel vlastní identitu, 
může se nechat ovlivňovat ná-
zory druhých, ale potom musí 
rozhodnout a  uplatnit svou 
autoritu, protože byl povolán 
sloužit ve  věcech, které mu 
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byly svěřené. Nikoliv proto, aby 
si vynutil svou vůli. 

Svatý otec František si získal 
oblibu u  lidí také proto, že 
se nebál poukázat na  chyby 
ve  vlastních řadách. Počítáte, 
že něco takového uděláte i Vy?

Především musím vyžadovat, 
abychom žili bratrským způso-
bem života a byli pravdiví v na-
šem prožívání Evangelia. Další 
velké téma, kterému je zapotřebí 
věnovat pozornost, je otázka po-
užívání moci, rozvoj úcty k nám 
svěřeným lidem a  také způsob 
správy majetku. Myslím si, že nej-
důležitější je, abychom nesou-
střeďovali pozornost na  sebe, 
neusilovali o  moc, ale snažili se 
být Božími služebníky.  

Znamená pro Vás být blíže 
lidem také spolupráci bratří 
s laiky? 

Spolupráce s  laiky je velká vý-
zva pro celou Církev. Já osobně 
jsem velmi kritický vůči před-
stavě, že klérus je tím, co tvoří 
církev. Samozřejmě že ducho-
venstvo má svou hierarchickou 

úlohu, ale existuje kvůli službě 
lidem. Problematickým spatřu-
ji, že mnoho laiků má klerikální 
způsob myšlení.  Musíme začít 
spolupracovat s  laiky a  pomo-
ci jim objevit pravdu, že církev 
je složená z  laiků. V  některých 
zemích jsou v tomto ohledu již 
pokročilí. Například v  Severní 
a Střední Americe, v Brazílii, do-
konce i  na  některých místech 
v  Africe. Laici tam mají velmi 
důležitou úlohu v evangelizaci. 

Být v čele takového množství 
lidí předpokládá, že máte 
k tomu i potřebné vlastnosti. 
Čím Vás Pán Bůh obdařil pro 
roli generála řádu? 

Myslím si, že jsem dostal darem 
bezprostřednost a  schopnost 
být si s druhými blízký. Pro mou 
roli je to důležité, protože bratři 
jsou velmi citliví na autoritativní 
bratry. Myslím si, že mi také po-
máhá moje schopnost zabývat 
se organizačními procesy. Jsem 
si úplně jistý, že nikdy nebudu 
schopný udělat to, co udělal 
můj předchůdce Marco Tasca, 
který dokázal udělat některé 
velmi náročné věci, protože 

měl na to povahu. Zdá se však, 
že nyní potřebuje náš řád zase 
něco jiného. Myslím, že nyní je 
čas na  doprovázení bratří, aby 
prohloubili bratrské vztahy mezi 
sebou. Byl bych rád, pokud by-
chom se naučili do našich vzta-
hů více zavést dialog. 

Jaké okolnosti Vašeho života 
zásadním způsobem ovlivni-
ly Váš život?  

Myslím si, že všechno podstat-
né se uskutečnilo skrze mou 
rodinu a farní společenství, kde 
jsem vyrůstal. Pocházím z velmi 
malého města, což mi umožnilo 
zažít blízkost ve vztazích s míst-
ními lidmi i  s  lidmi z  farnosti. 
Když se podívám zpětně, tak 
jako by se nestalo nic mimo-
řádného. Bylo pro mě však dů-
ležité, že jsem vyrůstal v církvi, 
kde byly dobré rodinné vztahy 
a kněží měli blízko k lidem. Bylo 
pro mě běžné, že jsem viděl 
biskupa v riflích, který si sám ří-
dil auto. Zažil jsem však blízkost 
vztahů, kterou bych rád přenesl 
do  řádových vztahů, ale také 
do  vztahů s  lidmi, kteří jsou 
součástí našeho života.  

Otec generál Carlos Trovarelli, první zleva
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PANNA MARIA NESTÁRNE!
Už samu rekonstrukci poutního místa ve Starém Hrozňatově považují 
mnozí lidé za zázrak.

text Václav Štaud

V  našem seriálu o  mariánských poutních místech dnes poprvé míříme do  diecéze plzeňské. 
Nedaleko Chebu jsme našli barokní poutní areál, který za opravu jedinečné architektonické krá-
sy i za návrat hodnot duchovních vděčí zejména dobré vůli a touze po usmíření. Češi a Němci 
v místě zvaném Maria Loreto spojili úsilí ve snaze překonat zlo minulosti.

LORETY BYLY 
OBLÍBENÉ
Poutní místo ve  Starém Hrozňa-
tově vybudovali chebští jezuité 
v letech 1664 až 1689. Nová sva-
tyně se brzy stala vyhledávaným 
poutním místem, přitahovala tisí-
ce návštěvníků z Čech i Bavorska. 
Areál vznikl v době rozvoje zájmu 
o loretánské chýše, jejichž původ 
a  smysl představila naše Imma-
culata v  roce 2019 na  příkladu 
Lorety v Brně. Ke Starému Hroz-
ňatovu se sice poutní středověké 

legendy nevztahují, jednu his-
torickou pozoruhodnost však 
najdeme. Na  počátku 13. století 
stával na tomto místě hrad, v je-
hož vězení zemřel zakladatel te-
pelského kláštera blahoslavený 

Hroznata. Premonstráti z  Teplé 
proto ke  Starému Hrozňatovu, 
před válkou nazývanému Alt 
Kinsberg, chovají srdečný vztah 
a jejich současný opat Filip Zde-
něk Lobkowicz je předsedou 
spolku pečujícího o  ochranu 
a  údržbu mariánského místa 
i dalších památek Chebska.

VŠECHNO SE 
ROZPADALO
Po  válce bylo i  ze zdejšího 
pohraničí vyhnáno německy 
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mluvící obyvatelstvo a  Starý 
Hrozňatov obsadili vojáci. Mše 
zde byla naposledy sloužena 
v  roce  1951, církevní areál pak 
s  přispěním dalších bezohled-
ných lidí rychle chátral. Vyho-
řela věž zvonice a  na  celém 
poutním místě se už rozpadalo 
zdivo. V  takovém stavu Maria 
Loreto objevili v roce 1986 dva 
mladí kněží brněnské diecéze 
Pavel Hověz a František Koutný, 
kteří na západě Čech trávili do-
volenou dokumentováním zni-
čených křesťanských památek. 

„Loretu jsme našli úplně zni-
čenou,“ uvádí P.  Pavel Hověz, 
dnes farář v  Brně-Lesné a  bu-
dovatel tamního nové-
ho kostela. „Prolomené 
střechy ambitů, pro-
padlé stropy, počmá-
rané stěny, všechno 
zarostlé třímetrovým 
křovím. Ve  výklenku 
trosek vstupní věže se 
zbytkem vrat zůstala 
kamenná socha Panny 
Marie s Ježíškem. Vojáci 
si z ní udělali terč. Střely 
odštípaly větší i  menší 
kousky kamene, ně-
které se nám zdály být 
docela čerstvé. Vzpomí-
nám, že jsme na ten ob-
raz zkázy hleděli doslo-
va zděšeně,“ pokračuje 
kněz, jemuž soukromá 
dokumentační záliba 
přinášela současně po-
znání i zármutek. A také 
nebezpečí. Při prohlíd-
ce Maria Loreta naši poutníci 
najednou zjistili, že na  ně míří 
samopaly dvou pohraničníků. 

TOHLE ZLO JE 
MINULOSTÍ
„Jsme kněží a  tohle je církevní 
památka, která potřebuje opra-
vu. Proto ji fotíme,“ pohotově 

reagoval P.  Hověz a  po  letech 
přiznává, že mu hlavou bleskla 
i  obava, že by je vojáci mohli 
beze svědků zastřelit. Černou 
myšlenku však u kněží brzy vy-
střídal zvláštní pokoj. Uvědomi-
li si, že jsou na poutním místě, 
pod ochranou samotné Panny 
Marie. 

Se zahalenými hlavami, aby 
neviděli cestu, je vojenský džíp 
vezl na  velitelství pohranič-
ní jednotky. Tam je odděleně 
vyslýchali, ale nic nového se 
do  protokolu nedostalo. Že je 
špion, narušitel hranic a  ne-
přítel lidu, se žádný z  nich ne-
přiznal, až je nakonec museli 

propustit. „Zpět k našemu autu 
nás vezli zase s  tím zvláštním 
pytlem na hlavě. Látka na něm 
však byla tak řídká, že jsme 
stejně viděli, kudy jedeme,“ 
směje se P. Hověz při vzpomín-
ce na  absurdnosti bývalého 
režimu. A  k  příběhu dodává, 
že před dvěma roky se s Mons. 

