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

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
v tomto čísle pokračujeme v prohlubování té-
matu darů Ducha Svatého. Tentokrát se věnu-
jeme daru rozumu. 

Jistě známe velkopáteční scénu z  evangelia, 
kdy Pilát rozmlouvá s Ježíšem o pravdě a na-
konec jen potřese hlavou a  řekne: „Co je to 
pravda!?“ Tato otázka je však hlubší, než by 
se na první pohled mohlo zdát, a to proto, že 
směřuje k základním otázkám naší existence. 
Na poctivém hledání odpovědi na tuto otáz-
ku pak záleží smysl a kvalita lidského života.

Jako křesťané věříme Ježíšovým slovům, kte-
rá řekl o sobě, že on je cesta, pravda a život. 
Jdeme-li za ním, poznáme pravdu a najdeme 
plnost života. Rozumem poznáváme pravdu 
a vůlí chceme podle této pravdy žít dobrý ži-
vot, který je otevřen do věčnosti. Avšak k po-
znání věčného cíle a smyslu života si nevysta-
číme pouze s čistě pozemským poznáváním, 
protože ho přesahuje. Potřebujeme i  víru, 
která nám ukazuje Boží zjevení. Dotýkáme 
se tady zajímavého propojení rozumu a víry: 
Naše víra je rozumná a  zároveň náš rozum 
potřebuje osvícení vírou. Dary Ducha Svaté-
ho jsou pak naší oporou, abychom pravdu 
nepřehlédli či přímo nezradili, ale abychom 
rostli v  dobru a  směřovali k  plnosti života 

na věčnosti.

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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LÉK NA TĚŽKÉ ČASY 
Cesta ke štěstí Maxmiliána Kolbeho 
text: o. Kryštof Skibiński OFMConv

Když Číňané někomu nepřáli dobro, vyjadřovali to rčením: „Kéž bys žil v zajímavých časech.“ My 
si často stěžujeme, že žijeme v těžkých časech, avšak které časy jsou těžší, či „zajímavější“? Ty 
naše nebo ty, ve kterých žil sv. Maxmilián Kolbe? Určitě ne bez důvodu se tento světec, řeholník 
minoritského řádu, stal nejen patronem Hnutí pro život, dárců krve, amatérských rádií a drogově 
závislých, ale také – podle slov sv. Jana Pavla II. – patronem „našich těžkých časů“.

Každé časy mají své vlastní ra-
dosti a také dost svých trampot. 
Nejde tedy o to, abychom detail-
ně srovnávali okolnosti života za-
kladatele kláštera Niepokalanów 
s  tím, co právě teď prožíváme. 
Těm, kdo si ale myslí, že se měl 
sv. Maxmilián lépe, protože nežil 
v  čase pandemie Covid-19, stojí 
za to připomenout, že tento svě-
tec musel žít v době, kdy svět su-
žovala španělská chřipka, jedna 
z  nejsmrtonosnějších epidemií 
v dějinách lidstva. 

Můžeme se také pokusit vcítit 
do  toho, co musel sv. Maxmi-
lián prožívat, během tří válek, 
do nichž se pohroužil svět, ve kte-
rém žil. Dvě z  nich byly velkými 
světovými konflikty, třetí – válka 
polsko-bolševická (1919–1921) 
měla rozhodnout o budoucí po-
době Polska, jeho milované vlas-
ti, a také zastavit další expanzi so-
větské armády do Evropy. Určitě 
mu nebyl během těchto událostí 
cizí pocit nejistoty a strachu o své 
blízké, o  vlast, o  minoritský řád 
a  konečně i  o  budoucnost díla, 
které z Boží vůle skrze Neposkvr-
něnou započal.

MAXMILIÁNOVA 
ODPOVĚĎ NA ÚTOKY
Pokud si myslíme, že v  Maxmi-
liánově době nebyly tak silné 
útoky na  církev, jaké zakoušíme 
dnes, uvědomme si, že právě 

útoky na  církev se pro něj staly 
impulsem k  založení Rytířstva 
Neposkvrněné. Sv. Maxmiliám je 
zažil jako bohoslovec v roce 1917 
v Římě, kdy se konaly oslavy vý-

ročí zednářů a církev byla tehdy 
tvrdě napadána. Proto jedním 
z hlavních úkolů tohoto marián-
ského evangelizačního hnutí je 
neustálá modlitba na  přímlu-
vu Panny Marie Neposkvrněné 
„zvláště za nepřátele církve svaté 
a za ty, kdo jsou Jí svěřeni“.

JAK NA TU NAŠI DOBU? 
Br. Tadeusz Maj, spolubratr 
sv.  Maxmiliána, ve  svých vzpo-
mínkách cituje jeho slova, kte-
rá v  kontextu nelehkých časů, 
ve kterých žil, mohou nejednoho 
z nás překvapit: „Kdybyste vědě-
ly, děti moje, jak jsem šťastný! Mé 
srdce přetéká štěstím a pokojem, 
jaké si jen může člověk na  této 
zemi představit. Navzdory kaž-
dodenním starostem a  potížím 
se kdesi na  dně srdce po  celou 
dobu rozestírá pokoj a  štěstí, 

které nelze popsat lidskými slo-
vy. Drahé děti, milujte Neposkvr-
něnou! Milujte Neposkvrněnou, 
a ona vám přinese štěstí. Napros-
to jí důvěřujte a bezvýhradně se 
jí odevzdejte.“1

Kdo by nechtěl zakusit podobné 
štěstí, a to bez ohledu na to, v ja-
kých časech žije? Cesta ke štěstí 
vede – podle zakladatele Rytíř-
stva – skrze lásku k Neposkvrně-
né. S důrazem opakuje: „Milujte 
Neposkvrněnou. Ona vám při-
nese štěstí.“ A jakoby k tomu při-
dává: Ať se tato vaše láska – jako 
každá pravá láska – projeví bez-
výhradným odevzdáním celého 
vašeho života, celého srdce, Té, 
kterou milujete. A  kéž vás to 
naplní důvěrou. Cokoliv přijde, 
lehké či těžké časy, ona – milující 
Matka – vás drží ve svém náru-
čí. Ona vás vede k svému Synu, 
k Božímu Synu, který je Pánem 
vesmíru a lidských dějin, Pánem 
historie každého člověka. Kdesi 
na  dně srdce i  vy můžete stále 
zakoušet pokoj a  štěstí, které 
nelze popsat lidskými slovy 
a které nikdo vám nemůže vzít. 
Je to radost Zmrtvýchvstání – 
radost osmého dne, do kterého 
jsme už spolu s  Boží Matkou 
vstoupili. 

1 Domański, Jerzy. Co dzień ze św. Maksymilianem. 
Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 
1994, s. 126-127.
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Milujte 
Neposkvrněnou. 
Ona vám přinese 
štěstí.

sv. Maxmilián M. Kolbe
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MEZINÁRODNÍ MODLITEBNÍ 
SPOLEČENSTVÍ 
Mezinárodní centrum Rytířstva Nepo-
skvrněné, jehož součástí je i naše české 
centrum M. I., organizuje „Světový růže-
nec Rytířstva Neposkvrněné na úmysl 
ukončení pandemie a na úmysly Rytíř-
stva“. K této společné modlitbě růžence 
jsme zváni také my. Každý, kdo by měl 
zájem, se může připojit přes níže uve-
dený odkaz ke společné modlitbě vždy 
v sobotu od 16.00. Tato modlitba ote-
vírá možnosti setkání v  rámci meziná-
rodního společenství.  Nebojte se jí vy-
užít. Věříme, že také my budeme moci 
časem pozvat jiné národy ke společné 
modlitbě z naší země. https://www.
facebook.com/miinternational.mi

80. VÝROČÍ SMRTI 
SV. MAXMILIÁNA
Kulaté výročí mučednické smrti zakla-
datele Rytířstva Neposkvrněné nás má 
vést nejenom k  letmé vzpomínce, ale 
především k hlubší reflexi toho, zda se 
svým životem snažíme připojit k poslá-
ní tohoto světce. Nechť jeho myšlenka, 
že pouze láska je tvůrčí, je hnacím mo-
torem našich každodenních činností.

NEZAPOMEŇTE POSLOUCHAT 
IMMACULATU
Milí čtenáři, milí rytíři, možná byste si ně-
kdy raději časopis místo čtení poslechli. 
Takovou možnost máte k dispozici. Vždy 
po vytištění nového čísla je možné si 
časopis poslechnout prostřednictvím 
našich webových stránek nebo podcas-
tových přehrávačů, jako je např. Spotify. 
Budeme rádi, když tuto možnost využi-
jete a dáte o ní vědět svým přátelům. 

LETEM 
M. I. SVĚTEM

čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová 
| koordinátorka M. I.

Jen láska
je tvůrčí!

80. výročí od mučednické smrti 
sv. Maxmiliána M. Kolbeho

1941–2021
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DARY DUCHA PRO MARII (2)
Duch Svatý a Panna Maria v tajemství Vtělení

text: o. Grzegorz Bartosik OFMConv | profesor mariologie na TF UKSW ve Varšavě

Po sestoupení na Marii ve chvíli jejího Neposkvrněného početí sestupuje třetí Božská Osoba po-
druhé na požehnanou Pannu, a to ve chvíli kdy jí archanděl Gabriel zvěstoval, že bude Matkou 
Syna Božího (srov. Lk 1, 26–38). 

Zeptejme se tedy, jaký význam 
a  jaký důsledek má toto se-
stoupení Božského Parakleta1 
na  Marii? Můžeme v  této udá-
losti vidět dva aspekty: objek-
tivní a  subjektivní. Objektivní 
aspekt – to je Vtělení Syna Bo-
žího v  lůně Panny. Subjektivní 
aspekt – to je poslušnost a dis-
pozice Marie vůči Duchu Svaté-
mu a vztah lásky, která ji spojuje 
s třetí Božskou Osobou.

Podívejme se tedy na tyto as-
pekty.

JEŽÍŠ PŘIJAL TĚLO 
Z MARIE PANNY SKRZE 
DUCHA SVATÉHO
Pravda o tom, že se Syn Boží stal 
člověkem a skrze Ducha Svaté-
ho přijal tělo z  Panny Marie, je 
jedním ze základních dogmat 
křesťanské víry. Pramenem této 
pravdy jsou evangelia podle 

sv.  Lukáše a  sv.  Matouše, která 
ukazují, že Syn Boží byl počat 
v  lůně Marie z  Nazaretu mocí 
Ducha Svatého, který v ní půso-
bil. On – Třetí Božská Osoba zfor-
moval v Mariině lůně lidské tělo 
Božího Syna. Tak objasnil Marii 
toto tajemství Archanděl Gab-
riel během zvěstování: „Duch 
Svatý sestoupí na  tebe a  moc 
Nejvyššího tě zastíní. Proto také 
Svaté, které se narodí, bude 
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nazváno Synem Božím (Lk  1, 
35). A  dodal: „ U  Boha není nic 
nemožné“. (Lk 1, 37)

Tajemství Vtělení Božího Syna 
je vrcholným bodem v dějinách 
spásy. Tento Mesiáš, kterého 
od  věků předpovídali proroci, 
přichází na zemi, aby napravil to, 
co lidé zničili prvotním hříchem 
a všemi dalšími hříchy. Od toho-
to okamžiku začíná pozemský ži-
vot Božího Syna a bezprostřední 
realizace božského plánu vykou-
pení. Svatý papež Pavel VI. učí, 
že „Posvěcující působení Ducha 
Svatého v  Nazaretské Panně je 
vrcholný moment jeho počínání 
v dějinách spásy“2. Sv. Jan Pavel 
II. pak v  encyklice Dominum et 
Vivificantem vysvětluje: „Početí 
a narození Ježíše Krista jsou totiž 
největší dílo, které vykonal Duch 
Svatý v dějinách stvoření a spá-
sy” (č. 50).

Tyto papežské komentáře k tex-
tům evangelií zřetelně nazna-
čují, že událost Vtělení Božího 
Syna je nejdůležitější dílo Třetí 
Božské Osoby v dějinách spásy 
a  uskutečnilo se skrze spolu-
práci Marie z  Nazareta. Proto, 
když se každodenně modlíme 
modlitbu „Anděl Páně”, připo-
mínáme si tuto centrální pravdu 
naší víry, velebíme Svatou Trojici 
a  vzdáváme poctu  Nejsvětější 
Panně Marii za  její angažova-
nost v díle naší spásy. 

MARIINA POSLUŠNOST 
A DISPONIBILITA VŮČI 
DUCHU SVATÉMU
Subjektivní aspekt vztahu mezi 
Marií a Duchem Svatým je vyjá-
dřen v jejím úzkém sjednocení 
s Božským Parakletem. 

Prvním vyjádřením tohoto 
pouta Nejsvětější Panny Ma-
rie s  Duchem Svatým, jaké 

pozorujeme ve  chvíli Vtělení, 
je její disponibilita a  posluš-
nost vůči Duchu Svatému. 
Již sv. Alžběta v  události na-
vštívení velebí Marii za  to, že 
uvěřila Bohu (srov. Lk 1, 45), 
a  sv. Augustin tak moc chválí 
poslušnost a  víru Marie, že až 
potvrzuje, že důležitější pro Ni 
bylo přijetí Božího Slova v srd-
ci než v  těle.3 Svatý Doktor 
z  Hippony zdůrazňuje, že fy-
zické mateřství bylo pro Marii 
jen následkem její poslušnosti, 
kterou prokázala Bohu, a  tato 
poslušnost, jak učí sv. Pavel VI. 
a sv. Jan Pavel II., se zrealizova-
la pod vlivem Ducha Svatého. 

První z nich označuje, že „je to 
Duch Svatý, který přišel k Marii, 
vnuknul Jí, aby ve jménu lidství 
souhlasila s  panenským poče-
tím Nejvyššího Syna”.4

Sv. Jan Pavel II. vysvětluje: „Pod 
vlivem působení Ducha Svaté-
ho Maria dává odpověď, která 
je vědomým aktem lidské svo-
body: «Ať se mi stane podle 
tvého slova!» (Lk 1, 38). Proto 
tedy ve  zvěstování je zahrnut 
dokonalý vzor osobního svazku 
mezi Bohem a člověkem.”5

Maria, která od první chvíle své 
existence byla úzce spojena 
s  Duchem Svatým, odpovídá 
Pánu Bohu „ano”, protože je 
plně disponovaná vůči vnuk-
nutí Třetí Božské Osoby.

MARIA, NEVĚSTA 
DUCHA SVATÉHO
Subjektivní spojení Marie s Du-
chem Svatým ve  chvíli Vtělení 
má kromě aspektu poslušnosti 
a  disponibility ještě další roz-
měr, konkrétně rozměr lásky. 
Tento rozměr je nejčastěji vy-
jadřován tvrzením, že Maria je 
nevěstou Ducha Svatého.

I  když myšlenku vyjádřenou 
tímto titulem nacházíme již 
v době církevních otců u Auré-
lia Prudentia a Pseudo Metodě-
je z  Olympu, samotný titul se 
objevuje teprve ve středověku, 
především díky sv. Františku 
z  Assisi. Pak byl ještě zvláště 
blízký sv. Ludvíku Grignionovi 
de Montfort, sv. Maxmiliánu 
Kolbemu a sv. Janu Pavlu II.

Nazývání Marie nevěstou 
Ducha Svatého je analogií 
k  nejtěsnějšímu spojení, jaké 
existuje mezi lidmi na  zemi, 
a  to je svazek manželský. Sv. 
Ludvík Grignion de Montfort 
potvrzuje, že toto spojení pře-
chází také na působení Ducha 
Svatého a Marie ve vztahu k li-
dem. Jejich nadpřirozený vliv 
na duši shrnuje tvrzením: „Kde 
je Maria, tam je Duch Svatý.“ To 
znamená, že Maria byla způ-
sobem vnitřním a plným lásky 
zahrnuta do díla rozlévání boží 
milosti ve  světě, do  díla, které 
se dovršilo nejdokonalejším 
způsobem v  okamžiku Vtěle-
ní, a nyní se uskutečňuje v lid-
ských duších.

Děkujeme tedy Nejsvětější 
Panně Marii za  její poslušnost 
Duchu Svatému a  učme se 
od ní citlivosti k jeho působení. 
A  pak se i  v  našem životě bu-
dou dít zázraky, protože u Boha 
není nic nemožného. 

1 Paraklétos (česky paraklet) je řecké označení pro 
přímluvce, poradce, utěšitele, obhájce nebo pro toho, 
kdo je poblíž a pomáhá. V křesťanském kontextu 
označuje Ducha Svatého.

2 PAVEL VI. Exhortace Marialis Cultus. Čl. 26.
3 Srov. SV. AUGUSTIN. Sermo XXV,12. PL 46, 937-938.
4 PAVEL VI. Dopis kardinálovi  Suenensovi u příležitosti 

Mezinárodního mariánského kongresu ze dne 13. 5. 1975.
5 JAN PAVEL II. Katecheze Duch Svatý a Maria: model snou-

beneckého svazku mezi Bohem a lidmi. Řím, 2. 5. 1990.
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„KRISTOVO SMÝŠLENÍ“  
JE DAREM DUCHA

Díky daru rozumu se díváme na vše Božíma očima.
text: P. Jaroslav Brož | autor přednáší biblistiku na KTF UK v Praze

Rozumnost jako způsob hlubšího poznání ve světle víry je darem Ducha Svatého. Je možné ho 
přijmout jen v poslušnosti Božím přikázáním a dá se za něj prosit. Má velmi blahodárné účinky 
pro růst ve spojení s Bohem, protože člověku dává účast na „Kristově smýšlení“.

Když mluvíme o darech Ducha 
Svatého, musíme si na začátku 
ujasnit jejich jména. S  prvním 
z nich – moudrostí – není potíž. 
Ale hned u druhého daru vzni-
ká nesnáz. V češtině mu říkáme 
tradičně „dar rozumu“. Nikdo 
asi nebude zpochybňovat, že 
„zdravý selský rozum“ je veliký 
dar. Vzpomínám si, jak pan kar-
dinál Špidlík jednou s  humo-
rem mu vlastním pronesl: „Lidé 
říkají: ‚Hlavně si zachovat zdra-
vý rozum.‘ – Ale to ho člověk 
nejdřív musí mít.“ Už přirozená 
schopnost smysluplně uvažo-
vat je veliký dar Boží. Ale to, co 
nacházíme v  řadě sedmi darů 
Ducha, není jen zdravě použí-
vaná schopnost rozebírat věci, 
kombinovat myšlenky mezi 
sebou a  vyvozovat praktické 
závěry pro život. Duchovní dar 
„rozumu“ dává člověku pozná-
ní, které rozvíjí jeho víru. 

ROZUMNOST JE 
PLODEM POSLUŠNOSTI
Mezi projevy Božího Ducha 
v  Izaiášově 11. kapitole stojí 
hebrejské slovo bínáh, které má 
víc významů; jedním z  nich je 
„vhled“, to znamená určité pro-
nikavé, hlubší poznání. Možná 
nás překvapí, že ideálem ta-
kového rozumného člověka 
není vychytralost, s  níž doká-
že inteligentně přechytračit 

druhé ke  svému prospěchu. 
Biblická rozumnost souvisí s ži-
votní moudrostí a  ta se zaklá-
dá na poslušnosti vůči Božímu 
slovu a  jeho přikázáním. Proto 
Mojžíš na  cestě do  zaslíbené 
země Izraele nabádá, aby v  ní 
dodržovali všechna Boží naří-
zení: „Bedlivě je dodržujte. To 
je vaše moudrost a  rozumnost 
před zraky lidských pokole-
ní. Když uslyší všechna tato 
nařízení, řeknou: ‚Jak moudrý 
a  rozumný lid je tento veliký 
národ!‘ “ Člověk sám se svou 
inteligencí nemůže dosáhnout 
rozumnosti, o  které mluví Bi-
ble. Potřebuje se živit Božím 
slovem a  plnit božské příkazy. 
Pak „zbloudilí duchem poznají 
rozumnost“ (Iz 29,24). 

ZA ROZUMNOST JE 
TŘEBA SE MODLIT
V  řeckém textu Izaiáše je dru-
hý dar Ducha vyjádřen slovem 
synesis, za kterým je představa 
spojování dvou věcí dohroma-
dy. Co jiného je vlastně pozná-
vání než spojování dvou myš-
lenek v jednotu? A co jiného je 
chápání pravdy než spojování 
mé mysli se skutečností, která 
je přede mnou? Kdo by netoužil 
proniknout do  hlubin poznání 
Božího, které je nekonečně bo-
haté a  krásné? Toto spojení se 
navazuje modlitbou. To přece 

všichni víme. Příklad takové 
modlitby nám dává svatý Pa-
vel, když prosí Otce za koloské 
křesťany, aby „se vší moudros-
tí a  duchovním pochopením 
(synesei, tj. rozumností) poznali 
jeho vůli“ (Kol 1,9). Stejně jako 
u  starozákonního Izraele, i  zde 
nejde o  pouhou akademickou 
vzdělanost, ale o praktickou ro-
zumnost založenou na poznání 
a konání Boží vůle. 