Františkem Koutným, dnes 
děkanem rosickým, na  místo 
vrátili. „Slyšeli jsme o  rekon-
strukci památky, kterou mnozí 
lidé dodnes považují za zázrak. 
Chtěli jsme dílo vidět na vlastní 
oči a Matce Boží po desetiletích 
poděkovat. Byli jsme nadšeni,“ 
dodává kněz z Brna.

ZACHRÁNĚNÝ VOJÁK
Snahy o záchranu areálu začaly 
hned po  roce 1989. „Aktivních 
katolíků v našem regionu není 
tolik, abychom sami zvládli tak 
obrovské dílo. Spojili jsme pro-
to síly s přáteli poutního místa 
z  německé strany,“ konstatuje 
Alena Kovaříková, členka šesti-

členného farního orgá-
nu rada Maria Loreto. 
A  pak vypráví o  vůdčí 
roli, kterou mezi obno-
viteli sehrál zdejší rodák 
Anton Hart, který musel 
za války bojovat na rus-
ké frontě. V  roce 1943 
tam zůstal, těžce zra-
něný, ležet v  závějích. 
Ve chvíli, kdy myslel, že 
už umírá, se mu vybavi-
la vzpomínka na  Maria 
Loreto, místo, kde byl 
pokřtěn, přijal první 
svaté přijímání a kde se 
vždy cítil šťastný. Požá-
dal Pannu Marii o  po-
moc a  slíbil, že když 
se vrátí domů, daruje 
do poutní zvonice nový 
zvon. Ve  sněhu jej pak 
našel kamarád a na zá-
dech odnesl na obvazi-

ště. Byl zachráněn, na slib neza-
pomněl a již v roce 1994 se nad 
Starým Hrozňatovem rozezněly 
nové zvony... 

„Anton Hart se po  válce stal 
vlivným podnikatelem v  ne-
dalekém Waldsassenu, kde 
po  pádu totality založil spolek 
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pro obnovu Maria Loreta. Po-
stupně v  Německu získával 
finanční dotace. On sám i  čle-
nové jeho rodiny pro Boží věc 
velkoryse obětovali mnoho 
úsilí a peněz. Ocenění se dočkal 
v  podobě čestného občanství 
města Chebu, několika vyso-
kých vyznamenání v  Němec-
ku i  od  samého papeže Jana 
Pavla II. Na  Maria Loretu dnes 
jeho památku připomíná pa-
mětní deska s bustou. V České 
republice se pro rekonstrukci 
Lorety podařilo najít podporu 
například u programu Minister-
stva kultury na záchranu archi-
tektonického dědictví; projekt 
záchrany byl přijat i  Česko-ně-
meckým fondem budoucnosti,“ 
vysvětluje Alena Kovaříková.

ČERNÁ MADONA 
ČEKALA
„Jezuité milostnou sochu zís-
kali před více než třemi sty léty 
od  svých bratří v  Tovaryšstvu 
přímo z  italského Loreta. A my 
jsme byli velmi šťastni, když 
se ji v  roce 1991 podařilo najít 
v  jednom v  chebském úkrytu. 
Bohužel byla ve  třech kusech 
a  náročné restaurování čekalo 
odborníky až v  Regensburgu. 
Návrat Černé Madony se ale 
zdržel, protože paní Hermína 
Hartová, donátorka opravy, si 
sochu oblíbila a  velmi se obá-
vala útoků zlodějů na  české 
kostely. Teprve v  roce 2006, až 
Loreta ve  Starém Hrozňatově 
získala důkladné bezpečnostní 
zařízení, se k  nám mohla pů-
vodní socha vrátit. Krásnější 
než kdykoliv dříve,“ usmívá se 
paní Alena. 

Stálou podporu měla obnova 
Lorety také u plzeňského bisku-
pa Františka Radkovského, který 
si pravidelně přijížděl prohléd-
nout dílo a postupně žehnal re-
konstruovaným částem stavby, 
zvonům, a  nakonec i  milostné 
soše Madony. A oceňoval zdejší 
myšlenku smíření národů. Čeští 
a němečtí katolíci se ve Starém 
Hrozňatově na  společné slav-
nostní mši setkávají od  roku 
1993, a  to vždy první neděli 
v  říjnu. Ta je také uváděna jako 
hlavní poutní slavnost roku. 
„Německých poutníků nejdříve 
bývala většina, ale v posledních 
létech se to mění, víc zájemců 
už přijíždí tuzemských. Těší nás, 
že zájem neopadá, i když turistů 
bývá víc než poutníků. Těch dru-
hých přichází hodně i z Moravy 
a poznáme je snadno – a nesty-
dí se upřímně, doslova z hloub-
ky srdce modlit i  zpívat,“ chválí 
Alena Kovaříková.

OKNA 
DO DUCHOVNÍHO 
SVĚTA
Z vybavení a výzdoby poutního 
místa nezbylo téměř nic, ná-
hradu zajišťují současní umělci. 
Řada nových plastik je dílem 
akad. sochaře Hatto Zeidle-
ra z  Heidelbergu. Velkoplošná 
plátna, která návštěvníkům jako 
dříve vyprávějí příběhy ze života 
Panny Marie, do ambitů postup-
ně vrací akad. malíř Jaroslav Šin-
delář z Plzně. Už je jich osmnáct 
a podle autorových slov nejsou 
dekorativní, nýbrž meditační, 
okna do duchovního světa. Po-
slední z  nich představuje smrt 
Panny Marie. „Nenamaloval 

jsem ji jako stařenu. Vždyť je to 
Panna Maria a  ta přece nestár-
ne,” vysvětluje malíř. 

O  unikátnosti poutního místa 
z dob raného baroka původně 
svědčila také několik kilometrů 
dlouhá křížová cesta s 29 zasta-
veními v podobě malých kaplí. 
Naprostá většina z  nich dávno 
nenávratně zmizela a  rekon-
struovat se podařilo jen něko-
lik nejbližších. I  ty dnes jako 
důstojné místo modlitby stojí 
za návštěvu. 

OTEVŘEME ZASE V MÁJI
Péči o  celý areál Lorety pro 
chebskou farnost zajišťuje 
tým obětavých dobrovolníků, 
hlavně z  řad seniorů, v  jehož 
čele stojí koordinátorka Alena 
Kovaříková. I  naše čtenáře zve 
k  návštěvě: „Doporučuji vy-
užít  zimních večerů a  navštívit 
zajímavé stránky chebské kato-
lické farnosti www.farnostcheb.
cz. Najdete zde nové duchovní 
podněty i  příjemné chvíle při 
virtuální prohlídce církevních 
památek Chebu a okolí. Včetně 
Maria Loreta. Poutní místo je 
totiž v zimě nedostupné. Pokud 
to dovolí podmínky pandemie, 
otevřeme je zase na  počátku 
května a  až do  poloviny října 
budeme rádi vítat poutníky 
a turisty každý den kromě pon-
dělí od 10.30 do 16 hodin.“ 

Skupiny a farní výpravy s vlast-
ním knězem si u  nás mohou 
zajistit i  mši svatou. Kontaktní 
telefon na  koordinátorku je 
725 879 446, e-mailová adresa: 
loreta@farnostcheb.cz. 
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Žena 
oděná 
sluncem
(Zj 12,1-18)

Jaroslav Mazáč

Všechny  
v Tobě  
máme 

Královnu

Matku

Sestru nejbližší 
co bratra čeká

Jsi doušek milosti 
Jsi čistá řeka

Kdo stíny 
vrahy vyplaší? 
Kdo zvedne  
nad plameny?

Na světě

nad světem  
není jiné  
sluncem věčna  
ověnčené Ženy

Než uprchlas 
k nám na poušť 
porodilas  
Dítě 
jež stvořilo Tě 
a proto oslaví Tě

 
Maria Panno, Matko Slova. Panna Maria v poezii českých básníků nové doby.  Výbor uspořádal Mojmír Trávníček. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2005.
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SVÄTEC CHRÁNIACI RODINU 
A MANŽELSTVO

Sv. Maximilián – kňaz v službe rodine
text: Dariusz Żuk-Olszewski

Životy mnohých kňazov potvrdzujú, ako veľmi sú dve sviatosti – sviatosť kňazstva i sviatosť man-
želstva navzájom prepojené. Svätosť kňazov by bola nemysliteľná bez svätosti manželov – ich 
rodičov či mnohých otcov a matiek rodín, ktorí o svoju svätosť každodenne bojujú. A rany, ktoré 
v tomto boji dostávajú, neraz obetúvajú  za posvätenie kňazov. Kňazov, bez sviatostnej služby 
ktorých by nemohli odolávať čoraz silnejšej búrke sveta odmietajúceho Boha. 

ZÁCHRANCA RODINY
Svätý Maximilián zavŕšil svo-
je pozemské putovanie muče-
níckou smrťou, ktorou zachrá-
nil život manžela a  otca. Táto 
obeta života bola symbolic-
kým zavŕšením jeho celoživot-
ného zápasu o svätosť a časné 
blaho mnohých rodín v Poľsku 
i na misiách, kde pôsobil. Spo-
lu so svojimi rehoľnými spo-
lubratmi v  Niepokalanowe 
i v Mugenzai no Sono vydával 
hodnoverné svedectvo o tom, 
že „jeho viera nie je bez skut-
kov“1. S  masmediálnym apoš-
tolátom sv. Maximiliána a Nie-
pokalanowa, ktorý ohlasoval 
modernými komunikačný-
mi prostriedkami evanjelio-
vú pravdu o človeku, o Božom 
zámere s ním, o Božom záme-
re s rodinou,  išli ruka v ruke aj 
diela veľmi konkrétnej pomo-
ci tým najbiednejším, predo-
všetkým rodinám zápasiacim 
s  extrémnou chudobou. Hoci 
jeho život i  život jeho spolu-
bratov bol poznačený veľkou 
materiálnou striedmosťou 
a  skutočne františkánskym 
prežívaním vlastnej chudoby, 
z  toho mála, čo mali, sa  vždy 
podelili s  núdznymi. Sv. Ma-
ximilián bol obzvlášť citlivý 
na  utrpenie manželov, ktorí 
prišli o zdroj obživy. 

ZÁPAS O KRESŤANSKÚ 
SPRAVODLIVOSŤ PRE 
RODINY 
Mesačník Rycerz Niepokalanej 
nebol iba prostriedkom k apoš-
tolátu na poli médií, ale aj v ob-
lasti sociálnej a  charitatívnej 
služby. Kládol si za cieľ vychová-
vať človeka podľa vzoru Nepo-
škvrnenej, aby sa stával lepším 
a  citlivejším na  všetky potreby 
svojich blížnych. Spolu s denní-
kom Mały Dziennik poukazova-
li na boľavé problémy vtedajšej 
doby a  často bil na  poplach 
a  burcoval srdcia i  svedomia. 
V  mene Nepoškvrnenej vyzý-
val k  čo najúčinnejšej pomoci 
núdznym rodinám. Pranieroval 
márnivosť, plytvanie, vykoris-
ťovanie a  necitlivosť sŕdc, bo-
joval za mravnosť vo verejnom 
i  súkromnom živote, vyzýval 
ku kresťanskému usporiadaniu 
verejných záležitostí a  k  hos-
podárstvu, ktoré bude založe-
né na  spravodlivosti, čestnosti 
a  láske. Maximilián tiež pri-
pomínal, že pomoc rodinám 
v núdzi musí byť vždy nezištná. 
V  čase, keď už bol Niepoka-
lanów postihnutý vojnovými 
útrapami a tí, čo v ňom zostali, 
žili vo veľmi ťažkých podmien-
kach, zdôrazňoval potrebu 
nezištnej pomoci chudobným 
rodinám: „Som toho názoru, že 

tým, ktorí nás prosia o pomoc, 
nemôžeme požičiavať a ani pri-
jímať nejakú zálohu, ale ak je to 
možné, darovať. Počul som, že 
jedna rodina žobre o 80 zlotých 
a  druhá o  50 zlotých pôžičky. 
Myslím, že treba dať obom.“2

O  tom, že v  prípade Ryce-
rza Niepokalanej či Małeho 
Dziennika nešlo iba o  slovný 
boj so sociálnymi probléma-
mi a  nespravodlivosťou, ale 
o konkrétnu pomoc núdznym, 
svedčí aj skutočnosť, že filiálka 
Małeho Dziennika vo Varšave 
mala špeciálny dobročinný 
referát, ktorý viedol br. Klau-
diusz Grochocki. Okrem tlačo-
vej kampane v denníku v pro-
spech chudobných rodín tu 
každodenne prijímali návštevy 
núdznych, ktorým pomáhali 
peňažnými príspevkami, jed-
lom alebo poskytnutím tzv. 
obedovej poukážky, za  ktorú 
sa mohli najesť v  jedálni „Kri-
kri“, ktorá spolupracovala s  re-
dakciou. Každý rok organizova-
la redakcia vianočnú besiedku 
pre chudobné deti z  Varšavy 
a okolia. Pre ilustráciu, aké roz-
mery táto akcia mala, uvediem, 
že v  roku 1938 pri takejto be-
siedke bratia rozdali okrem 
iných darčekov a sladkostí oko-
lo 800 kg cukríkov. 
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V ZÁPASE 
ZA NENARODENÝCH
Tlač založená sv. Maximiliánom 
a  vydávaná v  Niepokalanowe 
sa rozhodne postavila na  ob-
ranu života nenarodených detí 
a spoločenské uznanie manžel-
stva a  rodiny. V predvojnovom 
období sa o  strašných zloči-
noch vraždenia nenarodených 
detí hanblivo mlčalo, hoci bolo 
verejným tajomstvom, že je to 
vážny problém chudobnej spo-
ločnosti. V  rokoch 1938–1939 
z  iniciatívy sv. Maximiliána M. 
Kolbeho bola na  stránkach 
Rycerza Niepokalanej usku-
točnená masívna kampaň pre 
ochranu života nenarodených 
detí a podporu mnohodetných 
rodín. Sv. Maximilián k  tomu 
angažoval vynikajúceho publi-
cistu s veľmi vycibreným a od-
vážnym štýlom písania Wa-
lentyho Majdańskeho. Články 
boli veľmi svižné, jasne a  jed-
noznačne štylizované, v  pra-
vom svetle prezentovali hrôzu 
samotného umelého potratu, 
ale aj hrôzy chudoby žien či 
rodín, ktoré sú k  takýmto roz-
hodnutiam dohnané. Vyzývali 
k  zabezpečeniu práva na  život 
každého počatého dieťaťa, ale 
aj k  pomoci pre mnohodetné 

rodiny. Výsledky tejto akcie 
boli ohromujúce. Svedomie 
národa sa prebudilo a redakcia 
dostávala každý mesiac veľké 
množstvo listov, ktoré potvr-
dzovali, že výzvy v  mene Ne-
poškvrnenej neboli márne. Boli 
zachránené tisíce detí. K  tejto 
akcii sa vrátil Rycerz Niepoka-
lanej aj po vojne, keď opätovne 
angažoval W. Majdańskeho. Re-
dakcia na  stránkach časopisu 
prezentovala návrh založenia 
Fondu Matky Božej Nepoškvr-
nenej, ktorý by podporoval naj-
chudobnejšie a  najpočetnejšie 
rodiny3. Rycerz Niepokalanej 
taktiež zverejnil výzvu vláde, 
aby zaviedla ohodnotenie za-
mestnancov platom podľa po-
čtu detí zamestnanca a aby za-
viedla veľké daňové úľavy pre 
mnohopočetné rodiny a  tak-
tiež aby odstránila právne nor-
my, ktoré umožňovali zabíjanie 
nenarodených detí4. Táto akcia 
mala veľmi dobrý ohlas. 

V  niepokalanowskom vydava-
teľstve vyšli tesne po  druhej 
svetovej vojne v  rámci akcie 
na  záchranu nenarodených 
detí, ktorú začal ešte sv. Ma-
ximilián, dve knižné publi-
kácie už spomínaného W. 

Majdańskeho:  v  roku 1946 
dielo „Kołyska i  potęga“ (Kolís-
ka a  moc) a  v  roku 1947 dielo 
„Polska kwitnąca dziećmi“ (Poľ-
sko kvitnúce deťmi). Okrem 
toho vyšla v roku 1948 aj kniha 
Dr.  B.  Henkeho s  názvom „Le-
karz – Dziecko – Populacja“ (Le-
kár – dieťa – populácia). 

Dielo sv. Maximiliána, ktoré má 
korene v  príklade manželstva 
jeho rodičov a  ktoré sa výraz-
ným spôsobom orientovalo 
na  podpore svätosti manželov 
a  rodín,  je vynikajúcim príkla-
dom prepojenia dvoch svia-
tostí – sviatosti kňazstva a svia-
tosti manželstva. Sviatostí, 
ktoré posilňujú človeka v  jeho 
celoživotnom povolaní, ktoré 
má priviesť jeho samotného 
i  jemu zverených do  nebeské-
ho kráľovstva. Aj príklad sv. Ma-
ximiliána ako kňaza v  zápase 
za svätosť manželov je pre nás 
výzvou osobitne ďakovať Bohu 
za dar týchto dvoch sviatostí. 