PROJEVY DARU 
ROZUMU
Opřeni o  biblické základy učí 
teologové, že darem rozumu je 
člověk osvěcován Duchem Sva-
tým, aby byl schopen mít hlu-
boký vhled do zjevené pravdy, 
a to jak při modlitbě, tak v prak-
tickém životě. Pomocí tohoto 
daru ale také umí přirozené 
skutečnosti nahlížet ve  světle 
svého posledního cíle, což je 
spása duše a společenství s Bo-
hem. Co to znamená konkrét-
ně? 

VIDĚNÍ JEŽÍŠE 
V EUCHARISTII
Jenom díky tomuto daru je 
možno na  základě víry vidět 
živého Ježíše skrytého v  po-
době eucharistického chleba 
a  vína. Bez tohoto daru mno-
zí učedníci na  Ježíšova slova 
o chlebě života odešli se slovy: 
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„To je hrozná řeč! Kdo to může 
poslouchat?“ (Jan 6,60). Ale 
mystici obdaření tímto darem 
v  touze po  Eucharistii doslova 
umírali hladem a žízní po spo-
jení s Ježíšem. Při návštěvě Kris-
ta ve  svatostánku nic neříkali, 
nerozjímali, nepřemýšleli, ale 
prostý hluboký pohled na Pána 
naplňoval jejich duši nekoneč-
nou sladkostí a pokojem. Oby-
čejný sedlák řekl jednou svaté-
mu faráři arskému: „Já se dívám 
na něj a on se dívá na mě.“

HLUBOKÉ POCHOPENÍ 
PÍSMA
Dar rozumu v  emauzských 
učednících způsobil, že jim 
Kristus „otevřel mysl, aby rozu-
měli Písmu“ (Lk 24,45). Mnozí 
křesťané bez předchozího stu-
dia a bez lidské pomoci pocho-
pili díky Duchu Svatému hlubo-
ký smysl nějaké biblické věty, 
která je ponořila do  propasti 
světla. V Písmu svatém tak našli 
jeden verš, nebo dokonce jed-
no slovo, které jim bylo vodít-
kem na celý život. Tak sv. Tere-
zii z Avily dostalo slovo žalmu: 
„O  Hospodinově milosrdenství 
chci zpívat věčně“ (Žl 89,1). 
Její jmenovkyně „malá“ Terezie 

zase uslyšela pozvání: „Kdo je 
maličký, ať přijde ke  mně“ (Př 
9,4). A sv. Alžbětě od Trojice sta-
čilo pavlovské „ke chvále slávy“ 
(Ef 1,6). V  tomto Duchu mohla 
Terezička jednou poznamenat: 
„V  knihách nic nenacházím, 
kromě evangelia. Tato kniha mi 
stačí.“

VIDĚNÍ DUCHOVNÍCH 
SOUVISLOSTÍ V BIBLI
Svatý Pavel viděl Krista ve skále, 
která napojila Izraelity na pouš-
ti vodou:  „Tou skálou byl Kris-
tus“ (1 Kor 10,4). Církev nás učí, 
že Písmo poskytuje těm, kdo 
jsou otevřeni Duchu Svaté-
mu, smysl alegorický, morální 
a  anagogický (viz KKC, 115–
118). To jednoduše znamená, 
že v  biblických textech kromě 
jejich historického významu 
objevujeme přítomnost a  hlas 
Krista, návod k  dobrému křes-
ťanskému životu a otevřený vý-
hled k nebi. 

OBJEVOVÁNÍ 
SKRYTÉ DUCHOVNÍ 
SKUTEČNOSTI
Díky vedení Ducha Svatého 
jsme schopni v bohatých sym-
bolech při liturgii vidět Boží 

přítomnost a  Kristovu činnost. 
Ale ti, kdo byli zvlášť učenliví, 
se dokázali také v  drobnos-
tech života setkávat s  velikým 
Bohem. Tak svědčí velká svatá 
Terezie: „Byla jsem rozhodnuta 
třeba tisíckrát zemřít, než bych 
si připustila, že přestoupím je-
diný maličký obřad církve nebo 
budu jednat proti některé prav-
dě Písma svatého.“1 

KRISTOVO SMÝŠLENÍ
Je pravda, že v  tomto životě 
nemůžeme nikdy plně pro-
niknout do  Božího tajemství. 
Potvrzuje to svatý Pavel ve ve-
lepísni lásky: „Nyní vidíme jako 
v zrcadle, jen v hádance“ (1 Kor 
13,12). Ale podle svatého To-
máše Akvinského „v  tomto ži-
votě s očištěným zrakem ducha 
díky daru rozumu je možné 
v jistém smyslu vidět Boha“.2 Ta-
kový člověk je šťastný, že může 
smýšlet jako Kristus: „My však 
mysl Kristovu máme“ (1 Kor 
2,16). To znamená, že na všech-
no hledí ve světle víry. 

1 TEREZIE Z AVILY. Život. čl. 33,5.
2 AKVINSKÝ, Tomáš. Suma teologická. II-II, 69, 2 ad 3.
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POZNAT BOHA ROZUMEM?
Cesty lidského rozumu vedoucí k poznání Boží existence
text: P. Petr Soukal

Církev nás učí, že každý člověk může přirozeným světlem svého rozumu poznat s jistotou Boží 
existenci. A přesto ne všichni rozumní lidé v Boha věří. Jaké cesty tedy vedou k poznání Boží exi-
stence a proč neexistuje důkaz, který by přesvědčil každého?

VÍRA A NEVÍRA 
Domnívám se, že není pří-
liš šťastné dělit lidi na „věřící“ 
a „nevěřící“. Proč? Protože před 
Bohem stojíme vždycky s  ví-
rou – ať už věříme, že Bůh je 
– nebo věříme, že žádný Bůh 
není. Víra v Boží existenci stejně 
jako víra v to, že Bůh neexistu-
je, je a zůstane vírou, hledáním, 
pochybnostmi, úzkostí i  nadě-
jí – podle toho, jak žijeme… 
Za tento postřeh vděčím knize 
Úvod do  křesťanství Josepha 
Ratzingera.1 Přemýšlíme-li 
o  Bohu, hledáme-li ho nebo 
se jej pokoušíme popřít, ne-
zbavíme se nikdy své víry a s ní 
souvisejících pochybností. Ani 
„věřící“, ani „nevěřící“ nemají 
totiž žádný neprůstřelný důkaz, 
kterým by přesvědčili ostatní. 
Proč takový důkaz neexistuje? 
Protože by nám sebral možnost 
svobodného se rozhodnutí 
pro Boha. Není to ale padesát 
na padesát. My „věřící“ lidé vě-
říme, že je rozumnější v  Boha 
věřit než nevěřit. A samozřejmě 
pro to máme dobré důvody – 
raději než o důkazech budeme 
mluvit o  „cestách“ k  poznání 
Boží existence.

POZNAT BOHA 
ROZUMEM JE MOŽNÉ
Církev nás učí, že ze světa, kte-
rý nás obklopuje, může každý 
člověk svým rozumem poznat 
Boha. To, co stojí na začátku lis-
tu do Říma: „Jeho věčnou moc 

a božství, které jsou neviditelné, 
lze totiž od stvoření světa vidět, 
když lidé přemýšlejí o jeho díle, 
takže nemají výmluvu“ (Řím 1, 
20), potvrdil I. vatikánský kon-
cil: „Svatá církev, naše matka, 
zastává a  učí, že Bůh, počátek 
a cíl všech věcí, může být s  jis-
totou poznán ze stvořených 
věcí přirozeným světlem lidské-
ho rozumu.“2 A  později znovu 
zopakoval II. vatikánský koncil 
ve  věroučné  konstituci o  Bo-
žím zjevení Dei verbum3. Co to 
tedy znamená? Boží existenci je 
skutečně možné poznat přiro-
zeným světlem lidského rozu-
mu, a to především na základě 
zkušenosti s  hmotným světem 
a lidskou osobou jak zdůrazňu-
je Katechismus.4 

AČKOLI ROZUM 
NARÁŽÍ NA NEMALÉ 
OBTÍŽE
Nicméně tato možnost naráží 
na  obtíže spojené se situací, 
ve které se lidstvo nachází. Pa-
pež Pius XII. ve  své encyklice 
Humani generis píše: „… ačko-
liv lidský rozum může jen svý-
mi přirozenými silami a  svým 
přirozeným světlem opravdu 
dojít k  pravému a  bezpečné-
mu poznání osobního Boha, 
který ve  své prozřetelnosti 
pečuje o  svět a  řídí jej, jakož 
i  k  poznání přirozeného zá-
kona, který Stvořitel vepsal 
do našich duší, nicméně týž ro-
zum naráží na  nemalé obtíže, 

jež mu znesnadňují účinné 
a  plodné používání této své 
přirozené schopnosti. Vždyť 
pravdy týkající se Boha a  lidí 
absolutně převyšují řád hma-
tatelných věcí, a  v  případech, 
kdy se musí vtělit v činy a utvá-
řet život, vyžadují sebeoběto-
vání a zřeknutí se sebe. Lidský 
duch se totiž ve snaze o dosa-
žení takových pravd dostává 
do  potíží pod vlivem smyslů 
a  představivosti a  také i  ne-
blahé žádostivosti pocházející 
z dědičného hříchu.“5 

PĚT CEST TOMÁŠE 
AKVINSKÉHO
Jakou úvahu tedy můžeme na-
bídnout lidskému rozumu, kte-
rý zápasí o  víru a hledá Boha? 
Svatý Tomáš Akvinský ve  své 
Sumě teologické6 nabízí pět 
cest k  poznání Boží existence 
přirozeným rozumem:

Pohyb. Žádný pohyb nevzniká 
sám od  sebe. Je-li něco v  po-
hybu, musí to být do  pohybu 
uvedené jinou věcí nebo silou. 
Každá pohybující se věc potře-
bujeme svého hybatele. Tímto 
prvním hybatelem je Bůh.

Příčina a  následek. Nic ne-
vznikne samo od  sebe. Exis-
tuje-li něco, musí to být přive-
deno k existenci nějakou jinou 
věcí nebo silou. Neexistuje věc, 
která by měla příčinu svého 
vzniku sama v  sobě a  zároveň 
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řada příčin nemůže být neko-
nečná. Jednou musí dojít až pr-
votní příčině bez jakékoliv jiné 
příčiny a  touto první příčinou 
všeho ostatního je Bůh.

Nutnost a  nahodilost. Připo-
míná předchozí cestu: nahodilé 
je to, co je, ale být by nemuselo 
(například časopis, který prá-
vě držíte v  rukou, je nahodilý, 
protože kdyby jej někdo ne-
vytiskl, prostě by nebyl). Musí 
ale existovat něco, co nebude 
nahodilé, ale nutné (něco, co 
je, a nemůže to nebýt) – touto 
nutností, která působí všechny 
ostatní (nahodilé) věci je Bůh 
(vše ostatní kromě něj by moh-
lo nebýt, ale Bůh nemůže – ja-
kožto nutnost působící nahodi-
lost – nebýt, a proto je).

Stupně dokonalosti. V  Imma-
culatě najdete různé články. 
Některé se vám budou zdát 
krásnější než jiné. Kromě nej-
krásnějšího článku ale musí 

také existovat ještě dokonalá 
100% krása. A  tato krása sama 
o  sobě je Bůh sám. Podobně 
bychom mohli mluvit o dalších 
hodnotách, jako jsou dobrota, 
láska, poznání…

Uspořádání světa. Zkuste 
rozstříhat celou Immaculatu 
na  jednotlivá slova, rozhoďte 
tyto kartičky po podlaze a zjis-
títe, že se vám žádný článek 
neposkládá tak, jak byl napsán. 
Tento pokus můžete opakovat 
do  nekonečna, anebo do  té 
chvíle, kdy si uvědomíte, že řád 
ve světě, fyzikální zákony, krás-
ná příroda nemohou být dílem 
náhody, a tudíž musí být dílem 
moudrého tvůrce. Tímto tvůr-
cem nemůže být nikdo jiný než 
ten, komu říkáme Bůh.

SÁM ROZUM ALE 
NESTAČÍ…
Jak daleko nás mohou tyto cesty 
dovést? „Člověk má schopnos-
ti, které mu umožňují poznat, 

že existuje jeden osobní Bůh.“7 
Tato informace sama o sobě ale 
ještě není pozváním k  důvěr-
nému vztahu, přátelství a lásce. 
Proto Bůh dar přirozeného ro-
zumu korunuje darem nadpři-
rozeného zjevení plné pravdy 
o  sobě, o  světě i  člověku. Toto 
zjevení není možné přijmout 
jinak než ve  víře. A  právě zmí-
něné cesty nabídnuté lidskému 
rozumu mohou k víře dispono-
vat a přispívat k poznání, že víra 
není proti lidskému rozumu. 
Ba naopak, je světlem, které jej 
může osvítit a přivést k ještě do-
konalejšímu poznání pravdy. 

1 Srov. RATZINGER, Joseph. Úvod do křesťanství. Brno: 
Petrov, 1991, s. 12-13.

2 I. vatikánský koncil. Věroučná konstituce o katolické víře 
Dei Filius, kap. 2.

3 II. vatikánský koncil. Věroučná kostituce o Božím zjevení 
Dei Verbum, čl. 6.

4 Katechismus katolické církve, čl. 31.
5 PIUS XII. Encyklika Humani generis, čl. 2.
6 Akvinský, Tomáš. Suma teologická. I, q. 2, a. 3.
7 Katechismus katolické církve, čl. 35.
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DAR ROZUMU, VĚDY A VÍRY
Víra a rozum jsou jako dvě křídla, jimiž se lidský duch pozvedá 
k nazírání pravdy.
text: P. Petr Soukal

Těmito slovy nadepsal Jan Pavel II. v roce 1998 svou encykliku Fides et ratio o vztazích mezi vírou 
a rozumem. „Touhu poznat pravdu,“ pokračuje papež, „a nakonec poznat Boha samého vložil to-
tiž do lidského srdce Bůh, aby člověk tím, že pozná a bude milovat Boha, mohl dosáhnout také 
plné pravdy o sobě samém.“ Aby člověk mohl dospět až ke svému cíli – k nazírání ryzí pravdy, 
nevystačí si pouze s vírou, ani pouze s rozumem. Víra, která je Božím darem, musí být rozumná 
a rozum, který je rovněž Božím darem, musí být osvícený vírou.

JAKO DVĚ KŘÍDLA… 
Když jsem byl jako malý kluk 
v  zoologické zahradě, obdivo-
val jsem hejno plameňáků po-
stávajících na  vysokých nohou 
a  ptal jsem se maminky, proč ti 
ptáci neuletí. Maminka mi od-
pověděla, že se plameňákům 
v  zoologické zahradě zastřihují 
křídla, a proto je můžeme pozo-
rovat, aniž by z volného výběhu 
odletěli pryč. Později jsem se 
dozvěděl, že někdy se plame-
ňákům do  dvou dnů od  vylíh-
nutí dokonce odsekne poslední 

článek křídel, čímž se jim ušetří 
každoroční zastřihování letek. 
Plameňák chovaný v zoologické 
zahradě se tedy vznést nemůže. 
Člověk sice nemá křídla, ale do-
stal od Boha schopnost rozumu 
a  schopnost víry. Aby se člověk 
mohl povznést a poznat pravdu 
o Bohu, o světě i o sobě samém, 
musí se opřít o obě tato „křídla“. 
Proč? Protože víra by se bez rozu-
mu snadno zapletla do nelogic-
kých kontradikcí či subjektivních 
pocitů a rozum by bez víry nikdy 
nepřekonal limit svého poznání. 

Pouze pokud se člověk opře 
o obě darovaná „křídla“, může se 
pozvednout k  nazírání pravdy 
v její celé hloubce a kráse.

TOUHA PO PRAVDĚ 
Do srdce každého člověka vložil 
Bůh touhu po  poznání pravdy 
a smyslu svého bytí (KKC, 27). Bůh 
do lidského srdce nevkládá hoto-
vou odpověď, ale otázku: „Proč?“ 
A velikost člověka spočívá v tom, 
že smí hledat s nadějí, že bude-li 
hledat poctivě, odpověď na nej-
důležitější otázku svého života 
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najde. Mnozí si jistě vzpomenou, 
že nad branou delfského chrá-
mu bylo vytesáno: „Poznej sám 
sebe!“ Člověk je a zůstává i sám 
pro sebe tajemstvím. Přesto ale 
touží proniknout k podstatě své-
ho života a nalézt konečný smysl 
své existence. Neklid lidského 
srdce, které prahne po  pravdě 
a  posledním smyslu všech věcí, 
mistrovsky popsal svatý Augus-
tin na  samém začátku svých 
Vyznání: „Neboť jsi nás stvořil 
pro sebe a  nepokojné je naše 
srdce, dokud nespočine v tobě.“1 
A  o  mnoho století později do-
dává svatá Terezie Benedikta 
od Kříže, vlastním jménem Edith 
Stein: „Bůh je pravda. Kdo hledá 
pravdu, hledá Boha, ať už si to 
uvědomuje nebo ne.“2

ROZPOR MEZI 
ROZUMEM A VÍROU?
Je-li rozum i  víra Božím darem, 
není možné, aby mezi nimi byl 
skutečný rozpor. Zdá-li se nám, 
že něco skřípe, pak pravděpo-
dobně první nebo druhé pře-
kračuje své kompetence a  leze 
do zelí svému sousedovi. V ději-
nách církve bychom mohli najít 
více příkladů, kdy zdálo, že se už 
už provalí, že víra odporuje rozu-
mu nebo se s ním nedá skloubit. 
Vždy se ale ukázalo, že správně 
chápaná víra nemůže odporo-
vat správně používanému rozu-
mu. Velkou kapitolou by mohly 
být biblické výroky o  vesmíru. 
Například v  žalmech se počítá 
s prastarou představou, že země 
je pupkem vesmíru a slunce obí-
há okolo ní jako „rek“ (Žl 19, 6), 
po denní pouti odpočívá ve sta-
nu (v. 5) a podobně. Dostáváme 
se tak k další otázce, jaký je vztah 
mezi vědou a vírou.

VĚDA A VÍRA
Pokud proti sobě nestojí víra 
a  rozum, nemůže si odporovat 

ani víra a  věda. Přesněji řečeno: 
skutečná věda nemůže odpo-
rovat skutečné víře. Ba dokonce 
bychom mohli říci, že se vzájem-
ně potřebují a  obohacují. Jak? 
Tím, že víra nám předkládá od-
povědi na  jiné otázky než věda. 
Zatímco věda se ptá a  hledá 
řešení na  otázku: „Jak?“, tak víra 
se ptá: „Proč?“ a  právě na  tuto 

otázku po  smyslu všech věcí 
nám také nabízí odpověď. Víra 
nám nikdy neprozradí nic o tom, 
„jak“ dlouho se po velkém třesku 
utvářela planeta Země, ale zato 
nám může nabídnout odpověď 
na  otázku „proč“. Otázku stejně 
důležitou, ke které věda – chce-
-li zůstat vědou – nemá co říci. 
Skrze víru, která osvítí přirozený 
rozum, může hledající člověk na-
jít rozumnou odpověď na otázky: 
Proč žiji? Proč existuje Země? 
Proč mohu věřit v Boha? Jaký to 
má všechno smysl?

POSTAČÍ NÁM POUHÁ 
VÍRA?
Když bude rozumu chybět víra, 
dostane se dříve či později 
do úzkých a nenajde to, co tak 
usilovně hledá. Když bude víře 

chybět rozum, nebude sro-
zumitelná ani věrohodná pro 
ostatní a  stane se karikaturou 
toho, čím by měla být. Některá 
křesťanská společenství zdů-
razňují víru na  úkor rozumu. 
Snad až sem sahá vliv Martina 
Luthera, který zdůraznil prin-
cip sola fide (pouze víra) a o ro-
zumu se v  jedné ze svých řečí 
vyjádřil jako o „děvce ďáblově“. 
Katolická teologie se snaží o vy-
rovnanou pozici („nejen, ale i“) 
a  jednostranné sola fide vyva-
žuje důrazem na  rozum, sola 
gratia důrazem na skutky a sola 
scriptura důrazem na tradici.3

SLUŽBA PRAVDĚ
Ve  své úplně první encyklice 
Redemptor hominis Jan Pavel  II. 
zdůraznil, že být křesťanem za-
vazuje sloužit „v církvi Boží prav-
dě. Odpovědnost za  tuto prav-
du znamená, že ji také máme 
milovat, snažit se ji přesněji 
pochopit, tak, abychom se s  ní 
důvěrně seznámili my sami a se-
známili s ní i ostatní, a to v celé 
její spasitelné síle, lesku a  záři, 
v  celé její hloubce a  zároveň 
i  prostotě.“4 Stejné téma papež 
rozehrává také o  devatenáct 
let později v  encyklice Fides et 
ratio: „Mezi různými službami, 
které má [církev] poskytovat lid-
stvu, je jedna, za kterou je zcela 
zvláštním způsobem odpověd-
ná: je to služba pravdě.“5 Aby cír-
kev dostála tomuto svému po-
slání, musí se opřít o obě křídla, 
která mohou člověka povznést 
ke kontemplaci pravdy. 