1 Por. List sv. Jakuba 2,14-18.
2 Por. Lístok adresovaný bl. Piovi Bartosikovi, archív 

Niepokalanowa, r. 1940.
3 Por. Rycerz Niepokalanej, ročník 1947, s. 145n.
4 Por. Rycerz Niepokalanej, ročník 1947, s. 71.
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ODDĚLENI PRO HOSPODINA
Proměny starozákonního kněžství na cestě ke Kristu
text: P. Jaroslav Brož

Starozákonní kněžství se stává pevnou součástí života Božího lidu od okamžiku, kdy se Izrael 
stává národem. Tato služba byla dědičná a byla svěřena rodu Árónovu. Kněží zastávali v průběhu 
dějin rozličné funkce, mezi nimiž vyniká především přinášení obětí. Jejich prostřednická úloha 
byla naplněna skrze novou smlouvu v Kristu. 

PŮVOD KNĚŽSTVÍ 
VE STARÉM ZÁKONĚ
Když čteme Bibli jako souvis-
lé vyprávění od  začátku, ne-
setkáme se dlouho s  žádným 
knězem. V  rodině patriarchů 
zastával totiž kněžskou roli 
sám otec. Tak Abrahám sám 
staví oltáře (Gn 12,7n; 13,18; 
22,19) a  přináší oběti (22,13). 
Podobně je tomu s Izákem a Já-
kobem. První kněz, o  kterém 
se Písmo svaté zmiňuje, je král 
kanaánského města Melchi-
zedek (Gn 14,18). S  kněžími se 
dále setkává v  Egyptě Josef; 
dceru jednoho dostal dokonce 
za  manželku (Gn 41,45). Také 
Mojžíš se oženil v  midjánské 
zemi s  dcerou tamního kněze 
Reúela (Ex 2,16). 

Izrael dostává vlastní kněze, 
když se stane národem a  uza-
vře u Sinaje smlouvu s Hospo-
dinem. To znamená, že kněžství 
je příklad společenské specia-
lizace. Kněží vykonávají službu 
Hospodinu v  zastoupení lidu. 
Podle Pentateuchu bylo kněž-
ství svěřeno Árónovi a  jeho 
synům (Ex 28,1; Lv 8,1), což je 
výraz pro celou kněžskou dy-
nastii. Novozákonní List Židům 
vysvětluje, že kněžími se muse-
jí stávat stále noví lidé, protože 
každý člověk je smrtelný. Aby 
tedy kněžská instituce trvala 
a  byla stabilní, byla svěřena 
jednomu rodu, který svými 
potomky zaručuje, že Boží lid 

bude mít stále své kněze. Jim 
byli dáni na  pomoc levité  – 
příslušníci kmene Lévi, kteří se 
podílejí na  zajištění bohoslu-
žeb druhotnými pracemi (Nm 
3,5-10). Rodokmeny 1. knihy 
Kronik dokládají, že velekněží 
jeruzalémského chrámu jsou 
Árónovými potomky, a  tím 
potvrzují jejich legitimitu. Za-
tímco povolání proroků bylo 
nezávislé na  rodovém původu 
a vznikalo nepředvídanou Boží 
iniciativou, kněžími a  levity se 
členové Izraele stávali na  zá-
kladě své rodové příslušnosti. 
Kněží měli privilegovaný pří-
stup k  Bohu, což jim udělo-
valo zvláštní důstojnost. Měli 
ale také funkci společenskou, 
protože shromažďovali Izraele 
kolem stanu setkávání – mís-
ta Božího přebývání (srov. Ex 
29,43-45). 

ÚKOLY KNĚŽÍ
Starý zákon připisuje kněžím 
mnoho různých úkolů, ale nevy-
světluje jejich vzájemný vztah. 
Při tom je třeba mít na zřeteli, že 
služba kněží a  jejich postavení 
procházely během starozákon-
ních dějin proměnami, neexis-
tuje tedy jedna stálá forma sta-
rozákonního kněžství.

Velmi starobylou službou kněží 
bylo věštění pomocí posvát-
ných předmětů tummím a urím 
(Dt 33,8; 1 Sam 14,41) nebo po-
mocí efodu (1 Sam 23,9; 30,7). 

V tomto rituálu je možno spat-
řovat touhu po  hledání Boží 
vůle. 

Později se čistším pramenem 
Boží vůle stávají slova Zákona. 
Kněží jim mají vyučovat druhé: 
„Oni dbali na  tvou řeč, zacho-
vávali tvou smlouvu. Budou 
vyučovat tvým právům Jákoba 
a  tvému zákonu Izraele“ (Dt 
33,9-10). Ke  konci starozákon-
ní doby poznamenává prorok 
Malachiáš, že „rty kněze střeží 
poznání, z jeho úst se vyhledá-
vá zákon“ (Mal 2,7). Ale kněží 
byli v této funkci postupně na-
hrazováni specialisty – učiteli 
Zákona. 

Jedním z  hlavních kněžských 
úkolů bylo přinášet Bohu 
oběti: „Budou klást před tebe 
kadidlo a  na  tvůj oltář celopa-
ly“ (Dt 33,10). Kniha Leviticus 
obsahuje podrobné předpisy 
o různých obětech; hlavní úlo-
hu při nich má vždy kněz. V dě-
jinách ale přinášely oběti i  jiné 
osoby, například králové David 
a Šalomoun (2 Sam 6,17; 1 Král 
8,62nn). S  prohloubením smy-
slu pro svatost ale Boží lid po-
chopil, že jenom osoba zvlášť 
zasvěcená může Bohu přinést 
oběť jemu milou. 

Dalším kněžským úkolem bylo 
žehnat ve  jménu Hospodina; 
tento úkol mohl někdy konat 
také otec rodiny nebo král. 
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Kněžským požehnáním se pře-
dávalo synům Izraele Hospo-
dinovo jméno. Krásná formule 
takového požehnání je zacho-
vána v Nm 6,22-27, známá jako 
„árónské požehnání“. Předat 
někomu něčí jméno znamená 
uvést dotyčného do  vztahu 
k dané osobě. Izraelité správně 
chápali, že dobrý vztah k Bohu 
je nepominutelnou podmín-
kou pro dobrý soukromý i spo-
lečenský život. 

K dalším kněžským úkolům pat-
řila rituální čistota. Kněží sami se 
museli varovat každého kontak-
tu, který by je znečišťoval, na-
příklad blízkosti mrtvého těla. 
Vždyť přece sloužili životu Izrae-
le a živému Bohu. Také dohlíželi 
na čistotu členů Božího lidu. 

A  konečně kněz byl mužem 
svatyně či chrámu. Jen on měl 
výsadu vstupovat na svaté mís-
to: „Jestliže se přiblíží někdo 
nepovolaný, zemře“ (Nm 3,38). 
A když byl po babylónském vy-
hnanství obnoven v Jeruzalémě 
chrám, střídaly se třídy kněží 
a  levitů v  pravidelných tur-
nusech ve službě (1 Kron 24,7-8; 
2 Kron 31,2; srov. Lk 1,8). 

„POSVÁTNÁ PYRAMIDA“
Středem starozákonní boho-
služby je pojem svatosti, jehož 
východiskem bylo uznání úžas-
né svatosti Boží: „Buďte svatí, 
neboť já, Hospodin, váš Bůh, 
jsem svatý“ (Lv 19,2). Má-li člo-
věk vejít do vztahu s ním, musí 
se sám stát svatým. To znamená 
přejít z běžného životního pro-
storu do božské skutečnosti.

Ve  starozákonním kultu měla 
tato cesta stupňovitou pyra-
midu, založenou na  oddělová-
ní: izraelský národ byl vydělen 
jako svatý z  ostatních národů. 

V  Izraeli pak byl pouze jeden 
kmen – Lévi – oddělen pro bo-
hoslužbu. V  tomto kmeni byla 
vyčleněna jedna rodina – Áró-
nova – a  jen ta směla přinášet 
oběti. Z této rodiny byl vybírán 
jeden velekněz, kterému byl 
vyhrazen ten nejslavnostnější 
úkon, totiž setkat se s Bohem. 

Dělo se to jednou za rok, o vel-
kém Dnu smíření (jóm kippúr), 
když kněz po  rituálním očišťo-
vání a  přinesení zápalné oběti 
vešel do  velesvatyně, kde se 
symbolicky setkal s  Boží pří-
tomností. Odtud pak jako pro-
středník mezi Bohem a  lidmi 
přinesl Izraeli odpuštění hříchů, 
usmíření a požehnání. 

MÁ ÁRÓNOVSKÉ 
KNĚŽSTVÍ 
POKRAČOVÁNÍ?
Jak je známo, Ježíš nepocházel 
z  Árónova rodu. Přesto o  něm 
List Židům tvrdí, že je knězem 
nové smlouvy – a  to dokon-
ce jediným (viz článek Petra 
Soukala, str. 8-9). V  Kristu bylo 
kněžství hluboce proměněno, 
takže naše novozákonní kněž-
ství má nový smysl. Přesto má 
Kristus s Árónem jedno společ-
né: „Nikdo si nemůže tu důstoj-
nost vzít sám, nýbrž musí být 
povolán od  Boha jako Árón“ 
(Žid 5,4). 

Ortodoxní ikona zobrazující starozákonního Áróna.
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (29)
Lev XIII., papež pracujících
text: Radomír Malý

Nástupcem bl. Pia IX. se stal r. 1878 kardinál Giacomo Pecci, jenž si dal jméno Lev XIII. (1878-
1903). Pocházel z  hraběcí rodiny z  Carpineta jihovýchodně od  Říma, kde se narodil r. 1810. 
Studoval v semináři ve Viterbu a poté v Římě, kde přijal r. 1843 kněžské svěcení. Následně byl při-
jat na papežskou diplomatickou školu, r. 1843 se stal biskupem a nunciem v belgickém Bruselu. 
Když r. 1846 došlo v této zemi ke konfliktu biskupů s liberální vládou, která chtěla omezit silný 
vliv katolických škol, postavil se nuncius Pecci na jejich stranu, proto král Leopold I. se postaral 
o jeho vypovězení ze země. Papež Pius IX. jmenoval biskupa Pecciho arcibiskupem v Perugii a r. 
1853 ho povýšil do kardinálského sboru. V jeho osobě přichází na stolec sv. Petra po lidumilném 
a spontánním Piovi IX. noblesní aristokrat a diplomat hovořící plynně pěti jazyky. První česko-
slovenský prezident T. G. Masaryk, který nevynikal láskou ke Katolické církvi, nazval Lva XIII. „fi-
lozofickým papežem“ pro jeho encykliky vycházející z filozofie sv. Tomáše Akvinského. Lev XIII. 
vstoupil ale do dějin především jako obránce dělníků a vůbec všech námezdně pracujících proti 
svévoli a násilí majetných a mocných.

ZMÍRNĚNÍ 
PROTIKATOLICKÉHO 
BOJE V EVROPĚ
Lev XIII. se pokusil pomocí di-
plomatických zákroků odstra-
nit nebo alespoň zeslabit tzv. 
kulturní boj evropských vlád 
proti Katolické církvi, který pro-
pukl za  pontifikátu jeho před-
chůdce a  o  němž jsme psali 
v  minulém čísle. V  Itálii tamní 
režim již ke  konci pontifikátu 
Pia IX. pod tlakem věřících na-
stolil celkem normální pomě-
ry. Mohly se svobodně konat 
bohoslužby a  organizovat se-
tkání katolických spolků, byla 
obnovena výuka náboženství 
na  školách, začala opět vychá-
zet katolická periodika a  svou 
činnost obnovily papežské 
univerzity v  Římě. Přesto ale 
italská královská vláda se sil-
ným zastoupením svobodných 
zednářů dávala ostentativně 
najevo své nepřátelství k  Círk-
vi a papežství, což se Lvovi XIII. 
nepodařilo změnit.

Poněkud úspěšnější byla 
jeho politika vůči republikán-
ské Francii. Tam na  sklonku 

pontifikátu Pia IX. vláda pre-
miéra Leona Gambetty pro-
vedla odluku Církve od  státu, 
vypověděla ze země jezuity, 
postupně rušila kláštery a  cír-
kevní školy, zakázala výuku 
náboženství na  státních ško-
lách a byrokratickými předpisy 
komplikovala život jednotli-
vým farnostem. Francouzští 
katolíci z toho důvodu odmítali 
přijmout republikánské zřízení 
a požadovali návrat monarchie. 
Lev XIII. však uznal republiku 
jako regulérní státní zřízení 
a  vyzval francouzské katolíky, 
aby učinili podobně. Navázal 
též s republikánskou Francií di-
plomatické styky. Tato taktika 
vstoupila do dějin jako tzv. po-
litika ralliementu (doslova pří-
klonu, tj. k republikánské formě 
vlády).  Na přelomu 80. a 90. let 
19.  století francouzská vláda 
zmírnila protikatolická opatře-
ní, byly obnoveny některé zru-
šené kláštery a církevní školy. 

Ještě větší úspěch zazname-
nala tato papežova politika 
v  Německu. Sám kancléř Otto 
von Bismarck, iniciátor tzv. 

kulturního boje, ho nakonec 
odvolal, navázal diplomatické 
styky se Sv. stolcem a  umožnil 
opět návrat většiny biskupů 
a  řeholníků vypovězených ze 
země zpět do vlasti, rovněž tak 
přestala diskriminace katolíků 
ve  veřejném a  společenském 
životě. Císař Vilém II. dvakrát 
navštívil Řím a  byl papežem 
přijat. 

Podobně se podařilo zmír-
nit tzv. kulturní boj v  Belgii 
a  ve  Švýcarsku, nicméně nové 
protikatolické běsnění započa-
lo ve Španělsku.

VÝZNAMNÉ 
ENCYKLIKY LVA XIII. 
Diplomatická taktika Lva XIII. 
však neznamenala, že by se 
tento papež v  postoji k  libera-
lismu názorově lišil od  svého 
předchůdce. O tom svědčí jeho 
četné encykliky, kterých vydal 
velké množství. Upozorníme 
alespoň na ty nejvýznamnější. 

R. 1879 publikoval dokument 
Aeterni Patris, v němž požado-
val návrat teologie a  filozofie 
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církevního učitele sv. Tomáše 
Akvinského na katolická učiliš-
tě. Vnitrocírkevní liberálové to-
tiž považovali Tomášovu nauku 
za neaktuální a zastaralou.

R. 1884 vydal encykliku Huma-
num Genus, dosud nejostřejší 
církevní odsouzení svobodné-
ho zednářství, které prohlašuje 
za dílo satanovo. O rok později 
následuje encyklika Immortale 
Dei, jež tvrdými slovy 
pranýřuje liberalismus 
jako náboženskou lho-
stejnost, která je hříšná 
a  z  hlediska katolické 
nauky nepřijatelná. 

R. 1888 vychází jeho 
encyklika Libertas 
Praestantissimum, v níž 
poukazuje na  neroz-
dílný svazek svobody, 
pravdy a  mravnosti. 
Bez této vazby je svo-
boda pouhou svévolí 
a  drzostí. V  tomto do-
kumentu papež píše 
i  slova vztahující se 
ke  státním zákonům 
a  nařízením: „Kdyby 
mělo být nějakou mocí 
vydáno ustanovení, 
které by odporovalo 
zákonům zdravého ro-
zumu a  bylo na  škodu společ-
nosti, pak by nemělo žádnou 
zákonnou moc, neboť by ne-
bylo žádnou směrnicí spravedl-
nosti a  odcizovalo by lidi dob-
ru, pro něž tu společnost je.“

Nejznámější je ale encyklika Lva 
XIII. Rerum Novarum z  r.  1891 
o sociální otázce. Papež se zde 
zamýšlí nad křivdami, které 
musejí snášet lidé práce, ze-
jména tovární dělníci, od svých 
zaměstnavatelů. Toho využívali 
představitelé socialistického 
hnutí, inspirováni myšlenkami 

Karla Marxe a Friedricha Engel-
se, k  demagogickému volání 
po  proletářské revoluci, která 
zruší soukromé vlastnictví vý-
robních prostředků a  zavede 
socialistické zřízení, v  němž je 
prý všechno společné, ve  sku-
tečnosti státní. 

Lev XIII. toto kategoricky odsu-
zuje a  striktně trvá na  soukro-
mém majetku jakožto záruce 

společenské stability a  pokro-
ku. Socialistické hnutí odmítá, 
zestátnění soukromého majet-
ku výrobních prostředků kvali-
fikuje jako krádež a loupež. 

Na  druhé straně však upozor-
ňuje, že soukromé vlastnictví 
továren, dolů, velkostatků a dal-
ších podniků nese s sebou také 
odpovědnost za  osoby, které 
jsou tam zaměstnány. Podni-
katel proto nesmí podle této 
teorie katolické sociální nauky, 
vypracované již předtím Fréde-
ricem de Ozanamem ve Francii, 

kardinálem Edwardem Mann-
ingem v  Anglii a  biskupem 
Wilhelmem von Kettelerem 
v Německu, poskytovat zaměst-
nanci takovou mzdu, jež nestačí 
k  obživě rodiny. Aby zaměst-
nanci byli v tomto chráněni, má 
stát garantovat zákonem stano-
venou minimální mzdu, za  niž 
je schopen nejen uživit rodinu, 
ale též si dopřát plody kultury 
a vzdělání. 