1 AUGUSTIN. Vyznání 1, 1.
2 MOSLEYOVÁ, Joanne. Edita Steinová jako žena 

modlitby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2011, s. 13.

3 Srov. HALÍK, Tomáš. Divadlo pro anděly. Praha: 
Nakladatelství lidové noviny, 2010,  s. 175.

4 JAN PAVEL II. Encyklika Redemptor hominis, č. 1.
5 JAN PAVEL II. Encyklika Fides et ratio, č. 2.
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Touhu poznat 
pravdu a nakonec 
poznat Boha sa-
mého vložil do lid-
ského srdce Bůh, 
aby člověk tím, že 
pozná a bude mi-
lovat Boha, mohl 
dosáhnout také 
plné pravdy o sobě 
samém.

Jan Pavel II. 
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ROZUM Z POHLEDU 
PSYCHIATRA

Spirituální rozměr člověka, který se vymyká racionálnímu 
zkoumání, je nedílnou součástí naší osobnosti.
text: Radkin Honzák | psychiatr a publicista

Karel Čapek v apokryfu nazvaném Agathon popisuje návštěvu věhlasného athénského filozofa, 
pozvaného přednášet. Když na sjednaném místě našel všeho všudy devět posluchačů, popadl ho 
hněv a lítost a on uhodiv svitkem o stůl začal: „Dámy a pánové, či spíše andres Boiótikoi, nezdá se, 
že by vaše město mělo veliký zájem o vznešené otázky, které máme na programu. Vím, mužové 
boiótští, že vás právě zaměstnávají volby do místní búlé a že v takové chvíli není místa pro moud-
rost, ba ani pro rozum; volby jsou příležitost chytráků.“1

ZÁVĚRY MOZKU 
POTŘEBUJÍ KOREKCE
Pohlédneme-li dnes, devade-
sát let po otištění tohoto textu, 
do  nejvyšších pater české po-
litiky, musíme ocenit autorovu 
předvídavost. Moudrost zde 
často zcela chybí a  v  kritických 
chvílích se viditelně nedostává 
ani rozumu. Což nutně vyvolává 
otázku, co si pod tímto pojmem, 
který je – jako všechny pojmy – 
jen jistým konstruktem posti-
hující realitu, máme představit, 
když jsme těm rozumným svěřili 
správu svých věcí.

Platon si ve svém modelu duše 
představoval rozum jako voza-
taje řídícího dvojspřeží, přičemž 
hodný kůň reprezentoval hezké 
emoce a vzpurný kůň ty ošklivé. 
Představa rozumu jako vrchní-
ho ředitele našich skutků je to-
tiž velmi nerozumná, a  pokud 
nevezmeme v úvahu souvislost 
s dalšími neuropsychickými ději, 
může naše rozhodování dopad-
nout nedobře. To ale nezname-
ná, že bych rozum podceňoval! 
Jeho závěry a  rozhodnutí je 
ale nutné neustále kontrolovat 
a  korigovat. Chasidská moud-
rost učí: Satan vysvětluje vše, 
o ničem nepochybuje.

Naše poznání staví na víře tomu, 
co nám prezentuje náš mozek. 
Na  rozdíl od  současných věd-
ců s  pozitivistickým myšlením, 
kteří uznávají jen to, co se dá 
změřit, byl svatý Tomáš Akvin-
ský ve svém tvrzení, že existuje 
pravda poznaná a  pravda zje-
vená, mnohem blíže skutečnos-
ti. Spirituální rozměr člověka, 
který se vymyká racionálnímu 
zkoumání, je totiž nedílnou sou-
částí naší osobnosti. Nicméně 
ve  zcela čerstvé práci badatelů 
ze San Diega, vedených Dilipem 
Jestem, je spiritualita pokládána 
spíš za  součást moudrosti než 
čistého rozumu.

OVLIVNĚNI EMOCEMI
Podíváme-li se na  složky, 
z  nichž se skládají rozumové 
závěry, nalezneme zde vysokou 
míru chybování. Stovky nej-
různějších smyslových klamů 
nám předvádějí nespolehlivost 
těchto čidel.

Z  celého množství informací, 
ať přímo získaných nebo zpro-
středkovaných, stačí náš mo-
zek zpracovat pouhý zlomek, 
přičemž i  ta druhá část může 
být zcela nesprávná, zmanipu-
lovaná, účelově prezentovaná 

a  zavádějící. Náš mozek, jak 
píše neuropsycholog Andrew 
Newberg, je při tom natolik 
milosrdný, že nás o všech těch-
to nedostatcích neinformuje 
a  ponechává nám tak jistou 
míru duševního klidu a  pocitu 
kontroly.

Tím, že Platon odstěhoval emo-
ce do duše, uchránil je na dlou-
há tisíciletí před řádným pří-
rodovědným zkoumáním 
a ponechal je v oborech, které 
s  nimi zacházely víc spekula-
tivně než skutečně analyticky. 
Teprve poslední čtvrtstoletí je 
umístilo do  centra všeobec-
ného zájmu, a  tak se dostala 
na světlo skutečnost, že jde pri-
márně o tělesné děje.

Emoce, jak to postuloval Anto-
ni Damasio, se odehrávají v di-
vadle těla a do divadla vědomí 
jsou překládány jako pocity. 
Jako řídící systémy jsou rych-
lejší než myšlenkové pochody, 
zabírají širší okruh našeho jed-
nání a jsou při rozhodování dů-
ležitější než řada racionálních 
kognitivních procesů. 

Když šlápneme v  autě na  brz-
du, teprve za  půl sekundy si 
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naše mysl „uvědomí“, proč to 
bylo (to je na  dálnici 16 me-
trů!). Naše rozumové závěry 
jsou velmi výrazně ovlivněny 
emocemi, především tím, co se 
nám líbí a nelíbí. Například Ein-
stein navzdory své genialitě ni-
kdy neuznal objevy vycházející 
z teorie kvantové mechaniky.

MYSLÍM, TEDY JSEM
Rozum se v  hovorových situa-
cích běžně spojuje s Descarto-
vým Cogito, ergo sum (myslím, 
tedy jsem). V  běžném nevě-
deckém hovoru se rozum kryje 
s  inteligencí, kterou můžeme 
dokonce měřit celkem spolehli-
vými metodami. Zde se ale pat-
ří připomenout, že jeden z nej-
vyšších nacistických pohlavárů, 
Hermann Wilhelm Göring měl 
vysoce nadprůměrný IQ v hod-
notě 138. Arthur Seyss-Inquart 
sloužil jako kancléř Nizozem-
ska pro nacistickou stranu. Stál 
v čele deportací a vražd desítek 
tisíc Židů. Jeho IQ dosahova-
lo 141. Nikdo z  odsouzených 

v  Norimberském procesu, ani 
ten nejhloupější, antisemitský 
vydavatel Streicher, neměli IQ 
pod 100. Jejich rozum jim však 
nezabránil v  hanebném jed-
nání, které bylo v  Norimberku 
odsouzeno jako  zločiny proti 
míru, zločiny válečné a  zločiny 
proti lidskosti.

Rozum patří do  oblasti, kte-
rou označujeme za  kognitivní 
neboli poznávací. Máme-li jej 
přijmout jako dar Ducha Svaté-
ho, nemůže jej ponechat v této 
izolaci. Pro „rozumné jednání“ 
patří k racionální inteligenci ne-
odmyslitelně také inteligence 
emocionální (EQ). Ta je – stejně 
jako v  případě IQ – u  každého 
jedinečná.

CHVÁLA SPIRITUALITY
Každý z nás vyrostl v jiném pro-
středí s nějakými pravidly a bě-
hem dětství, dospívání a dospě-
losti na něj působily nejrůznější 
vlivy, dělal konkrétní věci, 
jejichž důsledky se vracely 

a  z  toho získal nějakou zkuše-
nost. Tu pak vtělil do své osob-
ní filozofie, které sice takhle 
vznešeně neříkáme, ale máme 
ji zařazenou jako „něco normál-
ního“. A v tom je větší či menší 
množství konzervatismu, al-
truismu, tolerance, schopnosti 
odpouštět, velkorysosti, poko-
ry a  dalších míchaných racio-
nálně-emocionálních prvků.  
Jak tedy daru rozumu využí-
vat naplno? Přece způsobem, 
který nabízí spiritualita! Plně-
ním požadavků skromnosti, 
niterného vztahu k  sobě, vše-
mu živému i  toho, co nás pře-
sahuje, požadavku otevřenosti 
k myšlenkám druhých, vědomí 
vlastních limitů a ochoty sdílet 
tento svět s druhými. Není totiž 
nesnesitelnějších lidí, než jsou 
ti, kteří přesně vědí, jak se věci 
mají a  jak to má být. Snad jen 
ti, kteří to navíc důsledně pro-
sazují... 

1 ČAPEK, Karel. Menší prózy. 1. souborné vyd. Praha: 
Československý spisovatel, 1992. 

Fo
to

: G
er

d 
A

ltm
an

n 
| P

ix
ab

ay
.c

om
 

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. 

POSLECHNOUT AUDIO
    

PODPOŘIT

https://immaculata.minorite.cz/immaculata-c-171-2021-02/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


16

2|2021|č. 171

Z
 D

EN
ÍK

U
 V

EN
K

O
V

SK
ÉH

O
 FA

R
Á

Ř
E

POUŽÍVEJME ZDRAVÝ ROZUM
Pověry a jiné hříšné praktiky brání v cestě do Božího království.
text: P. Jacek Kruczek

Dnes bych rád vyzval k zamyšlení, zdali v našem smýšlení a prožívání víry v Pána Ježíše Krista 
nepřežívají zbytky dávných pohanských pověr. Zvu i k zamyšlení nad některými nerozumnými 
přístupy k předmětům náboženské úcty, jejichž účelem má být přiblížení se k Bohu. 

MAGII ODMÍTNĚME!
Jaký je tvůj vztah k tzv. léčitelství, 
či snad i  k  magii? Možná si řek-
neš, to se mě netýká, ale co když 
ano? Zkus si vzpomenout: ne-
dáváš si třeba při podávání ruky 
na znamení pokoje před „Agnus 
Dei“ pozor na křížení rukou? Ne-
zaklepáváš do  dřeva stolu své 
úspěchy? Nestuduješ každé ráno 
aktuální horoskop? Nežádáš 
o pomoc lidové léčitele?

Co je to vlastně pověra? Kate-
chismus katolické církve praví: 
„Pověra je úchylka nábožen-
ského cítění a  úkonů, které 
člověku ukládá. Může také za-
sahovat do kultu, který vzdává-
me pravému Bohu, např. když 
se jistým, jinak oprávněným 
a  nutným úkonům přikládá 
důležitost nějakým způsobem 
kouzelná. Přikládat účinnost 
pouze hmotné stránce modli-
teb anebo svátostným zname-
ním bez ohledu na  vnitřní po-
stoje, které vyžadují, znamená 
upadat do pověry“ (KKC 2111).

SJEDNOCENI 
S KRISTEM
Bylo to ještě v  mé minu-
lé farnosti: přijdu do  kostela 
a  na  stolečku vidím několik 
modliteb z  údajného pokynu 
Panny Marie z Medjugorje: Po-
kud přepíšeš tuto modlitbu 15x 
a  doneseš do  kostela, dostane 
se ti milosti. Ještě „náročnější“ 
je ale sv. Juda Tadeáš, neboť 

abychom se dočkali jeho vy-
slyšení proseb, musíme mod-
litby k němu přepsat hned 25x. 
Obdržel jsem už tolik e-mai-
lů s  modlitbami zaručujícími 
požehnání, které však musím 
nejdříve přeposlat deseti svým 
přátelům. Ale pozor, pokud to 
prý neudělám, potkají mě ne-
štěstí – třeba zlomená noha. No 
a já nikdy nic nepřeposlal a svě-
te div se, nic tak moc zlého mě 
v životě zatím nepotkalo. 

Moji milí, toto jsou velice ne-
bezpečné a  hříšné praktiky, 
které nemají nic společného 
s vírou. I farizeové byli přesvěd-
čeni o tom, že pokud přinesou 
Bohu to, či ono, dočkají se za to 
odměny. A  tento blud se jim 
snažil Ježíš rozmluvit. Veškeré 
pobožnosti, modlitby, křesťan-
ské praktiky nás mají vnitřně 
sjednotit s  Kristem. V  prvním 
listu ke Korintským apoštol Pa-
vel volá: „Běda mi, kdybych ne-
hlásal evangelium!“ Centrum 
našeho života opravdu má být 
Kristus, který umřel za naše hří-
chy a vstal z mrtvých, Pán můj 
a Bůh můj. Nikoli já, mé problé-
my... Ve jménu Ježíš je má spá-
sa, a „milostí jste tedy spaseni 
skrze víru“ (Ef 2,8).

HLEDEJ UŽITEK 
DUCHOVNÍ
Uvědomme si, že neexistuje 
jediná modlitba ani jiný projev 
zbožnosti, který by měl za  cíl 

jen uzdravení těla. Pokud Ježíš 
uzdravuje tělo, tak jen proto, 
aby došlo k  obrácení ducha. 
A  pokud neuzdravuje, nezna-
mená to, že neslyší, ale zname-
ná to, že nám takové uzdravení 
nepřinese duchovní užitek – 
dosažení Božího království.

Zastavme se nyní nad tzv. lido-
vým léčitelstvím a nebezpečím 
z něho plynoucím. Svého času, 
když jsem ještě býval kaplanem 
v Hodoníně, jistá farnice pravi-
delně navštěvovala léčitelku. Ta 
však naznala, že léčbu jejich ne-
duhů nezvládne, a tak ženě po-
ručila, ať jde do kostela, přijme 
Eucharistii a to ji prý uzdraví. Při 
návštěvě léčitelů většinou vidí-
me na  stěnách obrazy Panny 
Marie, andělů, kříž. A tak člověk 
snadno získá pocit, že Bůh je 
tady. Velky klam a podvod! Je-
žíš je sice lékařem duše i  těla, 
ale duše je vždycky na prvním 
místě. Tělo uzdravuje jen on, 
(nikoliv člověk – léčitel), a to jen 
tehdy, jak jsem už zmínil, jde-li 
o  duchovní dobro. Nepřipadá-
me si někdy, my křesťané, jako 
„vyděrači“ Boha? Boha, který 
nám má přece zajistit pohodl-
ný život zde na zemi, a po smrti 
pak i v nebi?

POZITIVNÍ ENERGIE 
NENÍ
Jako věřící si možná na zpětné 
zrcátko našeho auta věšíme 
růženec. A proč ne, pokud nás 
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vyzývá k modlitbě před každou 
jízdou anebo když nám připo-
míná, že se během jízdy máme 
chovat jako Boží děti. Ale sám 
o  sobě nás růženec anebo 
svatý obrázek před neštěstím 
či nehodou neuchrání. Mnozí 
mají zálibu v  soškách andělů, 
které si umísťují doma na čest-
ném místě v  obývacím pokoji 
a doufají, že je ochrání ode vše-
ho zlého. I řada věřících a prak-
tikujících katolíků si bohužel 
myslí, že ten růženec, obrázek, 
či snad soška samy od sebe vy-
zařují jakousi pozitivní energii. 

Tady mě, prosím, nerozuměj-
te špatně, jako bych byl proti 
užívání posvátných předmě-
tů. Jen bych rád zdůraznil, 
že samotný předmět nemá 
moc sám od sebe. Požehna-
né předměty náboženské 
úcty jsou vyloučeny z pro-
fánního užívání a  modlit-
bou jsou vyhrazeny Bohu 
k  posvátnému účelu, ale 
samy o sobě jsou to stále 
jen věci. Jejich význam 
je v  tom, že nám připo-
mínají Boží přítomnost 
a vybízejí nás, abychom 
Boha stále znovu zvali 
do  našeho každoden-
ního života. Dějí-li se 
někdy prostřednictvím 
posvátných předmě-
tů zázraky (např. díky 

Zázračné medailce), je to proto, 
že za nimi stojí Bůh.

Naproti tomu vnímat tyto před-
měty jako vyzařující jakousi 
kouzelnou, magickou, či jak se 
dnes s oblibou říká, pozitivní 
energii, to už je esoterika, která 
je stejně nebezpečná jako okul-
tismus, jehož prostřednictvím 
se člověk přímo otevírá zlému 
duchu. Opravdu, moji milí, žád-
ná pozitivní anebo negativní 
energie neexistuje. Je jen Bůh, 
který nás chrání ode všeho zlé-
ho a vede nás ke spáse, a otec 

lži – ďábel, který nám svými 
úskoky, třeba v  podobě pověr, 
uzavírá cestu k  nebi. „Dejte si 
pozor, aby vás nikdo nezotročil 
tak zvanou filozofií – je to jen 
klam a mam. Jsou to samé na-
uky lidské, které se opírají o pr-
vopočátky lidstva, ne o  Krista,“ 
varuje svatý Pavel v  listu Kolo-
sanům. 

Vezměme si proto vzor ze Šalo-
mouna, který naslouchal Bohu 
a  z  naslouchání se rodí moud-
rost. Bůh nám dal rozum. Ať vám 
dá i moudrost, moji milí… 

Vpravo na obrázku je ukázka 
textu, který je šířen řetězovými 
e-maily. Text na první pohled 
vypadá zbožně a zve k modlitbě, 
ale obsahuje i nepřijatelné 
manipulativní informace, které 
znehodnocují poselství víry 
a také zneužívají důvěru lidí. 
Takové e-maily není vhodné 
šířit dál.
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NECHTĚL JSEM ZKLAMAT 
TATÍNKA

Příběh pedagoga, který se modlí za svoje studenty a k řešení 
problémů zve Ducha Svatého.
text: Václav Štaud

Milan Ostrý, učitel na brněnské stavební fakultě, se v mládí rozhodl zvláštním způsobem. Přestože 
prošel základní školou se samými jedničkami, k údivu a možná i pohoršení mnohých se rozhodl 
vyučit zedníkem. Dodnes nepochybuje, že jednal správně. Věří, že jeho kroky vedl Duch Svatý.

CHCI PRACOVAT 
RUKAMA!
„Můj tatínek, elektrikář, si váží 
každé poctivé práce. Tohle 
moje rozhodnutí jej ale trápi-
lo, moc mě chtěl vidět studo-
vat. Abych mu udělal radost, 
podal jsem ze základní školy 
přihlášku i  na  gymnázium. 
Přijali mě, ale nakonec jsem 
přece jen dal přednost první 
volbě, té zednické. Podpořila 
mě alespoň maminka. Vědě-
la, že mám rád fyzickou práci, 
zvlášť na stavbách; neuniklo jí, 
jak mě těší pomáhat při opra-
vách naší chalupy. Tam jsem 
se učil od  místního zkušené-
ho zedníka a  také od  tatínka 
všem možným řemeslným 
dovednostem,“ vysvětluje Mi-
lan Ostrý. Nakonec zjistil, že 
existuje možnost stát se zední-
kem na učilišti a zároveň získat 
maturitu na  střední průmys-
lové škole a  zvolil tento kom-
promis. „Po vyučení a maturitě 
mě to táhlo přímo na  stavby, 
chtěl jsem pracovat, vytvářet 
hodnoty. Vysoká škola dostala 
přednost, abych přestal tatín-
ka trápit a konečně mu udělal 
radost. Jako zedník jsem se 
později realizoval tím, že se mi 
podařilo pro svoji rodinu vlast-
níma rukama přestavět a pod-
statně zvětšit starý dům,“ do-
dává dnes 43letý Milan Ostrý.