Zároveň papež Lev 
požaduje přiměře-
nou pracovní dobu, 
právo zaměstnanců 
na odpočinek v nedě-
li a  ve  svátek, na  za-
bezpečení v  nemoci, 
ve  stáří a  při invalidi-
tě. Tyto požadavky se 
jevily liberálním vlá-
dám, hájícím zájmy 
velkých podnikatelů, 
natolik revoluční, že 
bránily šíření této 
encykliky. V  Rakous-
ko-Uhersku např. ne-
směla být vůbec pub-
likována, pouze kněží 
s  ní mohli být sezná-
meni na  děkanských 
konferencích. 

Lev XIII. zemřel r. 1903 
v  požehnaném věku 93 let. Až 
do  vysokého stáří byl aktivní, 
psal církevní dokumenty, posky-
toval audience a celebroval. 

Použitá literatura:
BUEHLMEYER, Carl. Die Kirchengeschichte II. Paderborn: 
Schoeningh-Verlag, 1959.
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Leipzig: St. Benno-Verlag, 1983.
HORSKÝ, Rudolf – ŠKRDLE, Tomáš. Almanach na oslavu 
biskupského jubilea Sv. otce Lva XIII. Praha: Vlast 1893.
JOHNSON, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 1998.
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MISIONÁŘI ZA ŽIVA I PO SMRTI
Všichni byli přesvědčeni, že bratři Michal a Zbyšek jsou mučedníky – 
položili svůj život pro Krista.

text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, Pán Ježíš říká, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za druhé.  

Je 9. srpen 1991. Bratři Michal 
a Zbyšek jsou v misii sami, proto-
že Jarek odjel do Polska na svat-
bu své sestry. U kostela se dnes 
objevili neznámí muži. Mluví 
s  bratrem Zbyškem a  ten vy-
padá dost nervózně. „Co vám 
chtěli?“ ptá se ho kuchařka, 
paní Yolanda, když přijde 
domů na  večeři. „Obviňují 
nás, ale my nemáme nic, co 
bychom měli skrývat,“ řekne 
Zbyšek rázně. Na  jeho tváři, 
jinak vždy pokojné a radostné, 
se zrcadlí obavy. Vezme z po-
ličky připravené kázání a  jde 
do kostela sloužit mši svatou. 
Za  chvíli už jsou spolu s  Mi-
chalem u  oltáře. Zbyšek káže 
o naději a Boží věrnosti. „Pán je 
s námi. Nemáme se čeho bát!“ 
povzbuzuje farníky. Všichni 
však cítí, že ve  vzduchu dnes 
visí napětí. 

Po  mši se mladí shluknou jako 
vždycky kolem Michala a  sest-
ry Berty. Zbyšek zatím ošetřuje 
v  sakristii nemocné dítě, které 
přivedla maminka. Náhle ně-
kdo buší na dveře kostela. „Kdo 
je tam?“ volá sestra Berta, ale 
nikdo neodpoví. Dveře se roz-
letí a dovnitř vtrhnou ozbrojení 
muži s  kapucemi na  hlavě. Te-
roristé se vrátili! Berta je chce 
zastavit, oni ji však hrubě od-
strčí a hrnou se do sakristie. „Vy 
jste kněz?“ houknou na Zbyška. 
„Ano, jsem,“ odpoví a  vrátí dítě 
do náručí matky. Jeden z mužů 
ho chytí a táhne k východu. „Dej 
mi klíče od  auta,“ přikáže mu. 

Když je dostane, strčí Zbyška 
dozadu a  sám sedne za  volant. 
Sestra Berta neohroženě přisko-
čí a už sedí v autě vedle bratra. 
Vůz vyrazí směrem k radnici. 

Tam stojí bratr Michal a  staros-
ta obklopení ozbrojenci. „Styď-
te se!“ křičí na  ně jeden z  nich. 
„A  proč?“ ptá se Michal. „Jestli 
jsme udělali něco špatného, řek-
něte, co.“ „Vy klamete lidi svými 
řečmi o  Bohu a  o  lásce,“ příkře 
mu odpoví muž. „Chcete je zís-
kat na  svou stranu tím, že jim 
pomáháte. Mluvíte o míru a oni 
se pak nechtějí přidat k naší re-
voluci!“ „Ale jsou to naši bratři 
a  potřebují pomoc!“ oponuje 
mu Michal. „Násilím se ničeho 
nedosáhne.“ Ozbrojenec do něj 
strčí: „Jedině násilím se věci po-
hnou!“ Teroristé chytí oba bratry 
i starostu, strčí je do auta a jedou 

pryč. Ještě za sebou stihnou od-
pálit most za městem.  

Vyděšení farníci se zatím mod-
lí v  kostele. Sestra Berta tam 

přiběhne celá udýchaná 
a  vyhrkne: „Odvezli bratry 
i  starostu směrem k  Pueblo 
vejo. Bojím se, že je zabijí.“ 
„Co máme dělat?“ ptají se 
lidé jeden druhého. Někteří 
z  mladých seberou odvahu 
a  běží bratry a  starostu hle-
dat. Za  městem v  opuštěné 
vesnici objeví u  cesty jejich 
mrtvá těla. Jaká je to pro ně 
rána! Po teroristech se slehla 
zem, zůstal tu jen papír s  je-
jich podpisem.

Zabalí mrtvé do plátna a ne-
sou je do  kostela. Celou noc 
se tam lidé modlí a  pláčou. 
Někdo pověsil na  kostel ná-
pis: „Pokoj a  dobro. Naši ot-

cové zemřeli.“ Když přijede pan 
biskup, aby sloužil pohřební mši 
svatou, tisíce lidí ze všech okol-
ních vesnic zaplní kostel i  ná-
městí. Všichni jsou přesvědčení 
o  tom, že bratři jsou mučední-
ky  – dali svůj život pro Krista. 
„Jako byli misionáři za  svého 
života,“ říká pan biskup, „tak zů-
stanou blízko lidem i po smrti.“ 
Jejich těla jsou uložena v  kos-
tele. Tam, kde s  láskou sloužili 
lidem, se teď za ně přimlouvají. 

Milé děti, bratři Michal a  Zby-
šek jsou Boží přátelé. Ať vám 
Pán na  jejich přímluvu žehná 
a chrání vás svou láskou. 
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DIAMANTOVÁ SVATBA
O manželství, kde jedna a jedna znamenají tři.
text: Jana Lokajová

Prababička Helga a  pradědeček 
Pavel právě slavili diamantovou 
svatbu. „Co to znamená dia-
mantová?“ ptal se malý Ludvík 
maminky. „Už spolu žijí 60 let. 
A  ještě déle se mají rádi,“ odpo-
věděla. Ludvík jezdil autíčkem 
po podlaze a hlava se mu vařila, 
jak se snažil představit si, jak moc 
to těch 60 let je. „Bude to asi hod-
ně dlouho,“ uzavřel své bádání.

Pradědečkovi už táhlo na  de-
vadesát, ale ještě pořád svého 
malého vnuka udržel, když mu 
vylezl na klín a začal s autíčkem 
kroužit po stole. „Dědo, ty máš 
babičku rád?“ zeptal se kluk.

„Jestli ji mám rád? Za  nikoho 
na  světě bych ji nevyměnil!“ 
odpověděl pevně dědeček.

„Já taky ne,“ přitakal Ludvík 
a  v  hlavičce se mu vybavila 
vzpomínka na  lívance s  povi-
dly: „Babička totiž dělá ty nej-
lepší lívance,“ zasnil se.

„Ale ne!“ smál se z  plna hrdla 
děda. „Tak jsem to nemyslel. Víš 
co, Ludvíku, něco ti povím. Když 
jsem byl mladý, věřil jsem spous-
tě nesmyslů. Babička se mi líbi-
la, protože byla mladá, čiperná 

a dobře vařila. Tehdy jsem si taky 
myslel, že mým nejdůležitějším 
úkolem je vydělat spoustu pe-
něz. A  tak jsem pracoval, brával 
si směny navíc, víkendové směny 
a někdy i noční. Myslel jsem si, že 
babička bude šťastná. No, ale ona 
nebyla. Když jsem jí chtěl udělat 
radost, koupil jsem jí náušnice 
nebo pěknou kabelku. Ale ona 
z  toho neměla radost. Nechápal 
jsem to a na babičku jsem se zlo-
bil. Ona pořád dobře vařila a sta-
rala se o mě i o naše děti.“

„A  taky jsem se za  tebe hod-
ně modlila,“ podotkla babička, 
„aby ses kvůli penězům úplně 
nepomátl.“

Dědeček přikývl a  pokračoval: 
„Jednou jsem si ale v práci ošklivě 
poranil ruku, takže jsem na stroje 
dva měsíce nemohl ani sáhnout 
a musel jsem ležet doma, než se 
mi do ruky vrátila síla. Cítil jsem se 
jako hlupák. Celé dny jsem prole-
žel a nemohl jsem udělat žádnou 
pořádnou práci. A představ si, že 
babička byla kupodivu spokoje-
ná. Víš co, Ludvíku, pochopil jsem 
tehdy, že babička nepotřebuje 
moje peníze, ale že je opravdu 
ráda se mnou. Jak se o mně lás-
kyplně starala, zpočátku mě 

i  převlékala, omývala mi ránu 
hojivou vodou, koukala se mnou 
na  fotbal, i  když ji to nebavilo. 
Víš, to byla nádhera. Tehdy jsem 
pochopil, že mám doma poklad. 
Proto mám babičku rád.“

„Díky Pánu Bohu, že tě to přešlo. 
To víš, Ludvíku, každé manželství 
je taková společná cesta. Můžeš 
jít životem sám, ale ve  dvou je 
ti veseleji. A  když je ti smutno, 
můžeš se o ten smutek s někým 
podělit. Dědeček je moje nej-
větší láska, ale nebýt Pána Boha, 
kdo ví, jak bychom celý ten život 
spolu zvládli. Ale máme ho a on 
je ten nejlepší učitel, jak mít dru-
hého člověka rád,“ řekla babička.

Ludvík poslouchal s  vykulený-
ma očima a nakonec prohlásil: 
„Já si taky najdu takovou babič-
ku, jakou sis našel ty, dědo.“

„Ludvíku, ale nezapomeň 
k  vám domů přizvat i  Pána 
Boha. Jen on vám může zaručit, 
že v radosti i ve starostech vám 
zůstane láska, úcta a  věrnost. 
Nezapomeneš, chlapče? Slíbíš 
mi to?“ zeptal se dědeček.

A  Ludvík velmi vážně přikývl, 
jakože opravdu slibuje. 
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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.

❧ Moc děkuji Pánu Bohu 
za dar života mojí babičky, kte-
ré daroval krásných téměř 101 
let. Jsem moc rada za  chvíle, 
které jsem s  ní mohla prožít. 
Dále prosím také Pannu Marii 
o přímluvu za uzdravení strýce. 
A prosím i o Boží požehnání pro 
celou naši rodinu.

rytířka Patrika

❧  Chtěla bych poděkovat svaté 
rodině a p. Kubíčkovi za pomoc 
a také všem lékařům za záchra-
nu života mé vnučky a jejího dě-
ťátka po těžké operaci.

vděčná rytířka Marie

❧  Chci poděkovat Panně Ma-
rii Neposkvrněné za  pomoc 
a  podporu při mém těžkém 
rozhodování ohledně vztahu. 
Byl to velice silný boj dobra 
a  zla. Od  začátku jsem vědě-
la, co dělám špatně, a  moc 
jsem prosila Matku Boží, aby 
mi dala sílu pokušení odolat. 
Moji prosbu vyslyšela. Ted už 
i  na  vlastí kůži vím, že Ona 
vždy vyslyší a  uzdraví duši. 
Budu mít opravdu pokojné 
Vánoce. Matko Boží, děkuji. 
Drž, prosím, i  nadále ochran-
nou ruku nad celou mojí ro-
dinou.

rytířka Jarmila

❧ Z celého srdce prosím o spá-
su duše syna Petra. 

rytířka Marie

❧  Prosím o  modlitbu za  dar 
víry pro mé děti, vnoučata 
a  pravnoučata. Prosím také 

o  modlitbu za  záchranu man-
želství syna.

Emilie

❧  Prosím o  modlitbu za  man-
žela, který odešel během pan-
demie. Prosím také za těžce ne-
mocnou sestru.

Věra

❧  Chválím Boha za naše vnou-
čátka Vašíka a Viktorku. A záro-
veň moc prosím o modlitbu za 
ně, protože se narodila před-
časně.

Anna

❧  Prosím o modlitbu za mého 
těžce nemocného manžela. 

čtenářka Lenka

❧  Prosím o  modlitbu za  na-
šeho malého pravnoučka Mi-
kuláška. Narodil se moc malý, 
v sedmém měsíci, a tak je v in-
kubátoru. Moc všem děkuji.

Marta

❧ Prosím o  dar zdraví pro ne-
mocné členy celé naší rodiny.

rytířka Ludmila

❧ Před dvěma roky mi zabil 
neopatrný řidič moji dcerku 
a  od  té doby jsem stále nějak 
nemocná. I kvůli covidu mě od-
vezla záchranka do nemocnice. 
Dodnes se vzpamatovávám z té 
hrůzy, ale děkuji Bohu, protože 
díky tomu jsem musela absol-
vovat magnetickou rezonanci. 
Ta ukázala v  hlavě aneurysma, 
které budou v lednu operovat 
v Ústřední vojenské nemocnici 

ve  Střešovicích v  Praze. Před 
Vánocemi jsem byla u  zpově-
di a  při mši sv. jsem obdržela 
svátost nemocných a  jsem při-
pravena vrátit se do nebeského 
domova, či znova do života, jak 
bude vůle Boží. Chci poprosit 
o modlitbu za své osiřelé vnuč-
ky (Magdalenka, 11 let, Pepin-
ka, 5 let a jejich tatínka, 34 let), 
aby je Panna Maria ochraňova-
la a  neopustila je. Modlím se 
za ně každý den. Potřebují po-
sílení do života, který mají před 
sebou. 

rytířka Magdalena

❧ Při podzimní vlně covidu 
zůstala uvězněná v  domově 
pro seniory vzácná paní dok-
torka. Původní specializací in-
ternistka, nyní už sama klient-
ka domova. Úžasná žena, která 
pomohla mnoha lidem. Měla 
domluveno, že získá od  pří-
telkyně medailku Panny Ma-
rie. Kvůli zákazu návštěv už 
k  předání medailky nedošlo. 
Paní Věru ale napadlo poslat 
medailku poštou. Nemocí se 
nakazilo v  domově mnoho 
lidí, dvanáct nemoci podleh-
lo. Sama paní doktorka měla 
těžký průběh. Co se ale ne-
stalo? Panna Maria vyprosila 
uzdravení u svého Syna. Navíc 
k  uzdravení došlo v  den, kdy 
přítelkyně paní Věra dokončila 
Novénu za  uzdravení. Přesně 
v  den Panny Marie Zázračné 
medailky. Paní doktorka je 
opět čilá, živá, plná elánu a ra-
dosti!

Věra
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ÚMYSLY MODLITEB M. I.

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

 ÚNOR Aby nás sv. Maxmilián inspiroval svým postojem solidarity v přijímání nemocných 
a povzbuzování klesajících na duchu, hlásáním Ježíše – pramene života a naděje.

 BŘEZEN Aby se postní doba pro nás stala časem proměny, která vychází z přikázání lásky 
a solidarity, jak tomu učil sv. Maxmilián.

ZPRÁVY
• Vatikán:  Je zapotřebí znovu 
promyslet vztah mezi člově-
kem, přírodou a  Stvořitelem 
jako činitele hluboké rovnová-
hy a společenství, vzkazuje pa-
pež František účastníkům se-
tkání oblastního vedení 
Italského zemědělského svazu 
Coldiretti.  
V pozdravu zaslaném prostřed-
nictvím vatikánského státního 
sekretáře kardinála Parolina 
k  rukám národního předsedy 
Ettora Prandiniho papež vítá 
téma setkání, zaměřené 
na současné výzvy zemědělství 
a ekonomického restartu země, 
které si před sebe klade tato 
hlavní italská organizace země-
dělských podnikatelů s půldru-
hým milionem členů.
Papež povzbuzuje italské země-
dělce, aby se „neřídili logikou 
zisku, nýbrž služby, nikoli plýt-
vání přírodních zdrojů, nýbrž 
péče a pozornosti k přírodě jako 
přívětivého domu pro všechny”. 
Vybízí je k  vykročení na  nové 
cesty činorodé lásky a solidarity 
v hledání globální a autentičtěj-
ší odpovědi na  chudobu a  ne-
rovnost, zejména v této „klíčové 
fázi světových dějin”.