ZASNOUBENI V KÁNĚ 
GALILEJSKÉ
Stavební fakultou prošel Milan 
snadno a ani práce na stavbách 
mu nechyběla, užil si jí o  kaž-
dých prázdninách, a ještě krátce 
po skončení školy. Nakonec vy-
užil nabídky a na fakultě zůstal 
jako doktorand, pak asistent, 
docent a  před několika měsíci 
převzal i dekret profesora. Jeho 
specializací je stavební tepelná 
technika a zejména akumulace 
tepla při změnách skupenství, 
obor, který se těší stále větší po-
zornosti u nás i v zahraničí. Však 
také za  jeho poznáním projel 
velký kus světa a reprezentoval 
svoji školu i  vlast na  nejedné 
vědecké konferenci.

„Za pomoc a pochopení při od-
borném růstu vděčím manžel-
ce Magdalence. Měli jsme krás-
ný vztah. Po narození mladšího 
dítěte ale přišla tragédie. Zdra-
votní komplikace vyvrcholily 
její náhlou smrtí; mladé, sotva 
pětatřicetileté srdce nevydrže-
lo,“ svěřuje se Milan.

„Ty dva mladé lidi jsem dob-
ře znal, prožíval jsem s  nimi 
přípravy na  svatbu a  nakonec 
i  pohřeb…,“ vypráví jejich 
bývalý farář P.  Jacek Kruczek. 
„Zpětně se stydím za  myš-
lenky, které mě při loučení 

s  Magdou napadaly. Jak to, 
Pane Bože, říkal jsem si: Když 
se Milan a Magda před mýma 
očima zasnoubili na farní pouti 
přímo v Káně Galilejské, myslel 
jsem, že budou mít báječný 
život. A  jak to teď Milan sám 
zvládne? Malé děti a on je uči-
tel a vědec, tedy asi hodně ne-
praktický typ... Dnes ale vidím, 
jak úžasně se Pán stará o  své 
děti. Magda je v Božím náručí 
a  sám Duch Svatý se postaral. 
Když se nyní dívám na Milano-
vou rodinu, jen žasnu,“ konsta-
tuje P. Kruczek.

NAD VÍROU DĚTÍ 
Trvalo několik let, než se rána 
v Milanově srdci zacelila. S dět-
mi a  domácností pomáhali 
obětaví prarodiče z obou stran. 
Také škola přispěla volnou 
pracovní dobou, pochopením 
kolegů. „Kdybych pracoval 
na stavbách, jak jsem si vždycky 
přál, nemohl bych se o svou ro-
dinu starat. Vodit děti do  škol-
ky, prát, vařit, pečovat o  chod 
domácnosti, to by opravdu ne-
šlo. Nakonec mi Duch Svatý po-
slal do cesty Hanku. Když jsem 
ji potkal, hned jsme poznali, že 
jsme si navzájem darem. Dětem 
tou dobou byly 3 a 5 let a brzy 
se z  nás stala opět úplná rodi-
na. Mám Bohu za  co děkovat,“ 
pokračuje Milan ve vyprávění.
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Duchovní vývoj měl při tom 
sám komplikovanější, než je 
tomu dnes u  jeho desetileté-
ho synka a  starší dcerky. K  víře 
jej nepřivedli rodiče, ale jeden 
ze spolužáků. Josef Novotný je 
nyní farářem u svatého Augusti-
na v Brně. „Jako dospívající kluk 
jsem litoval, že v naší rodině pa-
nuje duchovní chlad, a  lákalo 
mě společenství mládeže kolem 
kostela. Josef mě tam ochotně 
uvedl a otevřel mi tím netušené 
obzory aktivního katolictví,“ říká 
Milan a  pokračuje: „Návštěvy 
bohoslužeb, pravidelné svátos-
ti, biřmování. Všechno bylo pro 
mě nové a velmi krásné. A ještě 
hlubší a  silnější to bylo po  se-
známení s  věřící Magdalenkou. 
Potom roli rodinného věrozvěsta 
převzaly moje děti. Jsou to ony, 
kdo u  nás svolávají ke  společ-
né modlitbě, kdo mě posunuje 
ve  víře častými návštěvami bo-
hoslužeb nebo četbou duchovní 

literatury a  následnou diskusí. 
Základy jsme jim dali my, to ano, 
ale ve svědectví Kristu už se cítím 
být za  nimi. I  v  tom vidím práci 
Ducha Svatého a přímluvu jejich 
maminky v nebi.“

MEZI POZNÁNÍM 
A POKOROU
„Většina lidí, kteří se mnou ně-
jak ve  škole spolupracují, zná 
moji víru a chápe, že je pro mne 
a  moji rodinu důležitá. Nikdy 
jsem se nesetkal s neporozumě-
ním nebo snad s  výsměchem 
a věřím, že tomu tak bude i v ži-
votě mých dětí. Současný stu-
peň poznání vědy a  techniky 
předávám studentům tak, jak 
nejlépe umím. Při tom si ale uvě-
domuji, jak je poznání pomíjivé. 
To, co se na technice přednášelo 
před více než třiceti léty, i  věci, 
které ještě nedávno učili nás, 
jsou v  mnoha ohledech překo-
nané. Už se tak stavět prostě 

nedá. A po nás tomu bude po-
dobně. Denně musím konstato-
vat, že plnost poznání nás čeká 
až na  věčnosti. Pokoru proto 
vštěpuji i kandidátům vzdělání,“ 
dodává profesor Ostrý a svěřuje 
se: „Rozhodně nechci být postra-
chem studentů, likvidátorem 
u  zkoušek, ale pomocníkem, 
na  kterého se mohou obrátit 
s  jakýmkoliv dotazem. Proto se 
taky za svoje studenty pravidel-
ně modlím. A ke všemu, co dě-
lám, ať se jedná o výuku, výzkum 
a vývoj, projektování nebo třeba 
odborné posudky, ke všemu zvu 
na  pomoc Ducha Svatého. Ně-
kdy potom váhám, jestli určitý 
nápad a dobré řešení mi přines-
la třetí božská Osoba, nebo prak-
tické myšlení zedníka, který stále 
zůstává v mém podvědomí. Ale 
nemohou platit obě možnosti 
současně? Potom by bylo jisté, 
že v našich životech se nic nestá-
vá náhodou.“ 

Profesor Milan Ostrý uplatní svoji zručnost i ve škole.
V tomto případě dokončuje pilotní instalaci chytré stěny vyvinuté na Stavební fakultě VUT v Brně.
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DRUHÁ TVÁŘ KRÁLE KOMEDIE
Buď takovým, jakým tě stvořil Bůh.
text: o. Vladimír Hubálovský OFMConv

Jim Carrey – jméno spojené s bláznivými komediemi, gumovou až nadlidskou tváří či s výstředním 
chováním. Úspěšný herec, jehož záře úspěchu však začala po roce 2016 pohasínat. Jeho životní pří-
běh nás může nejen obohatit, ale snad i změnit naše smyšlení. To, když si položíme stejnou otázku, 
jako Jim Carrey. Jsem takový, jakým mě stvořil Bůh? Nebo hraji v masce někoho jiného? 

TĚŽKÉ ZAČÁTKY
Jim byl od  malička extrovert. 
Jeho otec měl komediální talent, 
ale stal se úředníkem, aby zajistil 
svou rodinu. O  práci však přišel, 
a když byla rodina na mizině, mu-
sela se odstěhovat do karavanu.

Jim se v mládí věnoval stand-up 
komediím.1 V malých podnicích 
bavil lidi smyšlenými příhoda-
mi a napodobováním známých 
hvězd. Přinesl něco svěžího, zá-
bavného a dav ho miloval.

V 16 letech opustil školu a vydal 
se na nejistou uměleckou dráhu. 
Rodina ho nemohla finančně 
podpořit, ale otec byl Jimovi opo-
rou. „Pozoroval jsem, jak tátova 
láska a humor ovlivňuje svět ko-
lem mě, a pomyslel jsem si: to je 
něco, co můžu dělat. To mi za můj 
čas bude stát! Táta pečoval o můj 
talent, jako by to byla jeho druhá 
šance. Když mi bylo 28, uvědomil 
jsem si jednou v noci, že mým po-
sláním bylo vždy to, abych lidem 
ulehčil od  starostí. Stejně jako 
táta,“ říká Jim.

SMÍCH A DEPRESE
Měl stále větší úspěch a  jeho 
hvězda rostla. V  roce 1991 ho 
však postihly velké životní rány. 

Rozpadlo se mu manželství 
a  pár měsíců na  to podlehla 
nemoci jeho maminka, kvůli 
které se vydal na svou umělec-
kou cestu. Jimova vystoupení 
měla sloužit také k rozveselení 
mámina života, protože trpěla 
depresemi: „Přál jsem si, aby si 
uvědomila, že její život za něco 
stál, protože dala život někomu, 
kdo za něco stojí.“

V té době Jim prožíval hlubokou 
vnitřní rozpolcenost. Na jedné 
straně úspěšně bavil lidi, na dru-
hé straně prožíval nejistotu, jaký 

to vše má smysl a toužil po uzná-
ní vlastní hodnoty. U Jima se 
stále častěji dostávaly do popře-
dí otázky: „Proč to dělám? Proč 
jsme tady? Jaký to má význam?“

VRCHOL SLÁVY  
V HÁVU TEMNOTY
V roce 1994 stanul Jim na vrcho-
lu. Za jeden rok natočil tři filmy, 
které měly obrovský úspěch, 
a následovaly další. V roce 1999 
vznikl film Muž na měsíci, režisé-
ra Miloše Formana. Jim si zahrál 
svůj idol, Andyho Kaufmana. 
Tehdy se poprvé začala, aspoň 
na  veřejnosti, projevovat jeho 
temná stránka – krize identi-
ty a  začátky deprese. Všechny 
špatné myšlenky vkládal do role 
Andyho a vžil se do ní až příliš. 
Studio dokonce některé zábě-
ry utajilo. Báli se, že by Jimovo 
chování zničilo reklamní kam-
paň. A  i  když za  tuto roli získal 
Zlatý glóbus, pochopil, že něco 
uvnitř něj není v  pořádku. Kaž-
dou svou další rolí cítil, že se 
stává roztříštěným, a  obával 
se, že se už nikdy nesloží zpět. 
V  řadě rozhovorů se zdálo, že 
chce mluvit o  něčem hlubším, 
ale jako by si na poslední chvíli 
uvědomil, že vlastně nemůže: 
„Chtěl jsem rodičům dokázat, 
že jsem zázrak. A pak jsem chtěl 
přesvědčit svět, že jsem zázrak. 
A  teď chci všechny přesvědčit, 
že se nelišíme. Strach z toho, být 
viděn, je tou nejtěžší věcí. Je to 
risk. To, že lidem ukážeme, kým 

Myslím, že by kaž-
dý měl být bohatý 
a slavný, aby po-
chopil, že to není 
odpověď na otázku 
po smyslu, který 
hledá.

Jim Carrey
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ve skutečnosti jsme a že bude-
me odmítnuti.“

ODVAHA HLEDAT SEBE
Dalších deset let se Jim stále 
víc uzavíral do  sebe. Sice točil 
filmy, dělal show, ale v jeho pro-
jevech bylo vidět něco jiného, 
odlišného. Hledal sám sebe. 
V  roce 2015 jeho psychicky la-
bilní přítelkyně Cathriona White 
spáchala sebevraždu. V  dopise 
na rozloučenou stálo, že je 
to zčásti i  Jimova vina. Co 
to s  člověkem, který sám 
o  sobě silně pochybuje, 
udělá? Jim na  čtyři roky 
zmizel. Stranil se veřejnosti 
a naplno se ponořil do du-
chovna a  začal veřejnost 
zneklidňovat svým nety-
pickým postojem.

Jak sám řekl, všechny ty 
roky v  ústranní sloužily 
k  sebereflexi a  pochopení, 
kým vlastně je: „Myslím, že 
se s  tím potýkají všichni. 
Všichni se sami sebe ptají: 
‚Proč mám deprese?‘ Pro-
tože se pro svět snažíš být 
někým jiným. Všechno to 
jsou postavy, které jsem 
hrál. Včetně Jima Carrey-
ho. Nechápejte mě špatně. 
Jim Carrey je úžasná postava. 
A  měl jsem štěstí ho hrát. Ale 
už ho nevnímám jako součást 
sebe.“ Začal se věnovat malová-
ní a změnil svůj život. A lidé ho 
označovali za poloblázna.

SVOBODNÝ ČLOVĚK
Jim však zřejmě našel to, co 
druzí hledají celý život. Oprostil 
se od toho nedůležitého a pře-
stal nosit masku. Stal se sám 

sebou a začal opravdu žít. Dříve 
pochyboval o své identitě a bál 
se, že druhé zklame. To se ale 
změnilo a  on našel odpověď: 
Dříve se snažil být někým jiným 
a  hrál svůj život. Bál se před 
druhými ukázat, kým ve  sku-
tečnosti je. Nyní  z něj byla cítit 
neochvějná uvědomělost a  in-
teligence. V  jeho slovech byla 
síla, přesvědčení a  svobodné 
srdce. Získal myšlení, které 

je v  dnešním světě unikátní: 
„K nalezení klidu musíte odho-
dit své brnění. Není to o  tom: 
Jak se mi to povede? Ale otevřít 
ve své mysli dveře. A když se ty 
dveře otevřou v realitě, tak pro-
jděte. Jste připraveni a schopni 
dělat v tomto světě krásné věci. 
Vždy máte dvě volby. Lásku 
nebo strach. Vyberte si lásku. 
A  nikdy nedovolte, abyste se 
obrátili proti svému srdci.“

A CO MY?
Jim je šťastný a  vrátil se jako 
lepší člověk. Zase pracuje a baví 
lidi. Odděluje své fiktivní životy 
od  skutečného a  soustředí se 
na  to, co si dal za  svůj prvot-
ní cíl. Vyvolává v  nás úsměv 
a  baví nás. Přes velkou bolest 
a tíhu světa, kterou musel nést 
na svých bedrech, snad koneč-
ně našel svou cestu.

Nevíme, kam Jim ve 
svém duchovním životě 
dospěl. Jim zřejmě není 
křesťanem. Ale i  přes to 
má co říct každému z nás. 
Protože i  my si možná 
leckdy z různých důvodů 
nasazujeme různé mas-
ky a nejsme sami sebou. 
Bojíme se druhým ukázat 
své pravé já, otevřít před 
nimi své srdce a  odhalit 
své slabosti. Jenže pak 
nejsme takovými, jakými 
nás stvořil Bůh, nejsme 
sami sebou a  nejsme 
svobodní. Možná i proto 
dnešní lidé často proží-
vají krizi identity, depre-
se a nemůžou najít sami 
sebe a své místo ve spo-
lečnosti. A  zeptejme se 
sami sebe: Vybíráme si 

lásku, nebo strach? 

1 Je to umělecká forma komedie, kdy komik účinkuje 
ve stoje před publikem a mluví přímo na něj. Komik 
nejčastěji vypráví příběhy a monology, na které potom 
navazují krátké vtipy.

2 Text inspirován na základě videa: https://youtu.
be/S_akTbwtXuM  (Toren CZ).
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EMMANUEL – BŮH S NÁMI
 
Když Duch Svatý zapaluje.
text: Renata Lorencová

Komunita Emmanuel odvozuje své jméno z textu Písma svatého: „Hle, Panna počne a porodí Syna 
a dají mu jméno Emmanuel“ (Mt 1,23), to je přeloženo Bůh s námi, Bůh přítomný v našem každoden-
ním životě. Členové komunity uznávají Ježíše za střed svého života, aby byli ve světě, ale „nebyli ze 
světa“ (srv. J 17, 11-18). Touží stát se apoštoly a svědky Božího milosrdenství, přistoupit na jednodu-
chý způsob života v duchu chudoby a přijmout k sobě Pannu Marii, Matku Emmanuela.

SVĚDČÍME PRO KRISTA 
Na  počátku stál francouzský 
filmový kritik Pierre Goursat, 
jehož proces blahořečení právě 
probíhá. Tento hluboce věřící 
katolík si při adoraci často kladl 
otázku: „Pane Ježíši, milosrden-
ství! Co bude s hříšníky?“ Netu-
šil, že odpovědí nebude jedna 
věta, ale vznik nové komunity. 
V  roce 1972 spolu s  tehdejší 
medičkou Martinou Laffitte-Ca-
tta prožili v  jednom společen-
ství vylití Ducha Svatého, který 
je oba doslova zapálil. Čerstvě 
prožitou milost pak začali sdílet 
s dalšími lidmi. Pierre se po čty-
řicetiletém hledání osobního 
povolání ocitá uprostřed lidí, 
kteří jsou zapalováni pro Krista 
a  zapalují další. V  krátké době 
tato dvojice kolem sebe shro-
mažďuje na  500 laiků! V  sou-
časnosti má komunita přibližně 
17 000 členů v 75 zemích světa 
všech kontinentů. 

Z ČECH DO FRANCIE 
A ZPĚT
Začátkem sedmdesátých let 
spontánně, také díky  četbě 
dokumentů 2. vatikánského 
koncilu, vzniklo v  Brně modli-
tební společenství laiků. Luď-
ka Koukalová vzpomíná: „Silný 
dotek Ducha Svatého nás čekal 
na  severu Moravy během ná-
vštěvy jednoho společenství 

bratří protestantů. Tato charis-
matická zkušenost byla zlo-
mem v našem životě a my jsme 
se ji snažili převést do prostředí 
katolické církve. S  Ludvíkem 
Kolkem jsme začali organizovat 
seminář, který se postupně roz-
šiřoval o  různá témata na  celý 
soubor, se kterým jsme pak 
sloužili lidem.“

Kontakt s  Francouzi tehdy 
zprostředkoval pozdější sená-
tor Zdeněk Papoušek, který se 
na cestě do Compostely setkal 
s bratrem Erikem z francouzské 
komunity. Bavili se o charisma-
tické obnově a  o  zážitcích, jak 
každý z nich prožil dotek Ducha 
Svatého. Předali si vzájemně 
adresy. „Dva členové francouz-
ské komunity k nám pak přije-
li jako turisté a  při rozhovoru 
a sdílení zkušeností jsme zjistili, 
že náš způsob života se podobá 
komunitě ve Francii. A protože 
jsme v  té době hledali jméno 
pro naše společenství, začali 
jsme se Pána ptát, zda toto není 
cesta pro nás. Brzy nato, po sva-
tořečení Anežky České, přijeli 
Francouzi znovu a  mohli jsme 
už ve  svobodné zemi absolvo-
vat několik intenzivních setká-
ní. S Ludvíkem Kolkem jsme se 
pak rozhodli odjet do  Francie 
a  komunitu Emmanuel ještě 
lépe poznat. Nejdříve jsme ale 

navštívili brněnského biskupa 
a požádali jej o souhlas včetně 
případného vstupu do  fran-
couzské komunity. Když nám to 
Mons.  Cikrle laskavě umožnil, 
opravdu jsme se do  francouz-
ského společenství zařadili. 
Od  toho se začal odvíjet osud 
komunity české. Přicházeli 
mezi nás noví členové, komuni-
ta rostla a brzy se stala provincií 
v rámci mezinárodní komunity,“ 
vysvětluje Luďka Koukalová. 
V současnosti má česká provin-
cie okolo 170 členů. Její správní 
centrum je v Brně.

VE SLUŽBÁCH CÍRKVE
Komunita Emmanuel je laické 
veřejné sdružení věřících všech 
životních stavů, kteří se společ-
ně snaží podílet na kontempla-
tivním a  zároveň apoštolském 
životě v  katolické církvi. Jde 
tedy o radikální žití milosti křtu 
a biřmování. Členové se dávají 
do  služeb církve. Společnou 
zkušeností je „vylití Ducha Sva-
tého“, jehož ovocem je láska 
k  Božímu slovu, ke  svátostem, 
k liturgii, k P. Marii, k modlitbě. 
Další součástí je život ve  spo-
lečenství a  evangelizace. Zku-
šenost vylití Ducha Svatého 
členů komunity je doprováze-
na obdarováním (charismaty), 
které jsou viditelnými „pro-
jevy Ducha ke  společnému 
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prospěchu“  (1  Kor 12,7). Pilíři 
duchovního života jsou ado-
race, soucítění a  evangeliza-
ce.  Každý člen má svoji malou 
modlitební skupinu, která se 
schází ke  sdílení a  společné 
modlitbě. Každý v  komunitě 
je také doprovázen po  vzoru 
Emauzských učedníků, roz-
mlouvá se starším bratrem 
ve víře o své cestě s Bohem.

POMOC POTŘEBNÝM
Od  založení do  současnosti se 
v komunitě vytvořila pestrá pa-
leta služeb. Lze je sdružit do ně-
kolika celků:

Láska a  pravda: služby určené 
manželským párům, rodinám 
s  malými dětmi, dvojicím, kte-
ré se připravují na  manželství, 
osamělým rodičům, rozvede-
ným, vdovám a vdovcům. 

Mladí z  komunity moderují 
modlitební společenství pro 
mládež, organizují duchovní 

cvičení, slouží hledajícím i těm, 
kteří chtějí vztah s Bohem pro-
hloubit.

V  duchu charismatické obnovy 
běží seminář na  prohloube-
ní víry (s  modlitbou za  vnitřní 
uzdravení a za vylití Ducha sva-
tého), moderované adorace, no-
vény, semináře na  rozlišení po-
volání i pouliční evangelizace. 

Ke službě soucítění patří modlit-
ba SOS, v zahraničí je to vede-
ní domů pro nemocné s  AIDS, 
domy pro drogově závislé. Ko-
munita má ve  světě i  naklada-
telství a exerciční domy. 

Misijní aktivity mají těžiště 
ve farních a městských misiích, 
evangelizačních večerech a ve-
čerech milosrdenství. Komuni-
ta ve  spolupráci s  respektova-
nou mezinárodní neziskovou 
organizací FIDESCO posílá dob-
rovolníky s pomocí do rozvojo-
vých zemí.

SVĚDECTVÍ
Markéta: Komunita je místem, 
kde opakovaně zažívám, že je 
Bůh vzkříšený a  živý v  každé 
maličkosti, ale i velké věci. Kaž-
dý máme svůj způsob a styl vy-
jadřování vděčnosti Bohu – pro 
mě je to hudba. A  v  tomhle si 
myslím, že jsme s  komunitou 
ve shodě! Hudba na různých ak-
cích komunity byla tím prvním, 
co mě opravdu zasáhlo, a skrze 
ni ke mně promlouval Bůh. 

Radovan: Už víc než 25 let pů-
sobím jako psychoterapeut pro 
lidi závislé na drogách, alkoho-
lu, pachatele domácího násilí, 
násilí v  sexuální oblasti a  pro 
lidi psychicky nemocné. Prak-
ticky neznám nikoho, kdo by 
tohle vydržel v terénu. Já ovšem 
na to nejsem sám, ale žiji v ko-
munitě plné Ducha Svatého.

Více informací čeká čtenáře 
na www.emmanuel.cz. 
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NEOBYČEJNÁ OBYČEJNOST
Rozhovor s otcem Kryštofem Skibińskim OFMConv, novým 
asistentem řádu pro Rytířstvo Neposkvrněné (M. I.)
zeptala: Jitka Navrátilová

Otce Kryštofa obvykle nenajdete v první řadě. Zaujme Vás svou nenápadností a jemností ducha. 
Jeho schopnost empatie, služby a porozumění pro každodenní potřeby těch, se kterými se setká-
vá dávají tušit, že „prvním rytířem“ se stal člověk, který si místo velkých gest zamiloval každoden-
ní všednost prožívanou v poslušnosti pohledem víry a s výjimečnou lidskostí. 

Otče, vzpomínáte si, čím jste 
jako malý chtěl být? 

Co si vzpomínám, tak jsem 
od druhé třídy chtěl být knězem. 

Knězem již od dětství? Co Vás 
na tom tak přitahovalo? 

Mně se kněžská služba vždyc-
ky líbila. Když jsem se v kostele 
díval, jak můj starší bratr mini-
struje, díval jsem se zároveň 
i  na  kněze. Připadali mi vždyc-
ky svatí. Cítil jsem se v  jejich 
přítomnosti moc dobře. Vždy 
jsem je se zaujetím sledoval. 
Když mne viděli lidé z  kostela, 
jak se sepjatýma rukama stojím 
v kostele a s nábožnou úctou je 
sleduji, tak o mně říkali, že jsem 
jako andělíček. 

A  nezměnila se tato touha 
třeba v dospívání?

Ne, vždy jsem chtěl být knězem. 
Můj život se od  dětství ubíral 
tím směrem. Vlastně se nestalo 
nic mimořádného. Žil jsem svůj 
běžný každodenní život. Nejpr-
ve jsem ministroval v  kostele 
u minoritů, pak jsem se aktivně 
zapojil do  hnutí Světlo-Život 
(tzv. Oáza). Žil jsem poselstvím 
písní, mezi věřícími v  Polsku, 
velmi známé skupiny Fioretti, 
jejíž členové byli bratři minori-
té. Vzpomínám si, že jsem snil, 

abych jednou v  této skupině 
mohl hrát.  

Takže žádná mimořádná udá-
lost, ze které byste poznal, 
že Vás Pán Bůh povolává 
ke  kněžství a  zasvěcenému 
životu? 

Rozhodnutí pro toto povolá-
ní nakonec padlo na  jedněch 
exerciciích pro povolání, kte-
rých jsem se účastnil. Při du-
chovním rozhovoru se starším 
otcem kapucínem, který vedl 
exercicie, jsem mu řekl, že če-
kám na  nějaké znamení, jestli 
mám jít do  řádu, nebo ne. On 
mi k  mému překvapení začal 
vysvětlovat, že žádné znamení 
nebude. A  právě toto se pro 
mě stalo tím znamením. Teh-
dy jsem se rozhodl, že půjdu 
do  řádu. Bylo to ve  třetím roč-
níku na gymnáziu.  

Jak toto rozhodnutí přijali 
Vaši rodiče?  

Přijali to úplně klidně. Jsem 
přesvědčený, že počítali s  tím, 
že asi jednou budu knězem. 

Co jste u rodičů obdivoval? 

Moji rodiče byli hodně věřící. 
Tatínek mi zemřel v  prvním 
roce mé kněžské služby. Na Vel-
ký pátek jsme ho pohřbívali. 

Zemřel poměrně mladý. Vzpo-
mínám si na  jeho dobrotu, 
ochotu ke  službě, zbožnost 
a  také radost, kterou ze sebe 
šířil. V  jeho přítomnosti jsem 
mohl zažít pocit důvěry a bez-
pečí. Vzpomínám si, jak jednou 
bratr přinesl ze školy pětku. Ta-
tínek mu nic nevyčítal, ale po-
vzbudil ho tím, že mu řekl, že 
žák bez pětky je jako voják bez 
pušky. Stejně tak velmi obdivu-
ji i  svoji maminku. Ta, jako asi 
každý biolog, má ráda nejenom 
lidi, ale i  rostlinky. Je mi vel-
kou inspirací v tom, jak dokáže 
rostliny, u kterých si myslím, že 
jsou již uschlé, znovu vzkřísit 
k životu. Při tom všem je ženou 
modlitby. Téměř stále se modlí 
a pravidelně se účastní mší sva-
tých. Moc rád za ní jezdím.  

Jak se stalo, že jste se z  rod-
ného Polska dostal do České 
republiky? 

Stalo se to v pátém ročníku 
mého studia v Krakově. Teh-
dy jsem sdílel společný pokoj 
s dalšími dvěma spolubratry. 
Úsměvné bylo, že jsme všichni 
tři měli jméno Kryštof. A jeden 
z  nich jezdíval na  Ukrajinu, 
protože tam v budoucnu chtěl 
pracovat na misiích. Když jsme 
si jeden večer všichni tři poví-
dali, tak jsem mu i  s  druhým 
Kryštofem říkal, že ho velmi 
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obdivuji zato, že chce jít na mi-
sie na  Ukrajinu, protože tam 
to musí být hodně náročné. 
On však oponoval: „Ukrajina je 
nic ve  srovnání s  Českosloven-
skem, tam bude teprve hodně 
práce.“ A k mému překvapení si 
mě hned další den zavolat otec 
rektor a zeptal se mě, jestli bych 
nechtěl jet pracovat 
do Československa. Byl 
to rok 1991. 

Tak to mělo tedy rych-
lý spád! 

Otec rektor mi dal den 
na  přemýšlení. Dal-
ší den jsem mu řekl, 
že pojedu, že to při-
jímám jako Boží vůli, 
kterou se budu snažit 
s  radostí naplnit. Brzy 
nato, o  prázdninách 
jsem odjel do  Česko-
slovenska. Myslel jsem, 
že zde zůstanu. Záhy 
se však ukázalo, že se 
budu muset vrátit zpět 
do Krakova, abych tam 
dokončil svá bohoslo-
vecká studia. Po vysvě-
cení na  kněze jsem dostal své 
první působiště v  Kowarech, 
což je poblíž Sněžky na polské 
straně. Česká provincie se ale 
brzy ozvala. V  roce 1993 jsem 
nastoupil svou službu v Opavě. 

V České republice máme díky 
Vám již 26letou tradici Fran-
tiškánských setkání mládeže. 
Co Vás k  založení této akce 
motivovalo?

Byl jsme na  několika takových 
setkáních v  Polsku. Svou roli 
sehrálo i to, že jsem se od svých 
14 let pohyboval v  mládežnic-
kých skupinách, které usilovaly 
o  duchovní život. V  Oáze jsem 
se naučil připravovat programy 

pro mládež. Cítil jsem se dobře 
mezi ostatními mladými lidmi, 
kteří se modlí, zpívají a diskutují 
o duchovních tématech. Všech-
ny tyto zkušenosti a  také nad-
šení a  podpora této myšlenky 
mladých lidí v České republice 
nakonec vyústily ve Františkán-
ské setkání mládeže na Cvilíně. 

Nyní na tuto akci jezdím jenom 
jako host či na  výpomoc, ale 
jsem rád, že Řád minoritů nad 
FSM bdí a pečuje o ně.

Významným aspektem Vaše-
ho života je hudba. Pomáhá 
Vám v pastoraci? 

Od  dětství jsem se zajímal 
o  hudbu. Na  konci základní 
školy jsem začal hrát na  kytaru 
a  na  střední škole jsem potom 
hrál ve  skupině Laudes. A  na-
konec se mi i  splnilo přání hrát 
ve skupině Fioretti. Tato skupina 
složená z  bratří minoritů jez-
dila na  blízká i  vzdálená místa. 
Svými písněmi a  duchovními 
pásmy evangelizovala. Na jejich 

vystoupení přicházelo hodně 
lidí, kteří se chtěli modlit a  zpí-
vat. Stejně tak i během noviciá-
tu v Kalvárii Paclawské jsem byl 
členem místní bratrské skupiny 
Miriam. V  noviciátě jsem měl 
možnost zažít i  krátkou „herec-
kou kariéru“. Byla zde tradice, že 
každý rok novicové připravovali 

a  hráli divadelní před-
stavení „Jesličky“. Mně 
bylo určeno, abych hrál 
Matku Boží. Tehdy jsem 
z  toho nebyl moc na-
dšený, ale dnes mám 
radost, že můžu říct: 
„Alespoň na okamžik 
jsem byl Matkou Boží!“

Matka Boží je s  Vámi 
zřejmě spokojena, 
protože nedávno jste 
byl jmenovaný asis-
tentem pro Rytířstvo 
Neposkvrněné v  ČR. 
Jaký je Váš vztah k ní?  

Myslím, že všechno, co 
se v životě děje, je krás-
né, protože je za  tím 
Boží láska, která je 
úžasně skrytá. A v této 

Boží lásce je i  láska Panny Ma-
rie. Jsem moc rád, že místa, kde 
jsem působil či působím, jsou 
buď zasvěcená Matce Boží ane-
bo jsou s ní nějak spjatá. Ona je 
pro mě velkým vzorem. Chtěl 
bych být jako ona, pomáhat li-
dem a být tu pro ně. Jako ona 
být poslušný Božímu slovu.  

Co byste jako nový asistent 
vzkázal našim čtenářům?

Zveme všechny do  Rytířstva, 
protože v  ČR můžeme udělat 
úžasné věci. Pokud jako rytí-
ři Neposkvrněné budeme žít 
své charisma, které nám dal 
sv. Maxmilián, pak se celá Česká 
republika změní. 
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NIC, CO NEJSI TY, PANE
Řev „Němého vola“
text: Libor Rösner

„Teologie byla už před Tomášem, ale po něm už není možná bez něj.“ Máloco tak trefně vystihuje 
význam muže žijícího v hlubokém středověku, jehož učení je neporovnatelné s jakýmkoli jiným. 
Muže, jenž byl přímo kvintesencí moudrosti a jedním z důkazů Boží existence.

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS
Narodil se r. 1225 na hradě Ro-
ccasecca nedaleko Akvinu. Proti 
vůli svých mocných šlechtic-
kých příbuzných vstoupil někdy 
ve  20 letech k  dominikánům, 
kteréžto rozhodnutí si musel 
perně vybojovat. Po  studiích 
v  Neapoli a  Římě začal sám 
přednášet – nejprve v  Kolíně 
nad Rýnem, kde přijal svátost 
kněžství, poté v  Paříži. Jistý čas 
též dával lekce i  na  dvoře pa-
peže Urbana IV. (1261–1265). 
Z  dalších Tomášových štací 
zmiňme jen kratší etapu pa-
pežského kazatele ve  Viterbu 
a přednášení na neapolské uni-
verzitě. R. 1274 ho papež Řehoř 
X. pozval na  II.  lyonský koncil, 
na  který, žel, Tomáš nedorazil. 
Po cestě totiž 7. března v cister-
ciáckém klášteře Fossanuova 
zemřel. V  ten den se po  staletí 
slavil jeho svátek, po pokoncilní 
liturgické reformě se tak děje 28. 
ledna, tj. v  den přenesení jeho 
ostatků do  Toulouse (r. 1369). 
Tolik stručný nástin jeho života.

NĚMÝ VŮL
Během studií by v tomto hlou-
bavém a  tichém mladíkovi 
sotvakdo uhadoval génia. To-
mášovo vystupování hraničilo 
místy až s netečností. Stranil se 
družných zábav, žil usebraně, 
ponořen do  svého vnitřního 
světa. Nejlépe tuto jeho vlast-
nost vystihuje historka, která 
se udála při hostině na  dvoře 

Ludvíka IX., na  niž ho tento 
panovník pozval. Tomáš na  ní 
nepromluvil snad jediné slovo, 
ba ani se nedotkl připravených 
pokrmů. Zničehonic bouchl 
pěstí do  stolu a  na  celou ho-
dovní síň radostně zvolal: „To je 
ono! Konečně jsem našel důkaz 
proti manichejcům!“ Svatý král 
se nepohoršil, naopak přivolal 
písaře, aby tento Tomášem prá-
vě nalezený důkaz zaznamenal.

Pobýváním myšlenkami mimo 
tento svět se stal sv. Tomáš 
pověstným již na  univerzitě. 
Druhým jeho poznávacím zna-
mením byla mlčenlivost. Není 
proto divu, že si ho kvůli tomu 
spolužáci, kteří nebyli s  to na-
hlédnout do nitra jedince takto 
se vymykajícího všemu a všem, 
dobírali a „přišili“ mu přezdívku 
„Němý vůl“. Jejich univerzitní 
mistr, jímž nebyl nikdo menší 
než sv. Albert Veliký, jim však 
dal svým překvapivým proroc-
tvím návod k  přemýšlení: „Až 
jednou tento Němý vůl zařve, 
naplní svým řevem celý svět.“ 
Ani on netušil, nakolik se jeho 
předpověď vyplní. 

ANDĚLSKÝ UČITEL
Tomášův věhlas dosáhl nebý-
valých rozměrů již v  době, kdy 
přednášel na pařížské univerzitě. 
Do  města nad Seinou se sjíždě-
li vzdělání chtiví mladíci z  celé 
Evropy, jen aby se mohli zapsat 
na  jeho přednášky. Až někdy 

tehdy začal Tomáš také psát. 
A vytvořil epochální, monumen-
tální teologický a filozofický sys-
tém, povšechně zvaný tomismus. 
Pro lepší představu o  významu 
tomismu poslouží tato charakte-
ristika: „Tomistické hnutí v teolo-
gii bylo stejně jako františkánské 
hnutí v morálce a mravech hnu-
tím rozšiřujícím a uvolňujícím. Byl 
to však podstatně růst křesťanské 
teologie z nitra.“1

Z  nitra, jež bylo neporovnatel-
né se všemi ostatními napříč 
stoletími, troufám si říct. „Mezi 
učenci byl největším světcem 
a  mezi světci největším učen-
cem,“ vystihl kdosi lapidárně 
Tomášovu osobnost. Způsob, 
jakým nazíral zjevenou pravdu, 
hloubky, do  nichž se dokázal 
dostat, jasnozřivost, s  jakou 
probádával dosud neprobá-
dané, resp. to, co jiní před ním 
zdánlivě již probádali do  po-
slední částečky, je fascinující, 
ohromující. Kdo se někdy začetl 
do jeho vývodů (nejlépe z Teo-
logické sumy, jeho nejvýznam-
nějšího díla), určitě žasl, s jakou 
až neuvěřitelnou lehkostí snáší 
jeden neprůstřelný argument 
za druhým. V Sumě „najdeš vše, 
co potřebuješ vědět o  Bohu, 
člověku a  jejich vzájemném 
vztahu“,2 napsal P. Bareille.

To vše ještě více vynikne, vez-
meme-li v  potaz, že tento 
učenec a  ještě větší světec se 
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neomezuje jen na  vybraná té-
mata, ale zabývá se úplně vším. 
Pojímá všechny vědní disciplíny, 
a  to způsobem, že se tají dech. 
Jeho spisy vznikaly prý tak, že 
diktoval až čtyřem písařům na-
jednou různé texty, a  své na-
prosto výjimečné dílo vytvořil 
za pouhá dvě desetiletí! Již brzy 
si vysloužil nové přízvisko: „An-
dělský učitel.“ Názory na  jeho 
původ se různí. Jedni mají 
za  to, že odráží jeho časté psa-
ní o  andělech, podle druhých 
je na „vině“ Tomášova andělská 
povaha, resp. jeho vpravdě až 
andělská moudrost. 

OPÍRAT SE O BOŽÍ 
ZJEVENÍ
Pokud jde o  ctnost moudrosti, 
měl sv. Tomáš Akvinský jasno – 
týká se „toho, co je božské“.3 
V jeho očích je každý argument 
vycházející z  lidského poznání 
neúčinný, chabý. „Pokud se však 
opírá o Boží zjevení, je nejsilněj-
ší.“4 Proto se též před započetím 
každého psaní, resp. diktování 
pohroužil do  prosebné modlit-
by o dar moudrosti a rozlišová-
ní. Sám ostatně později prohlá-
sil, že u kříže se naučil více než 
ze všech učených knih dohro-
mady. I to je známka moudros-
ti muže, jehož nauka ovlivňuje 
teologii dodnes, muže, jenž se 
stále pídil po  poznání Pravdy, 
dobře věda, že je třeba Ji kon-
templovat a  předávat jiným  – 
jako služebník neužitečný, jenž 
pouze plní své poslání zde 
na  zemi. Tomuto úsilí věnoval 
veškeré své síly. Přitom v  sobě 
stále živil pochybnosti, zda 
svými spisy nevystupuje proti 
pravověrné nauce Církve. Bůh 
ho jednoho dne z  těchto obav 
vyvedl, když se mu zjevil: „Dobře 
jsi o mně psal, Tomáši. Co si za to 
žádáš?“ „Nic, co nejsi Ty, Pane,“ 
odpověděl sv. Tomáš.

„Kdo ví, co slovo ,Bůh‘ zname-
ná, musí nahlédnout, že Bůh 
existuje,“5 díky tomu o  Něm 
též může mluvit, přesto však 
nemůže poznat Jeho podsta-
tu6 – byla jedna z Tomášových 
zásad. On sám měl při jed-
nom mystickém zážitku vidě-
ní, po  němž už nenapsal ani 
řádku a  vše dosud napsané 
chtěl spálit. „Nemohu,“ vysvět-
loval těm, co ho ke  psaní po-
bízeli, „vše, co jsem napsal, mi 

v  porovnání s  tím přijde jako 
sláma.“ 

1  CHESTERTON, Gilbert Keith. Svatý Tomáš Akvinský. 
Praha: Krystal OP, 1993, s. 16.

2 BAREILLE, Jan. Historia świętego Tomasza z Akwinu. 
Dostupné z http://www.ultramontes.pl/historia_sw_
tomasza_z_akwinu.htm.

3 AKVINSKÝ, Tomáš. Otázka o ctnostech III. Praha: 
Krystal OP, 2013, s. 43.

4 PIEPER, Josef. Tomáš Akvinský. Praha: Vyšehrad, 1997, s. 53.
5 KENNY, Anthony. Tomáš Akvinský. Praha: Oikoymenh, 

1993, s. 20.
6  Tamtéž, str. 62.

Tomáš Akvinský na obraze Carla Crivelliho. Obraz byl původně určen pro malý kostel San Domenico v Ascoli 
Piceno v Itálii, nyní se nachází v Národní galerii v Londýně. 
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ŘÍKALI TOMU ZÁZRAK
Nedaleko Moravských Lurd zve k návštěvě proslulý kostel, symbol 
pevné víry a nasazení pro Krista v dobách těžkých.
text: Václav Štaud

Vznik originálního kostela sv. Josefa v Senetářově na Blanensku byl vzhledem k okolnostem ne-
svobody téměř neuvěřitelný. Od dokončení stavby uplyne za několik týdnů rovných 50 let. 