radiovaticana.cz, 15. 12. 2020

• Vatikán:   Také v  pandemické 
době neztrácí svátostná zpověď 
svou „nezbytnost, a  to nejméně 
jedenkrát za rok a pokaždé v pří-
padě smrtelného hříchu, aby 
věřící mohl důstojně přistupovat 
ke svatému přijímání“, připomíná 
kard. Mauro Piacenza, vrchní pe-
nitenciář Svatého stolce, v tradič-
ním listě, který před Vánoci zasílá 
všem zpovědníkům.
Kardinál Piacenza, který stojí 
v čele tribunálu Apoštolské peni-
tenciárie, v něm vyjadřuje přání, 
že Pán zpovědníkům udělí schop-
nost předávat „laskavé a milosrd-
né Boží objetí“ i těm „nejzatvrze-
lejším srdcím“. Zpovědníci mají 
žádat o „schopnost předávat věří-
cím, kteří se na ně obracejí, něhu 
milosrdného a  útěšného objetí 
Dítěte Ježíše, aby se také nejtvrd-
ší srdce otevřela Lásce a poznala 
Spasitele“. Nejlepším darem, kte-
rý zpovědníci mohou o  těchto 
Vánocích věnovat narozenému 
Ježíši, je „ustavičná vstřícnost vůči 
věřícím“, jejich „ohleduplné při-
jetí“ a „klidná“ připomínka toho, 
že „duchovní dobro, obdržené 
ve zpovědi, je vždy vyšší než fy-
zický blahobyt, byť je též důleži-
tý“, píše kardinál Piacenza.
V  souvislosti s  vysluhováním 
svátosti smíření za  pandemic-
kých okolností kardinál Piacenza 

v  nedávném rozhovoru pro de-
ník Svatého stolce L’Osservatore 
Romano poukázal na „pravděpo-
dobnou neplatnost rozhřešení“, 
uděleného přes mobilní telefon 
či skrze jiné nástroje sociální ko-
munikace. V takových případech 
chybí „reálná přítomnost kajícní-
ka a nedochází k reálnému pře-
nosu slov rozhřešení; jedná se 
pouze o elektrické vibrace, které 
reprodukují lidské slovo“.     

radiovaticana.cz, 15. 12. 2020

• Nigérie: V lokalitě Kanakra do-
šlo k přepadení křesťanské školy 
a  únosu 300 žáků. K  útoku se 
přihlásili teroristé z  muslimské 
organizace Boko Haram. Útoční-
ci ostřelovali školu ze samopalů 
a  posléze odvezli žáky školními 
autobusy a  dále je hnali pěšky 
přes les. Některým se však po-
dařilo uniknout. Osud tří stovek 
dalších však zůstává neznámý. 

radiovaticana.cz, 14. 12. 2020

• Maďarsko: Parlament na žádost 
organizací Pro Family změnil zně-
ní zákona o rodině v tom smyslu, 
že rodičovství může být chápá-
no pouze ve  významu ženy jako 
matky a muže jako otce. Zároveň 
novela zákona říká, že pohlaví člo-
věka je dáno už od jeho narození 
a  nemůže být změněno. Z  toho 
logicky vyplývá, že adopce dětí 
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homosexuálními nebo lesbickými 
páry je vyloučena. V zákoně je též 
stanoveno, že děti mají být vycho-
vávány v duchu hodnot maďarské 
křesťanské kultury.

www.kath.net, 16. 12. 2020       

• Mexiko: Americký kardinál Ray-
mond L. Burke žijící trvale v Římě 
sloužil na  svátek Panny Marie 
Guadalupské 12. prosince slav-
nostní liturgii ve svatyni La Crosse. 
V kázání řekl, že USA se nacházejí 
v obtížné situaci, protože se stáva-
jí ekonomicky závislými na komu-
nistické Číně, která pronásleduje 
Církev a jejíž ideologie je v rozpo-
ru s křesťanskými zásadami, o něž 
se opírá dobro národa a  rodin. 
Světové úspěchy marxistického 
materialismu již přinesly lidem 
mnoho neštěstí a  smrti. Dnes 
podle kardinálových slov se tato 
ideologie opět násilím prosazuje 
na nejvyšší úrovni.

pch24.pl, 16. 12. 2020

• Čína: Úřady obvinily 4 křesťan-
ské knihkupce, kteří prodávali 
Písmo sv. prostřednictvím audio-
nahrávek na internetu. V jednom 
případě již byl vynesen rozsudek: 
5 let nepodmíněně. Soud argu-
mentoval tím, že prý bibli lze pro-
dávat pouze oficiálními kanály. Ty 
ale Písmo sv. nenabízejí, neboť se 

připravuje její „upravená“ verze, 
která nebude obsahovat výroky 
o tom, že spása je pouze v Ježíši 
Kristu. Čínský komunistický režim 
chce, aby zakladatelé tradičních 
čínských náboženství (Konfucius, 
Lao C’) byli chápáni na  stejné 
úrovni s Kristem a křesťanské de-
nominace tomu tak učily.

pch24.p, 16. 12. 2020

• Argentina: Vzrůstá napětí 
mezi Církví a  státem. Biskupové 
letos odmítli tradiční každoroční 
setkání s  prezidentem Albertem 
Fernandézem kvůli jeho iniciati-
vě ve prospěch zabíjení nenaro-
zených dětí. Na  jeho návrh po-
slanecká sněmovna již schválila 
zákon o možnosti podstoupit po-
trat až do 14. týdne těhotenství, 
potvrdit to má ještě druhá komo-
ra parlamentu, senát. Biskupové 
již navázali kontakty s některými 
senátory, aby je přesvědčili k hla-
sování proti legalizaci potratů. 

pch24.pl, 16. 12. 2020

• Irák: Parlament této muslimské 
země, kde křesťané tvoří výraznou 
menšinu obyvatelstva, odsouhla-
sil zákon, že 25. prosinec, den na-
rození Páně, má být dnem sváteč-
ním. Stalo se tak na přání iráckých 
biskupů. Pozorovatelé to dávají 
do souvislosti s blížící se návštěvou 

papeže Františka v  Iráku, která se 
má uskutečnit v březnu r. 2021. 

pch24.pl, 14. 12. 2020

• Chile: Katolíci této země or-
ganizují modlitební kampaň, 
aby v  nové ústavě, která má 
nahradit předchozí z  r. 1980, 
vyhlášenou za  vlády generá-
la Pinocheta, byly zachovány 
evangelní hodnoty, především 
ochrana nenarozeného života. 

pch24.pl, 16. 12. 2020

• Francie: Oblíbenou televizní 
soutěž pod názvem „Francie má 
talent“, kdy jednotlivé rodiny, jež 
se probojují do finále, zpívají pís-
ně a publikum rozhoduje hlaso-
váním o  vítězství, letos vyhrála 
zbožná katolická rodina Lefévre, 
která má 8 dětí. Překvapivě si 
získala přízeň obecenstva svými 
náboženskými písněmi, což je 
v  této sekularizované zemi ně-
čím neobvyklým. Levicová mé-
dia vyslovila znepokojení. 

pch24.pl, 14. 12. 2020

• Itálie: Známá filmová hvězda 
Sophia Lorenová, která se do-
žívá 86 let, se přiznala v rozho-
voru s ilustrovaným časopisem 
„Bunte“, že je katoličkou a  věří 
v Boha podle nauky Církve. 

Glaube und Kirche, 13. 12. 2020

V prosinci 2020 zahájilo Radio Proglas 26. rok vy-
sílání. Vyrostli jsme za ta léta mnohonásobně, a to 
stále bez reklam. Zatímco v  regionech je o  stu-
dia Proglasu dobře postaráno, na Barvičově ulici 
v Brně už jsou nám prostory malé. Proto na nové 
adrese chystáme moderní studia s kvalitním re-
dakčním zázemím, koncertní prostor pro živé 
přenosy s publikem, rozhlasovou kapli a další fi-
nesy, které oceníte nejen při našem vysílání.

Podpořte nás ve  stěhování do  nových prostor 
na  Olomouckou 7! Převodem na  „stěhovací“ 
účet 4200042406/5500.

RYBU NEUTOPÍŠ! – RADIO PROGLAS V NOVÉM
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Děkujeme Vám, že jste s námi již 28 let 
a umožňujete nám vydávat Immaculatu.

› V papírové podobě

› V audio podobě

Bez Vaší pomoci to nezvládneme.

› Doporučte Immaculatu svým přátelům

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

› Doporučte Immaculatu ve své farnosti 

› Vyvěste propagační letáček (rádi Vám jej 
zašleme)

› Darujte Immaculatu jako dárek

Jak nás můžete podpořit?

› Modlitbou

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

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

STAŇTE SE I VY PODPOROVATELI IMMACULATY

Děkujeme, že nás podporujete!

IMMACULATA
U VÁS
DOMA
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ŘÁD MINORITŮ PŘIJÍMÁ NOVÉ KANDIDÁTY

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

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

Jedinou překážkou mezi tebou 
a tvým cílem je blábol, 
že to nejde.
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