VĚŘÍCÍ SPLNILI SLIB
Nevelká obec patří k  farnos-
ti v  nedalekých Jedovnicích 
a  hlubokou víru občanů zde 
dokládá množství duchov-
ních povolání. Slavnostní první 
bohoslužbu  v  novém  kostele 
koncelebrovalo 11. července 
1971 celkem 10 kněží a všichni 
pocházeli přímo ze Senetářova. 
Nejmladší mezi nimi byl P. Josef 
Zouhar, který v  té době sloužil 
jako kaplan právě v  Jedovni-
cích: „V  závěru okupace, když 
jsem byl ještě dítětem, rozšířily 
německé branné síly cvičiště 
s  vojenskou střelnicí v  lesích 
Drahanské vrchoviny až k  Se-
netářovu. Střely občas padaly 
i do blízkosti domů. Proto bylo 
v  roce 1944 rozhodnuto o  ná-
silném vystěhování obyvatel. 

Než většina z nich odešla, shro-
máždili se k  modlitbě a  slíbili, 
že po  návratu postaví místo 
malé kaple svatého Josefa pěk-
ný kostel. To také začali hned 
v roce 1945 realizovat, shroma-
žďovali peníze a  materiál. Bo-
hužel to šlo pomalu. Dříve, než 
stavba začala, přišel únor 1948 
a  s  ním konec mnoha nadějí. 
I  další nesmělý pokus o  kostel 
na konci 50. let byl smeten,“ vy-
práví Mons. Zouhar.

Při politickém uvolnění v  roce 
1968 se snahy o kostel rozběhly 
znovu. Jejich hlavním organi-
zátorem byl aktivní jedovnic-
ký farář a  děkan P.  František 
Vavříček, který o  několik let 
dříve dokázal změnit vlastní 
kostel sv. Petra a Pavla doslova 

k  nepoznání. Důsledně naplnil 
koncilovou liturgickou refor-
mu a ve spolupráci s kvalitními 
výtvarníky nabídl věřícím po-
hledy na  současné duchovně 
zaměřené umění. Malíř Mikuláš 
Medek se pak podílel i  na  vý-
zdobě chrámu v Senetářově.

STAČILY DVA TÝDNY
„František Vavříček měl dar 
diplomatického vyjednávání. 
Uměl přesvědčit jednotlivce 
i  celé úřady,“ líčí Mons. Zou-
har. „V případě senetářovského 
kostela obratně využil toho, 
že kolem původní kaple jez-
dily velké soupravy s  turbína-
mi a  jiným strojním zařízením 
z ČKD Blansko. Mířily na stavby 
přehrad v mnoha zemích světa 
a kapli uprostřed křižovatky při 
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tom musely opatrně objíždět, 
zdržovala je. Proto pan děkan 
úřadům navrhl vstřícné řešení: 
Když mu povolí postavit kap-
li novou, on tu starou nechá 
rychle zbořit. A protože při tom 
nežádal o finanční ani jinou po-
moc, souhlas dostal. Stavba za-
čala v roce 1969 a trvala pouhé 
dva roky. Děkan Vavříček po-
spíchal, věděl, že zákaz může 
přijít každým dnem. Už proto, 
že plán malé kaple se mezitím 
proměnil na  krásný moderní 
kostel, inspirovaný dílem slav-
ného francouzského architekta 
Le Corbusiera,“ dodává kněžský 
pamětník.

Původní kaple měla 
mít prostý vzhled, bu-
dova z  betonových 
prefabrikátů alespoň 
zvenčí nepřinášela nic 
duchovně pozvedající-
ho. „P. Vavříčkovi se tato 
vize nelíbila. Na popud 
jednoho kněžského 
přítele nakonec přípra-
vy zastavil a o nový ná-
vrh požádal brněnské-
ho výtvarníka Ludvíka 
Kolka. Studii od  něho 
dostal včetně dokona-
lého modelu za pouhé 
dva týdny a byl nadšen. 
Na jaře 1969 se už hlou-
bily základy a v červnu 
téhož roku byl za  pří-
tomnosti mnoha  věří-
cích  položen základ-
ní kámen s  nápisem 
„Ve jménu Páně“. 

DEMONSTRACE VÍRY
Během dvou let kostel dokon-
čili výhradně ze sbírek a  darů 
věřících a  jejich svépomocí. 
Občané obce i  širého okolí tu 
odpracovali přes 31 tisíc hodin 
a  většinou se to týkalo nejen 
věřících, ale i  všech ostatních, 

dokonce prý i  místních členů 
KSČ. K jejich cti je třeba dodat, 
že nikdo nepodal stížnost nebo 
jiný podnět k zastavení stavby, 
která se  vyvinula jiným smě-
rem, než původně měla. Vesni-
ce tak vzácným způsobem dr-
žela pospolu. Až v červnu 1971, 
kdy byl kostel dokončen, začalo 
mezi soudruhy na vyšších mís-
tech pozdvižení. Nechápali, jak 
něco podobného mohlo unik-
nout jejich pozornosti. A místní 
lidé hovoří dodnes o zázraku…

Přestože byl brněnský biskup 
Karel Skoupý připraven, jen ně-
kolik dnů před termínem svě-

cení se dověděl, že totalitní vlá-
da slavnostní obřad nedovolí, 
bude pouze první bohoslužba 
bez biskupa. Komunisté se pří-
liš báli demonstrace víry pro-
stých lidí. V  daný den tak bylo 
okolí obce obklíčeno příslušní-
ky policie a částečně i vojskem, 

přístupové silnice uzavřeny, 
vodní děla připravena. Věřícím 
zbylo jen kličkování lesními pě-
šinami. Přesto jich do Senetářo-
va nebojácně dorazilo přes 15 
tisíc z celého Československa.

UZNÁNÍ AUTORŮM
P. Zouhar jako kaplan místní far-
nosti tehdy vedl adresář všech 
dárců a  se zájmem sledoval 
práci odborníků, kteří se na bu-
dování podíleli. „Vzpomínám 
například na  architekta Ota-
kara Vrabce, o  němž se v  sou-
vislosti se Senetářovem téměř 
nemluví. A  byl to právě on, 
kdo dokázal dovést jedinečný 

Kolkův výtvarný návrh 
do  správného kon-
ce, on provedl všech-
ny potřebné výpočty 
a  odborné zásahy, 
aby stavba byla nejen 
krásná, ale i  bezpečná. 
Obdivoval jsem jeho 
nasazení a  spoluprá-
ci s  Ludvíkem Kolkem 
i  s  panem děkanem 
Vavříčkem,“ dosvědču-
je Mons. Zouhar.

K  opožděnému vysvě-
cení  kostela mohlo 
dojít až 7. července 
1991  za  účasti  bisku-
pa Vojtěcha Cikrleho, 
který při té příležitosti 
požehnal nové  varha-
ny. Biskupa Vojtěcha 
pozvali Senetářovští 
také na  hlavní oslavu 
letošního výročí, kte-
rou plánují o  druhém 

červencovém víkendu. Bude 
to v  brněnské diecézi jeden 
z  vrcholů Roku svatého Jose-
fa. Uskutečnění je však vázáno 
na uvolnění vládních proticovi-
dových opatření, a tak nezbývá, 
než sledovat informační web 
Biskupství brněnského nebo 
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přímo ohlášky na www.farnost.
jedovnice.cz.

SVATÝ JOSEF ZVE
Mše svatá v  senetářovském fi-
liálním kostele svatého Josefa 
je v  současnosti slavena každý 
pátek v 19 hodin a každou dru-
hou neděli v  10.30. Zájemcům 
o  hromadnou i  individuální 
poutní návštěvu doporuču-
jeme, aby se předem hlásili 
správci farnosti, děkanu Václa-
vu Trmačovi, na tel. 732255635. 
Nyní v  letním období je navíc 
každý den otevřena prosklená 
předsíň kostela, odkud je dob-
ře viditelný celý interiér. Modlit-
bám hostů nic nebrání.

„Svatého Josefa jsme zde letos 
nejdříve pozdravili 19. března, 
to ale bylo omezeno protipan-
demickými opatřeními,“ říká 
P.  Trmač. „Radostnější oslava 
pak přišla 1. května, kdy jsme 
tradičně pozvali muže i  celé 
jejich rodiny z  blanenského 
děkanátu. Podle vzoru svých 
předků před 50 léty sem pří-
slušníci mladé i starší generace 
opět pěšky šlapali lesními pě-
šinkami. Tentokrát ovšem bez 
obav z  obušků a  politických 
následků. Tato rodinná pouť už 
zde bývá každý rok a rádi na ní 
přivítáme i  vzdálenější zájem-
ce,“ zve kněz.

MADONA Z JESKYNĚ
Protože náš časopis je vedený 
mariánskou spiritualitou, seriál 
o  poutních místech přirozeně 
zaměřujeme na  Matku Boží. 
Alespoň krátce proto ještě zmí-
níme Ostrov u Macochy v blíz-
kosti Senetářova. Tamní Císař-
ská jeskyně získala svoje jméno 
na  počátku 19. století po  ná-
vštěvě členů vídeňské panov-
nické rodiny. Pro veřejnost byla 
otevřena v  roce 1930 a  o  tři 

roky později věřící umístili mezi 
krápníkovou krásu sochu Pan-
ny Marie Lurdské a  začali zde 
organizovat bohoslužby. 

Místo rychle získalo přízvisko 
Moravské Lurdy, duchovní ak-
tivity tu však mohly trvat jen 
krátce. Komunisté v  roce 1952 
jeskyni uzavřeli, mše v podzemí 
zakázali a  mariánská socha se 
beze stopy ztratila. V osmdesá-
tých létech zde vzniklo dětské 
sanatorium, využívající přírodní 
krasové jeskyně k úspěšné léč-
bě dýchacích cest, astmatu či 
alergií. 

Po  změně režimu byly boho-
služby v  podzemí obnoveny 
a  rychle získaly původní obli-
bu. Konají se jedenkrát v  roce, 
v  mariánském měsíci máji. 
S nimi se do jeskyně vrátila so-
cha Panny Marie. Nejdříve byla 
ze dřeva, jemuž vlhké prostředí 
škodilo. Později jeskyně dosta-
la definitivní lurdskou Madonu 
z keramické dílny vyškovského 
akad. sochaře Karla Ševčíka. 

Poutní slavnost dělí organi-
zátoři z  kapacitních důvodů 
na dvě části. První patří mládeži 

blanenského děkanátu a  jejich 
kytarám, zatímco na  tu od-
polední, s  dechovkou, se těší 
hlavně starší mariánští ctitelé. 
V pozvánkách pak bývá i upo-
zornění pro tělesně postižené. 
V chladném podzemním dómu 
chybí lavice k usednutí a cestou 
je nutné překonat tři desítky 
schodů. 

V letošním roce, podobně jako 
vloni, virová nákaza atraktivní 
jeskynní pouť nedovolila. Ale-
spoň o  vzpomínku jsme proto 
požádali hlavního celebran-
ta mše svaté při obnově této 
poutní tradice, k níž došlo 6. říj-
na 2001. Hodonínský děkan 
Mons. Josef Zouhar po  dvou 
desetiletích chválí přírodní vý-
zdobu jeskyně i  její ohromující 
akustiku a  dodává: „Není asi 
mnoho míst na  světě, kde by 
si mohl člověk lépe uvědomit 
rozmanitost Hospodinova díla 
a  krásu všeho jeho stvoření. 
A  prožít mezi krápníky Ježíšo-
vu eucharistickou oběť je něco 
opravdu velmi, velmi silného. 
Snad již za  rok to zase bude 
možné,“ doufá kněz. 
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MÁ SVÁTEK  
MOJE SLADKÁ PANÍ!
Xaver Dvořák
Ze sbírky básní Improperie

Ku poctě mojí sladké Paní 
má lýra vroucně zní; 
jdou přes ni jako v usmívání 
zvukové čistí, líbezní.

Jest měsíc máj jí zasvěcený, 
květ vůní nalitý, 
jak balsám v oběť připravený 
a v alabastr ukrytý.

A stromy všemi alejemi 
jak řada družiček, 
poupata tkaná kadeřemi 
na tisíc smavých hlaviček.

A koberce se prostírají 
tak měkké zeleni; 
jak trůn se hory pozdvihají 
červánků nachem prostřeny.

A slunce koruna je žhoucí 
v blankytu zdvižená, 
až přijde kněžna všemohoucí, 
hymnami věků slavená.

Matka Boží v české poesii. Výbor umělých i národních básní o Matce 
Boží. Uspořádal Josef Vévoda. Brno: Občanská tiskárna v Brně, 1928.
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DAR ROZUMU PODRIADENÝ 
VEČNEJ PRAVDE

Sv. Maximilián – príklad „nábožnej rozumnosti“
text: Dariusz Żuk-Olszewski

Sv. Maximilián sa narodil do doby, ktorá bola poznačená zbožstvovaním ľudského rozumu ako 
najvyššej hodnoty a miery vecí. Dôsledky osvietenstva, ktoré odmietlo Boha ako toho, ktorý je 
pôvodcom a pánom ľudského rozumu, a revolučne menilo svet, boli v období Maximiliánovho 
detstva a mladosti veľmi citeľné. Maximilián  disponoval mimoriadnymi rozumovými schopnos-
ťami a hoci si ich plne uvedomoval, na základe vlastných životných skúseností vedel, že jemu 
a blížnym poslúžia k spáse iba vtedy, ak svoj rozum podriadi Božej vôli. Ak sa pre neho nestane 
vlastný intelekt bôžikom, ale podriadi ho večnej Pravde. 

PLNE VYUŽITÝ DAR 
ROZUMU
Bez preháňania môžeme skon-
štatovať, že Maximilián patril 
k najnadanejším Poliakom svojej 
doby. Jeho exaktná myseľ udi-
vovala priam verneovskou vizio-
nárskou schopnosťou pozerať sa 
na budúcnosť ľudstva využívajú-
ceho najmodernejšie technoló-
gie. Spomeňme si na  množstvo 
jeho projektov zo študentských 
čias, z  ktorých je z  môjho sub-
jektívneho pohľadu asi najzaují-
mavejší projekt kozmickej lode. 
Tú Maximilián nazval „etereo-
plán“ a podľa vtedajších špičko-
vých akademikov v  oblasti fyzi-
ky i  odborníkov v  dopravných 
technológiách nič neprekážalo 
v okamžitej realizácii tohto gran-
diózneho projektu okrem de-
tailu - nedostatku peňazí. A  to 
veľmi veľkého množstva peňazí. 

Otec Florian Koziura, rehoľný 
spolubrat a  priateľ sv. Maximi-
liána, s ktorým prežíval svoju re-
hoľnú formáciu, takto spomína 
na  výnimočný intelekt sv. Ma-
ximiliána: „Jeden z  profesorov, 
ktorý nás učil, sa o ňom vyjadril: 
Škoda toho veľmi nadaného štu-
denta Rajmunda Kolbeho. Tento 

neobyčajný chlapec má byť re-
hoľníkom? Veď on by mohol 
svojou nadanosťou a  schopnos-
ťami veľa spraviť pre spoločnosť 
a vedu.“1 Táto príhoda, ktorú pri-
pomenul jej účastník, potvrdzuje, 
ako veľmi už v prvej či druhej de-
káde dvadsiateho storočia bolo 
aj v katolíckom prostredí rozšíre-
né mylné presvedčenie, že viera 
a veda, resp. rozum si odporujú. 

Maximilián však viac ako zbož-
stvovanej vede dôveroval Božej 
vôli. Dôveroval jej viac ako vlast-
ným nadpriemerným rozumo-
vým schopnostiam, ktoré, ako 
správne cítil, môžu byť plne rea-
lizované iba v službe Bohu a blíž-
nym. Vďaka jeho pokore a posluš-
nosti Bohu z neho vyrástol veľký 
svätec. Svätec, ktorý napriek ľud-
ským kalkuláciám vidiacim  v jeho 
rehoľnom povolaní „pochovanie 
intelektu a schopností“, pomohol 
miliónom ľudí využitím najmo-
dernejších technických výdobyt-
kov v  evanjelizácii a  katechizácii 
nájsť cestu k Bohu. 

PÝCHA OBERÁ 
O ROZUM
Maximilián pripisoval vo svojom 
živote veľký význam modlitbe, 

pokore a  poslušnosti, ktoré vní-
mal ako akési nadprirodzené 
„poistky“ pred preceňovaním 
vlastného rozumu a presadzova-
ním vlastnej „pravdy“ bez ohľadu 
na objektívnu pravdu. Bez ohľadu 
na Božiu vôľu. V nich videl aj záru-
ku úspechu svojich apoštolských 
diel, pri ktorých však samozrejme 
plne využíval dar rozumu, ktorý 
dostal. V poznámkach z duchov-
ných cvičení, ktoré absolvoval 
ako bohoslovec, si zapísal pamät-
nú vetu: „Kolená, nie rozum alebo 
pero, prinášajú ovocie v  práci, 
kázňach, knižkách.“2

Ako rehoľník si po celý život pri-
pomínal veľkú hodnotu rehoľ-
ného sľubu poslušnosti, ktorý 
sám prežíval a iným ho ponúkal 
ako niečo, čo neodporuje vlast-
nému rozumu, ale ho očisťuje.

Potrebu poslušnosti a  poko-
ry ako korekcie rozumu kla-
maného pýchou pripomínal 
často – v textoch i listoch. V jed-
nom z  nich píše: „Nezakladaj 
si na  vlastnom rozume, ale iba 
na  poslušnosti. Nechaj sa Ne-
poškvrnenej viesť tak, ako sa 
to páči Jej, nie tebe. Čiže aj cez 
temnotu, pochybnosti, atď. Čím 

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. 

POSLECHNOUT AUDIO
    

PODPOŘIT

https://immaculata.minorite.cz/immaculata-c-171-2021-02/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


33

2|2021|č. 171

pokojnejšie si vtedy vyberieš 
poslušnosť, tým viac Jej budeš 
milý. Čiže pokojne a vyrovnane, 
stále sa vracať k pokoju a vyrov-
nanosti ducha, hoci by aj rozum 
hovoril úplne inak. Rozum je 
pominuteľný a nedostane svet-
lo zhora, keď to nie je potreb-
né, lebo poslušnosť už o  veci 
rozhodla. Ochotne teda vpred, 
v mene Nepoškvrnenej.“3

V  jednej zo svojich poznámok 
z  duchovných cvičení, v  roku 
svojej kňazskej vysviacky, si 
na margo pokory ako lieku proti 
pestovaniu „vlastného ega“  za-
písal tieto silné slová: „Chráňme 
sa všetkých slov, ktoré by nám 
u  druhých mohli priniesť slávu, 
dobrú mienku a  vážnosť. Aby 
sme mimovoľne (nebadane 
a bez zamýšľania sa) a s odvrá-
teným srdcom počúvali, keď 
nás chvália či odporúčajú. Je ne-
bezpečné počúvať svoju chválu 
s úst iných. Oberá o  rozum. (...) 
Raduj sa, keď iných chvália.“4

ROZUMOM 
K NASLEDOVANIU 
PRAVDY 
Katechizmus Katolíckej cirkvi 
v  čl. 36 hovorí: „Cirkev vyznáva 
a  učí, že  Boha, ktorý je počiat-
kom a  cieľom všetkého,  mož-
no  s  istotou  poznať zo stvore-
ných vecí  prirodzeným svetlom 
ľudského rozumu.“ Tento rozum 
však musí byť osvecovaný Božou 
milosťou. Sv. Maximilián o  tejto 
podmienke píše okrem iného 
v liste br. Alojzymu Gabarskemu: 
„Človek má slobodnú vôľu a  je 
potrebná milosť, aby ju primäla 
dovoliť rozumu, aby sa nechal 
presvedčiť a kráčal za pravdou.“5

Úlohu milosťou posilňovaného 
rozumu v  poznávaní Boha pri-
pomínal Maximilián aj vo via-
cerých svojich článkoch. Jeho 

postoje teda nijako nenegovali 
dar rozumu, neboli iracionálne, 
práve naopak. 

V súvislosti s poznávaním Boha, 
jeho Nepoškvrnenej Matky, Ma-
ximilián nijako nespochybňo-
val intelektuálny rozmer štúdia 
teológie, osobitne mariológie. 
Upozorňoval však na podmien-
ku hlbokého duchovného ži-
vota, ktorá sa s týmto štúdiom 
a spoznávaním viaže. 

V liste ďalšiemu zo svojich rehoľ-
ných spolubratov píše: „Bude veľ-
mi dobré študovať mariológiu, 
ale vždy majme na pamäti, že viac 
Nepoškvrnenú spoznáme v mod-
litbe, v láskavej skúsenosti každo-
denného života, ako z  učených 
definícii, dištinkcií a  argumentov 
(hoci tie tiež nemôžeme zane-
dbávať). Ona je niekým tak vzne-
šeným, tak blízkym Najsvätejšej 
Trojici, že jeden zo svätých otcov 
neváha nazývať Ju „complemen-
tum Sanctissimae Trinitatis“, t. j. 
„doplnením Najsvätejšej Trojice“. 
Nie je preto ničím zvláštnym, že 

pominuteľný ľudský rozum sa 
stráca, keď nad Jej tajomstvami 
uvažuje a namyslená ľudská hlava 
hlúpne ešte väčšmi.“6 

Na  záver nášho uvažovania 
o  dare rozumu pridávam ešte 
jeden Maximiliánov skvost, 
v  ktorom pripomína spojitosť 
poslušnosti s  darom rozumu 
a hlbokého duchovného života: 
„Božia poslušnosť, ktorá nám 
prepožičiava Boží rozum, roz-
vážnosť a dobrotu, sa nedá nájsť 
vo svete.“7 Nezabúdajme na tie-
to Maximiliánove rady, hľadaj-
me múdrosť, ktorá nie je múd-
rosťou tohto sveta, a  prosme 
s  Maximiliánom o  dar rozumu, 
ktorý bude osvecovať naše kaž-
dodenné rozhodnutia. 

1 Por. WÓJCIK, Innocenty M. Maksymilian, jakiego 
znałem. Niepokalanów: WOF, 2019, s. 25.

2 Por. zápisky z duchovných cvičení z roku 1915.
3 Por. List bratovi Kasjanovi Tetichovi, Niepokalanów, 5. 1. 1938.
4 Por. poznámky z duchovných cvičení z roku 1918.
5 Por. List br. Alojzymu Grabarskemu, Mugenzai no Sono, 

2. 8. 1934.
6 Por.  List br. Salezymu Mikołajczykovi, Nagasaki, 28. 7. 1935.
7 Por. List br. Onufrymu Babikovi, Niepokalanów, 28. 8. 1940.

Jedna zo stránok, kde Maximilián popisuje svoj eteroplán.
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BOŽÍ DUCH  
VE STARÉM ZÁKONĚ

Účinné Boží působení skrze vyvolené osoby
text: P. Jaroslav Brož

Boží Duch se projevuje ve  starozákonních dějinách spásy příležitostně. Nejvýrazněji půso-
bí v  Mojžíšovi, Jozuovi a  soudcích a  potom v  prorocích, zejména v  období babylonského exi-
lu a po něm. Působení Ducha Svatého tvoří v obdarovaných osobách vnitřní ctnostné postoje. 
Výhled do Nového zákona tvoří zaslíbení Mesiáše, který bude obdařen Duchem v plnosti. 

Jedním z význačných rysů Boha, 
který se zjevuje ve  starozákon-
ních dějinách, je jeho touha být 
nablízku člověku a  pomáhat 
mu. V této souvislosti se někdy 
jasněji, někdy pomocí méně 
jasných symbolů a výrazů mluví 
o Božím Duchu. Bůh se s člově-
kem stýká skrze svého Ducha. 
Jak si ho představit a  kde ho 
ve Starém zákoně hledat?

DUCH JE OSOBNÍ 
OBDAROVÁNÍ BOHA
Hebrejština má výraz ruach, kte-
rý znamená „vítr“ nebo „dech“. 
Z  této základní představy pak 
vzniká spojení „dech života“, který 
je zdrojem jeho vitality. Aby člo-
věk – Boží obraz – mohl dospívat 
svému cíli, potřebuje se setkávat 
s Božím „dechem“ – Duchem. Bo-
žího Ducha ale nelze považovat 
za nějakou beztvarou energii. Je 
vždy vázán na to, že Bůh člověka 
oslovuje, volá ho svým slovem. 
Působením Božího Ducha za-
kouší člověk své setkání s Bohem 
jako jedinečnou zkušenost, která 
má konkrétní obrysy a souřadni-
ce. Například prorok Ezechiel Boží 
navštívení spojuje s přesným po-
pisem místa: „v  chaldejské zemi 
u průplavu Kebaru“ (Ez 1,3). 

Už ve  Starém zákoně má půso-
bení Ducha charismatický ráz. 

Řecké slovo charis znamená „ne-
zasloužený, zdarma daný dar“. 
Proto si člověk nemůže Boží ob-
darování předem spočítat, naplá-
novat nebo si ho nějak lidskými 
prostředky vynutit. Je to dar ot-
covské lásky, který je možno při-
jmout právě tehdy, když přijde. 

DUCH JAKO BOŽÍ 
RUKA PŮSOBÍ 
VE VYVOLENÝCH 
LIDECH
Charismatické působení Boží-
ho Ducha můžeme spatřovat 
především v  činnosti Boží ruky, 
která se chopí proroka Ámosa: 
„Hospodin mě vzal od ovcí“ (Am 
7,13), nebo která klade Boží slova 
do Jeremiášových úst: „Hle, vložil 
jsem ti do úst svá slova“ (Jer 1,9). 
Obraz Boží ruky – často v textech 
jen mlčky předpokládaný – vy-
jadřuje, že Bůh mocně zasahuje 
do  lidských dějin. Bůh má moc 
v  tomto světě jednat. On půso-
bí ve  vyvoleném člověku, který 
se podřizuje síle Božího Ducha. 
Tak například Ezechiel vypráví: 
„Tam na  mě dolehla ruka Pa-
novníka Hospodina. Měl jsem 
vidění“ (Ez 8,1-2). Starozákonní 
zkušenost Hospodinovy ruky 
dosahuje až k  úsvitu Nového 
zákona k  Janu Křtiteli. Jeho otci 
se dostane od anděla ujištění, že 
chlapec „bude naplněn Duchem 

Svatým,“ což následně evangelis-
ta stvrzuje: „A ruka Hospodinova 
byla s ním“ (Lk 1,15.66). 

DUCH V PROROCÍCH
Duch se projevuje různými 
způsoby. Může na  proroka 
padnout (Ez 11,5)1 nebo do něj 
vstoupit (Ez 3,24). Duch staví 
proroka na nohy, což vyjadřuje 
postoj připravenosti a pevnos-
ti, se kterou může naslouchat 
Božímu poselství (Ez 2,2; 3,24). 
Uchopí ho jako ruka, které se 
nelze bránit (Ez 3,14), vyzvedá 
ho a  táhne nahoru (Ez 3,12). 
Duch také udává rytmus pohy-
bu Boží slávy (Ez 1,12b). Prorok 
může být mocí Ducha přenesen 
na  jiné místo, což asi označuje 
jeho extatické stavy (Ez 3,12.14; 
8,3 atd.). Duch také dává dar 
proroctví, jak to výslovně po-
tvrzuje Micheáš: „Já však budu 
naplněn mocí, duchem Hospo-
dinovým“ (Mich 3,8). Proto se 
někdy prorok nazývá „mužem 
ducha“ neboli duchovním člo-
věkem (Oz 9,7: íš ha-rúach).

DUCH V TĚCH, KDO 
VEDOU LID
Božím Duchem je naplněn vlád-
ce poslaný Bohem k  záchraně 
lidu. Už Jakubův syn Josef vy-
chází vítězně ze všech zkoušek 
proto, že v  něm je přítomný 
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Boží Duch (Gn 41,38). O tohoto 
Ducha je možno se v  případě 
potřeby dělit; tak Mojžíš může 
vládnout lidu ve spolupráci s vy-
branými muži (Nm 11,25.29). 
Skrze vzkládání Mojžíšových 
rukou sestupuje Duch zvlášť 
na Jozua a činí z něj jeho nástup-
ce (Dt 34,9). Působení Ducha je 
pak velmi nápadné v soudcích, 
jak je právě třeba pro dobro jed-
notlivých izraelských kmenů (Sd 
3,9.15.25; 6,11–14.34).

DUCH VTISKUJE SVÉ 
VLASTNOSTI
Člověk si od Ducha osvojuje ur-
čité vlastnosti, které se stávají 
součástí jeho osobnosti. Je to 
především moudrost, poznání, 

rada, síla, zbožnost (Iz 11,2; 
42,1), které budou nadále po-
važovány za  mimořádné Boží 
dary. Člověk bude stále potře-
bovat, aby jimi byl obdarová-
ván, protože svými silami není 
schopen se otevřít Bohu, aby 
mu naslouchal. Dobře to doklá-
dá zkušenost proroka Daniela: 
„Zůstal jsem sám a  viděl jsem 
to veliké vidění, ale nezůsta-
la ve  mně síla. … nezachoval 
jsem si sílu. Slyšel jsem zvuk 
jeho slov, a  jak jsem zvuk jeho 
slov uslyšel, přišly na  mě mrá-
koty a  padl jsem na  tvář, totiž 
tváří na  zem. A  hle, dotkla se 
mě ruka a  zatřásla mnou, tak-
že jsem se pozvedl na  kolena 
a dlaně rukou“ (Dn 10,8–10). 

Takto vnitřně přijímaný Boží 
Duch pak uděluje ctnosti vlast-
ní každému stavu. Soudcům 
dává spravedlnost, prorokům 
rozhodnost a  všem svatost, 
jak o  ni prosí David ve  svém 
kajícím žalmu: „Stvoř mi, Bože, 
čisté srdce, obnov v mém nitru 
pevného ducha … ducha sva-
tosti mi neodnímej“ (Žl 51,12). 
Duch svatosti je slíben také 
skrze Ezechiela: „Vložím vám 
do  nitra svého ducha … Budu 
horlit pro své svaté jméno“ (Ez 
36,27; 39,25). Boží Duch také 
působí v  člověku stav božské 
hojnosti: „Až bude na  nás vylit 
z výše duch, poušť se stane sa-
dem a sad bude mít cenu lesa“ 
(Iz 32,15). To je možné proto, 
že naplní lidské nitro (Iz 63,11) 
a provází ho po cestách pokoje 
(Iz 63,14). 

MESIÁŠ – VÝHLED 
K NOVÉMU ZÁKONU
Přítomnost Ducha není ve  sta-
rozákonních dějinách spásy 
souvislá. Je dáván spíš jako 
příležitostný dar. Jeho oživu-
jící činnost je nápadná zvlášť 
v Mojžíšovi, Jozuovi a soudcích, 
v období králů pak jeho proje-
vy poněkud ustupují. V  nové 
síle se pak objeví během baby-
lonského vyhnanství, zejména 
u  Ezechiela, a  v  době poexilní 
obnovy. 

Některé starozákonní projevy 
Božího Ducha usnadňují jeho 
přechod k  Novému zákonu. 
Duch je především základní 
výbavou Mesiáše, tj. Pomaza-
ného (Iz 11,2), Hospodinova 
služebníka (Iz 42,1nn) a  proro-
ka hlásajícího Boží osvobození 
(Iz 61,1n). 

1 České překlady tento doslovný výraz poněkud upravují: ČEP 
„Hospodinův duch se na mě snesl“; ČLP: „...na mě přišel.“
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Vize proroka Ezechiela, Minasova iluminace z arménského manuskriptu evangelia
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (31)
Sv. Pius X., obránce pravé nauky
text: Radomír Malý

Papež Pius X., vlastním jménem Giuseppe Sarto, známý svou laskavostí a obětavou dobročinnos-
tí, ukázal ve svém úřadě náměstka Kristova, že umí být také velmi nekompromisní a radikální, 
když se jedná o obranu pravdy. Dokázal harmonicky skloubit mírnost vůči člověku a ochotu po-
moci s pevným a zásadovým postojem. Vstoupil do dějin Církve jako papež, který nesmlouvavě 
odsoudil hereze modernismu. Vysloužil si za  to tvrdou kritiku nejen teologů, kteří tyto bludy 
hlásali, ale i mnohých politiků a intelektuálů z mimokatolického prostředí. Krom toho musel ten-
to pontifik čelit i brutální proticírkevní politice ve Francii a v Portugalsku, která vyvolala v celé 
Evropě silnou proticírkevní kampaň a zásahy vlád do svobody Katolické církve. 

Ve své první encyklice „E Supre-
mi“ r. 1903 se přihlásil k sociální 
nauce svého předchůdce Lva 
XIII., jak ji vyjádřil encyklikou „Re-
rum Novarum“ r. 1891. Pius  X. 
odmítá právě tak jako on soci-
alismus a  komunismus a  trvá 
na  principu soukromého vlast-
nictví výrobních prostředků 
jakožto základu civilizace. Zá-
roveň ale pranýřuje sociální ne-
spravedlnost a  požaduje plně 
ve  smyslu nauky Lva XIII. spra-
vedlivou mzdu pro zaměstnan-
ce, bezpečnost při práci, sociální 
zabezpečení a  další opatření, 
která jsou dnes samozřejmostí. 
V tomto dokumentu Pius X. též 
vytyčil heslo svého pontifikátu: 
„Omnia instaurare in Christo“, 
tzn. „Všechno obnovit v Kristu“. 

PRONÁSLEDOVÁNÍ 
CÍRKVE VE FRANCII 
A V PORTUGALSKU
Francouzská vláda premié-
ra Émila Combése prosadila 
r. 1904 zákon o naprosté odlu-
ce Církve od  státu a  vyhlášení 
laické republiky. Církev ne-
směla mít majetek a  rovněž 
nedostávala od  státu žádný 
příspěvek. Kněží měli být živi 
pouze z dobrovolných příspěv-
ků věřících a poplatků za mešní 
intence, křty, svatby a  pohřby. 

Také kostely a  všechny sakrál-
ní budovy byly Církvi odňaty 
a prohlášeny za státní majetek, 
kněží v nich mohli pouze konat 
bohoslužby. Ve školách, na úřa-
dech a  v  parlamentu nesměly 
být žádné náboženské symbo-
ly, ani slovo Bůh tam nemohlo 
být vysloveno ve významu svě-
dectví pro víru. 

Zákon o  odluce Církve od  stá-
tu vedl k  diskriminaci věřících 
ve  veřejném životě. Katoličtí 
učitelé a  státní úředníci přišli 
o zaměstnání, když dali najevo 
své náboženské přesvědčení. 
Byly rušeny církevní školy a za-
vírány kláštery, často velmi bru-
tálním způsobem, v  jednom 
kapucínském řeholním domě, 
když bratři odmítli policii vpus-
tit dovnitř, muži zákona násilím 
vyrazili dveře a dopustili se fy-
zického napadení řeholníků. 

Pius X. protestoval několika do-
kumenty proti této perzekuci, 
nejostřeji v  encyklice Vehe-
menter Nos r. 1906. Francouz-
ská vláda žádala, aby papež 
uznal její zákon o odluce Církve 
od státu, on to ale kategoricky 
odmítl. Vztahy Sv. stolce a Fran-
cie tak zůstaly až do smrti toho-
to pontifika krajně napjaté.              

Ještě hůř se situace vyvinula 
v Portugalsku, kde r. 1911 byla 
svržena monarchie a vyhlášena 
republika. Noví vládcové dle 
francouzského vzoru vyhlásili 
odluku Církve od  státu a  při-
stoupili k rušení klášterů a zatý-
kání kněží, poštvaná luza něko-
lik jich i zavraždila. Pius X. na to 
ostře reagoval r. 1911 encykli-
kou Iam Dudum, kde prohlásil 
chování nové portugalské vlá-
dy ke Katolické církvi za zločin. 

PROTIMODERNISTICKÁ 
ENCYKLIKA PASCENDI
Modernismus nazval papež 
Pius X. r. 1907 v  encyklice 
Pascendi Domini Gregis „snůš-
kou všech herezí“. Hned v úvo-
du píše silná slova: „V poslední 
době nesmírně vzrostl počet 
nepřátel kříže Kristova, kteří 
se novými zákeřnými způso-
by snaží podlomit životní sílu 
Církve, a kdyby to bylo možné, 
do  základů vyvrátit Kristovo 
království. Proto nesmíme dále 
mlčet, aby se nezdálo, že se vy-
hýbáme své nejsvětější povin-
nosti… Nemůžeme dále otálet, 
protože stoupenci bludů se už 
nemusejí hledat v  řadách ote-
vřených nepřátel, ale skrývají 
se v samotném lůně Církve, což 
je tím bolestnější…“ 
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Modernismem rozumí papež 
Pius souhrn pochybných teolo-
gických názorů, které vycházely 
z  požadavku přizpůsobení Círk-
ve modernímu myšlení – a  to 
v takové míře, že tzv. nepopulár-
ní pravdy měly být relativizovány 
a  zpochybněny, aby nekatolíky 
prý „neurážely“. Protože se to 
týkalo prakticky celé katolické 
nauky, píše Pius X. o  modernis-
mu jako o „snůšce všech herezí“ 
na rozdíl od dřívějších bludů, jež 
zasahovaly pouze některá dog-
mata. Teologičtí hlasatelé mo-
dernismu Alfred Loisy, George 
Tyrrell, Ernesto Buonaiuti a Fried-
rich von Huegel zpochybňovali 
platnost téměř všech dogmat, 
mj. i  poznání Boha světlem při-
rozeného rozumu a  pravdivost 
novozákonních svědectví o Kris-
tových zázracích. Současně s en-
cyklikou Pascendi vydává Pius X. 
rovněž dekret Lamentabili, 
v  němž odsuzuje především re-
lativizující teze o Kristově životě, 
zmrtvýchvstání a o eucharistii.

Kategorické odsouzení moder-
nismu papežem Piem očistilo 

především semináře a  církev-
ní školy, kde se vyučovaly tyto 
bludy. Pravá nauka Kristova za-
zářila ve své plné síle. 

PIUS X. „OTEVÍRÁ 
SVATOSTÁNEK“
R. 1905 umožňuje papež zvlášt-
ním dekretem katolickým věří-
cím přijímat svátostného Ježíše 
třebas i denně, když jsou na mši 
svaté, samozřejmě za  předpo-
kladu, že se nacházejí ve stavu 
posvěcující milosti. Do té doby 
katolíci mohli denně přijímat 
svátostného Spasitele pouze 
na  základě povolení místního 
biskupa, což se udělovalo hlav-
ně řeholníkům a řeholnicím. 

R. 1910 dekretem Quam Sin-
gulari upravuje první svaté 
přijímání dětí tak, že mohou 
k  němu přistoupit tehdy, když 
jsou svým rozumem schop-
né jasně rozlišit eucharistický 
chléb od obyčejného bez ohle-
du na věk. Dosud platilo, že děti 
lze připustit ke  stolu Páně po-
prvé ve 12 letech věku, pokud 
by jejich rodiče chtěli dříve, tak 

pouze na  základě zvláštního 
povolení biskupa.

Díky těmto rozhodnutím si 
Pius X. vysloužil označení „eu-
charistický papež“. Šlo o  pro-
jev upřímné zbožnosti tohoto 
pontifika z lidu, o jeho hluboký 
vztah k  Ježíši Kristu. Je o  něm 
známo, že trávil mnoho hodin 
před svatostánkem v tiché ado-
raci. Byl to opravdový muž Boží, 
jsou hlášena i  zázračná uzdra-
vení po  požehnání, jež udělil 
nemocným.

Ani v  nejvyšším úřadě řím-
ského pontifika nepřestal být 
skromným a  laskavým pastý-
řem svého lidu. Chodil mezi 
něj a  mluvil s  prostými dělní-
ky a  hospodyněmi, zajímal se 
o jejich problémy, a tak jak činil 
vždycky, přispěl finančně nebo 
jinak všem, kteří potřebovali 
pomoc. Je o  něm známo, že 
měl i  kladný vztah k  technic-
kým vymoženostem své doby, 
nechal pořídit ve  Vatikánu vý-
tah, zajímal se o letectví apod. 

Zemřel 20. srpna r. 1914. Dle 
svědectví osob z  jeho blízkosti 
tuto smrt uspíšilo vypuknutí 
I. světové války. Pius X. se sna-
žil zabránit jí dopisem císaři 
Františku Josefu I., leč marně. 
Napsal, že by raději obětoval 
vlastní život, aby mohl vykou-
pit mír v Evropě. Papež Pius XII. 
jej r. 1951 prohlásil blahoslave-
ným, r. 1954 svatým. 

Použitá literatura: 
BUEHLMEYER, Carl. Die Kirchengeschichte III. Pader-
born: Schoeningh-Verlag, 1959.
DACHOVSKÝ, Karel. Svatý papež Pius X. Praha: Řád, 2013.
HERTLING, Ludwig. Die Kirchengeschichte. Innsbruck: 1983.
JOHNSON, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 1998.
Pius X. Pascendi Dominici Gregis. Dostupné z http://www.
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Papež sv. Pius X. ve své pracovně
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LOLKU, NEBOJ SE
Karel Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se celý život modlil 
k Duchu Svatému modlitbu, kterou mu dal jeho otec.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, jak to vypadá, když Ducha Svatého pozveme do svého života? To nám poví náš dnešní host:

Jmenuji se Karol a pocházím 
z  polského města Wadowice. 
Doma mi říkali Lolek. Od první 
třídy mě bavilo učení a rád jsem 
sportoval. S  tátou jsme chodi-
li plavat. Často jsem vylezl na 
veliký kámen, táta stál ve vodě 
a volal: „Lolku, skoč! Neboj se!“ 
S důvěrou jsem skočil a on mě 
chytil do náruče. Chodívali jsme 
také do hor. Okouzlovala mě je-
jich velikost a krása a říkal jsem 
si: „Jak veliký a krásný musí být 
Pán Bůh, který je stvořil!“

Když jsem byl ve třetí třídě, stala 
se těžká věc: zemřela mi mamin-
ka a brzy na to také můj starší 
bratr, kterého jsem měl moc rád. 
Zůstali jsme s tátou sami. Staral 
se o mě s  láskou a snažil se mi 
předat to nejdražší, co měl: dů-
věru v Boha. Chodili jsme spolu 
na mši svatou a já jsem minis-
troval. Jednou po mši mi táta 
řekl: „Lolku, to ministrování ti 
moc nejde. Měl by ses modlit 
k Duchu Svatému.“ A ukázal mi 
jednu modlitbu. S  jakým pře-
svědčením ke mně tehdy táta 
mluvil! Jeho modlitbu jsem se 

pak modlil každý den. Přinesla 
mi mnohem víc, než cokoli, co 
jsem se kdy naučil ve škole. Od 
té doby jsem zřetelně vnímal, 
jak mi Duch Svatý pomáhá. Čas-
to jsem se také modlil k Panně 
Marii. Její mateřská blízkost 
mně provázela ve všem, co jsem 
prožíval.

Když jsem nastoupil na vysokou 
školu, začala druhá světová vál-
ka. Místo studování jsem musel 
pracovat. Brzy na to zemřel můj 
tatínek a já zůstal úplně sám. 
Byla to pro mě velká životní 
zkouška. V  těch chvílích se mi 
vracela vzpomínka z  dětství a 
tátův hlas: „Lolku, skoč! Neboj 
se!“ A jednoho dne mi došlo, 
že je to Bůh, který mi říká: „Lol-
ku, neboj se!“ Poznal jsem, že je 
se mnou. Za všemi událostmi 
jsem začal objevovat jeho pří-
tomnost a lásku. „Co mám dě-
lat?“ ptal jsem se ho v modlitbě. 
V  mém srdci se objevila touha 
stát se knězem. Začal jsem taj-
ně studovat a po skončení války 
jsem přijal kněžské svěcení. 

Byl jsem šťastný. Jako kněz jsem 
mohl druhým pomáhat nachá-
zet Boha. Stále jsem měl kolem 
sebe mladé lidi. Chodili jsme 
spolu často do hor a tam jsme se 
modlili a povídali si o Bohu. S ra-
dostí jsem pozoroval, jak Duch 
Svatý působí v jejich životě. 

Když jsem se za pár let stal bis-
kupem a pak arcibiskupem, stá-
le jsem hledal příležitost, jak se 
setkávat s mladými a povzbuzo-
vat je. V 58 letech jsem byl zvo-
len papežem. Přijal jsem jméno 
Jan Pavel II. Každý den jsem se 
ptal: „Pane, jak můžu pomáhat 
lidem, aby objevili Tvoji lásku 
a naučili se dobře žít?“ Vnímal 
jsem, že mě v  tom Duch Svatý 
vede: jeho pomoc mi během 
celého života nikdy nechyběla.

Milé děti, papež Jan Pavel II. 
udělal v životě veliké věci a na-
konec se stal svatým. Podobně 
jako on můžeme i my prosit Du-
cha Svatého o pomoc. Jistě nás 
vyslyší. 
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DUCHU SVATÝ, PROSÍM TĚ:
o dar moudrosti, abych tě lépe poznával,
o dar rozumu, abych lépe pochopil tajemství víry,
o dar umění, abych dokázal podle té víry žít,
o dar rady, abych ve všem hledal tvou vůli,
o dar statečnosti, aby mě žádný strach na této zemi od tebe neodloučil,

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

o dar bázně Boží, abych se bál hřešit a tebe urážet.
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S BOŽÍM POROZUMĚNÍM
Jak děti zjišťovaly, o čem je velikonoční příběh.
text: Jana Lokajová

Bylo jaro a katechetka četla dě-
tem příběh velikonočního rána, 
jak ženy přišly k prázdnému 
hrobu. Když dočetla, zeptala se 
dětí: „O čem si myslíte, že je pře-
devším tento příběh?“

Helence vyletěla ruka nahoru: 
„Je to o Máří Magdaléně, která 
byla smutná a pak zase veselá.“

Tomík dodal: „Spíš je to o andě-
lech, kteří byli tam, co předtím 
ležel Ježíš.“

„Je to o ustrašených učední-
cích, o Petrovi a těch dalších, 
co stáli pod křížem,“ přidala se 
Eliška.

Katechetka byla velmi spokoje-
ná, že děti tak pozorně poslou-
chaly: „Všechny vaše odpovědi 
byly správné. Jak vidíte, kaž-
dého z vás v tomto textu oslo-
vilo něco jiného. Ale jistě je tu 
něco, co nám tímto příběhem 
chce říct i Bůh.“ Tak to zkusí-
me ještě takhle: „Co myslíte, že 
nám tímhle příběhem chce říct 
Bůh?“

„Já vím! Já vím!“ vykřikoval To-
mík: „Že Ježíš vstal z mrtvých.“

„Máma říká, že Bůh poslal své-
ho syna Ježíše, abychom my už 
nemuseli umřít, ale mohli žít 
s ním v nebi navždycky,“ přidala 
se Helenka.

Katechetka byla na své žáky 
opravdu pyšná. „Velmi dobře. 
Výborně,“ pochválila je a po-
kračovala: „Vidět věci lidskýma 

očima a pokusit se je vidět 
očima víry, je, jak vidíte, řádný 
rozdíl. Právě v tom nám ale po-
máhá dar rozumu Ducha Svaté-
ho. Díky tomuhle daru můžeme 
věci vidět do hloubky tak, jak je 
vidí Bůh, tedy s  jeho porozu-
měním. Vidíte, že jeden příběh 
nám může říkat spoustu věcí. 
Někdo by v něm mohl vidět jen 
pohádku, někdo jiný věří a je 
ochotný o Boží slovo opřít svůj 
život. I když čteme to samé, 
jen s  darem rozumu můžeme 
odhalit, co nám svými vzkazy 
v Bibli chce opravdu říct Bůh.“

„Paní učitelko, dar rozumu teda 
není zdravý rozum? Táta říká, 
že si máme zachovat zdravý ro-
zum,“ zeptala se Eliška.

„Je to ten nejzdravější rozum. 
Darem rozumu nám dává Bůh 
svůj nadhled nad děním v  na-
šem životě. Díky víře a díky 
němu dokážeme vidět Boží 
skutky ve svém životě i v  ži-
votech lidí kolem nás. Jistě, 

nemůžeme rozumět všemu, ale 
Ducha Svatého prosit, aby nám 
tenhle dar dal a my tak pocho-
píme alespoň to důležité,“ vy-
světlila katechetka.

Pak ještě dětem vysvětlovala 
dar rozumu příběhem o zklama-
ných učednících, kteří po Ježíšo-
vě ukřižování odešli z  Jeruzalé-
ma do Emauz. Byli velmi smutní, 
protože v  Jeruzalémě před pár 
dny ukřižovali Ježíše, o kterém 
si mysleli, že je zachrání. Cestou 
se k  nim ale přidal sám Ježíš, 
bylo už totiž po vzkříšení, a vy-
právěl jim celý svůj příběh. Proč 
přišel na svět, jak o něm mluvili 
už proroci Starého zákona, proč 
musel zemřít a jaký je to projev 

Boží lásky k  lidem. Učedníkům 
jako kdyby spadly šupiny z očí. 
Porozuměli tomu všemu a po-
znali, že s nimi mluví sám jejich 
milovaný Ježíš. Už nebyli smut-
ní, ale měli velkou radost. Tak 
působí dar rozumu. 
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PODĚKOVÁNÍ A PROSBY
❧	Milá redakce, píši Vám své 
svědectví o zázračné medailce. 
Medailku jsem dostal od  zná-
mé sestřičky s tím, že mě bude 
Panna Maria ochraňovat. Jsem 
totiž „bláznivý“ cyklista. Scho-
val jsem ji do  pouzdra s  do-
klady, a  tak nějak na  ni zapo-
mněl. Poslední roky jsem měl 
nějaké pády s otřesem mozku, 
ale vždy to nakonec bylo vše 
v pořádku. Vloni jsem však byl 
těžce zraněn při dopravní ne-
hodě, kterou jsem nezavinil. 
Protože jsem ležel na LDN, měl 
jsem hodně času přemýšlet 
a  modlit se za  pacienty v  ne-
mocnici a také za sebe. A tehdy 
jsem si vzpomněl na medailku. 
Zaradoval jsem se, když jsem 
ji našel v  pouzdře, kam jsem 
ji kdysi dal. Začal jsem si uvě-
domovat, a nakonec mi došlo, 
že ty mé těžké pády, které na-
konec vždy dopadly dobře, 
nejsou náhodné. Děkuji Bohu 
a  Panně Marii, že nade mnou 
tak bdí a chrání mě! 

čtenář Karel

❧	Pocházím z  křesťanské ro-
diny. Během života, studia 
na  škole, vojně, zaměstnání 
a  manželství jsem víru nebral 
vážně. Spíš jako nutnou po-
vinnost. Při zpětném pohledu 
na  svůj život musím říct, že 
jsem žil hříšně a  byl jsem so-
becký. Moje problémy se vy-
stupňovaly, když jsem byl zdra-
votně na  pokraji nervového 

zhroucení a několikrát stál před 
rozhodnutím ukončit život. Ná-
sledně se mně rozpadlo man-
želství, ztratil jsem perspektivní 
zaměstnání, byt a  nyní jsem 
v  invalidním důchodě. Pořád 
jsem se ptal, proč zrovna toto 
muselo postihnout mě. Zhruba 
před třemi roky přišlo pozná-
ní, že Pán Ježíš a  Panna Ma-
ria mě milují, a  to i  přesto, že 
jsem dlouho hřešil. Měl jsem 
možnost si prožít milost od-
puštění. Jsem vděčný andělu 
strážnému, že mě chránil. Žiji 
nový život, propojený láskou 
k  Pánu, Panně Marii, bližním 
a ke svatému Františku z Assisi. 
Svatého Františka jsem si zvolil 
i  za  svého biřmovacího patro-
na. Dává mi sílu. Děkuji ti, Pane 
Ježíši Kriste, i  tobě, Panno Ma-
ria, za mé obrácení.

rytíř Lubomír

❧	Plním slib a prostřednictvím 
Vašeho časopisu vroucně dě-
kuji Pánu Bohu a  Panně Marii 
za  krásnou a  zdravou vnučku, 
která se dceři narodila ve 42 le-
tech. Věřím, že holčička ne 
náhodou přišla na  svět v  den 
zjevení Panny Marie Zázračné 
medailky, 27.  listopadu. Rov-
něž děkuji sv. Judovi Tadeá-
šovi, sv. Antonínovi z  Padovy, 
sv. Gerardu Majellovi, sv. Kláře 
a blahoslavené Marii Restitutě, 
o  jejichž přímluvy v  nebi jsme 
prosili. Také jsme vděční všem, 
kdo se za  děťátko modlili. 

Prosím o Boží požehnání a dar 
víry a zdraví pro celou naši roz-
větvenou rodinu. Děkuji.

vděčná čtenářka a rytířka  
z Vysočiny

❧	Děkuji pánu Ježíši a přímlu-
vě Matce Boží za uzdravení paní 
Z. a za Boží vedení paní G. Dě-
kuji za  nalezení práce a  děkuji 
všem, kteří se za  mě v  tomto 
přimlouvali. Prosím za  uzdra-
vení paní P., která má leukémii. 
Prosím o  nalezení vhodného 
dárce kostní dřeně pro ni a ať jí 
Pán dá sílu snášet utrpení.

rytířka Helena Marie – Anna

❧	Děkuji Pánu a  Panně Marii 
za vše, co mi dává. Jak se o mě 
stará celý život. Za  záchranu 
mou i mého syna. Děkuji za dar 
rodiny. Za  mého muže. Prosím 
o  přímluvu za  syna Jindřicha, 
za jeho ochranu a zdraví.

rytířka a čtenářka Anna

❧	Chtěla bych z  celého srdce 
poděkovat Panně Marii z  Pom-
pejí, za  vyslyšení mé prosby. 
Moje neteř s  manželem hledali 
podnájem. Dlouho se jim to ne-
dařilo. Už ztráceli naději. Chtěla 
jsem jim pomoct. Začala jsem 
se modlit „Novénu k  Panně 
Marii z  Pompejí“. Slyšela jsem, 
že  Panna Maria z  Pompejí vy-
slyšela mnohé prosby. A skuteč-
ně!  Sotva jsem se začala modlit 
Novénu, mladým se podařilo 
najít podnájem. Bylo to téměř 

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
 KVĚTEN Aby nás příklad Neposkvrněné povzbuzoval k tomu, abychom se stali v tomto 

světě živým znamením darů Ducha Svatého.
 ČERVEN Aby Eucharistie oživila našeho ducha a uschopnila nás k  nesení naději a pro-

kazování milosrdenství ostatním.
 ČERVENEC Aby nás sv. Maxmilián a Neposkvrněná – Matka lásky, učili stávat se lepšími 

lidmi a opravdovými svědky křesťanských ctností.
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neuvěřitelné.  Díky Ti, Matičko 
Boží, za  přímluvu. Po  nějaké 
době se však majitel rozhodl 
dům výhodně prodat, a tak ne-
teř s  manželem znova hledají 
bydlení. Znovu prosím Matku 
Boží a  jejího ženicha sv. Josefa, 
aby i  tentokrát vyslyšeli naše 
prosby a  s  jejich pomocí naši 
mladí našli pokojný domov. Vě-
řím, že Matka Boží neopustí své 
děti, když ji prosí o pomoc. Kéž 
je také dobrotivý Bůh obdaří 
dětmi. Budu vděčna, když se ně-
kdo připojí k našim modlitbám. 

čtenářka Jana

❧	Panno Maria, děkuji Ti 
za možnost setkání s mou rodi-
nou. Chci Tě poprosit o  zdraví, 
práci, kterou teď nemám já ani 
dcera.  Také prosím za  dobré 
vztahy v  mé rodině, protože 
jsem se poté, co se se mnou 

manžel rozvedl, přestěhovala 
do  domu svých rodičů. Prosím 
Tě o  vlastní domek se zahrád-
kou a  zvířata. Děkuji Ti, Panno 
Maria Neposkvrněná!

rytířka Helena

❧	Prosíme moc za  přímluvu 
za  uzdravení naší maminky, 
která má nemocná záda a nález 
v  krvi. Hrozí, že zůstane upou-
taná na invalidním vozíku. Moc 
prosíme o přímluvu Pannu Ma-
rii, sv. Maxmiliána. Připojte se, 
prosím, v  modlitbě. Děkujeme 
za Vaše modlitby.

vděčná čtenářka Petra

❧	Prosím za živou a zemřelou 
rodinu. Za  všechny nemocné. 
Za inspiraci a sílu Ducha Svaté-
ho při dokončení studií vnou-
čat.

rytířka Ludmila

❧	Za  úplné uzdravení vážně 
nemocného malého Timoteje. 
Za pomoc, posilu a ochranu pro 
jeho rodiče a celou rodinu.

rytíř Petr

❧	Moc prosím o  modlitbu 
za  těžce nemocného vnuka 
Kryštofa a za jeho ochranu. 

vděčná čtenářka Marie 

❧	Prosím o přímluvu za Danu, 
která se nešťastnou náhodou 
utopila, a za ochranu pro Pavla, 
při jeho nebezpečném povolá-
ní. Děkuji za Vaši modlitbu.

čtenářka a rytířka Anna

❧	Prosím za snachu, která čeká 
v červnu miminko a  je na  tom 
zdravotně velmi špatně. Prosím 
také za klid v rodině.

rytířka Helena

• Itálie: 6. června dojde k blaho-
řečení řeholní sestry Laury Maine-
ttiové, zavražděné před 21  lety 
třemi nezletilými dívkami – sata-
nistkami. Slavnost se uskuteční 
ve  městě Chiavenne, kde sestra 
Laura požehnaně působila a  vě-
novala se práci s mládeží.

www.pch24.pl, 14. 3. 2021

• Itálie: Kardinál Marcello Seme-
raro, prefekt kongregace pro sva-
tořečení, vedl v neděli 18. dubna 
ve  městě Casamari obřady bla-
hořečení mučedníků řádu cis-
terciáků z  rukou francouzských 
osvícenských revolucionářů, 
mezi nimiž byl i Čech Jan Chry-
zostom Dominik Zavřel. Pocházel 
z Chodova v pražské arcidiecézi 
a  vyučoval teologii v  římském 
klášteře sv. Sabiny. Se svolením 
představených přestoupil roku 
1776 k  cisterciákům trapistické 

reformy do  Casamari, kde o  rok 
později složil slavné sliby a brzy 
se stal převorem a  později no-
vicmistrem. Když 13. května (což 
bude den liturgické památky no-
vých blahoslavených) 1799 vtrh-
la do  opatství francouzská voj-
ska, vracející se z Neapole, a přes 
dobré přijetí začala klášter plenit, 
o. Zavřel dvakrát posbíral rozhá-
zené hostie – nejprve v  kostele 
a poté v klášterní kapli, kde setr-
val v adoraci se dvěma spolubra-
try. Zde je překvapili opilí vojáci, 
a když se otec Zavřel potřetí sna-
žil uchránit Nejsvětější svátost, 
byl ubit mečem. Zemřel se slovy: 
„Ježíš, Maria“.
Prefekt Kongregace pro svatoře-
čení mj. řekl, že „noví blahoslave-
ní nebyli ani válečníci, ani komik-
soví hrdinové, nýbrž normální, 
bázliví a zranitelní lidé“. Také náš 
život věřících se „nikdy neobejde 
bez duchovního boje. Neexis-
tuje totiž snadné křesťanství. 
(...) Nikdo z  nás nemůže vytrvat 

v  následování Krista bez strastí 
a  konfliktních situací, avšak do-
konalost duchovního života spo-
čívá v  uznání nekonečné Boží 
lásky a  vlastní slabosti“. „Z  této 
perspektivy,“ pokračoval kard. 
Semeraro, „také máme nahlížet 
na svědectví nových blahoslave-
ných, a přitom důvěřovat v Otco-
vu péči.“

www.vaticannews.va, 18. 4. 2021

• Vatikán: Papež František v pra-
videlné katechezi pro lid řekl 
14.  dubna mj.: „V  církvi se vše 
rodí z modlitby a díky modlitbě 
vše roste. Když chce nepřítel – 
ďábel – na  církev zaútočit, usi-
luje především o vysušení jejích 
pramenů, snaží se jí zabránit 
v modlitbě. Všímáme si toho na-
příklad u jistých skupin, které se 
dohodnou, že uskuteční církevní 
reformy, změny v  životě církve 
a  jejích organizacích, přičemž 
o  tom všem informují sdělovací 
prostředky ... Modlitbu ale není 
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vidět, nemodlí se tu ... Dožadují 
se změn a zásadních rozhodnu-
tí, a  jejich návrhy jsou zajímavé, 
skutečně zajímavé! Ovšem před-
kládané jen v diskusi a médiích, 
kde ale zůstala modlitba? Právě 
modlitba totiž otevírá bránu Du-
chu Svatému, který podněcuje 
k cestě vpřed. Změny v církvi bez 
modlitby nejsou změnou círk-
ve, nýbrž skupinovou změnou. 
A  když chce nepřítel, jak jsem 
již řekl, bojovat s  církví, nejprve 
se snaží vysušit její prameny, za-
bránit jí v modlitbě za tyto nové 
návrhy. Pokud modlitba ustane, 
nějaký čas se to jeví tak, že vše 
bude pokračovat jako odjakživa, 
jakousi setrvačností, ale zakrátko 
si církev všimne, že se z ní stala 
prázdná schránka, že ztratila svůj 
opěrný pilíř, že již nevlastní zdroj 
tepla a lásky.“

www.vaticannews.va, 15. 4. 2021

• Vatikán: Kardinál Raymund 
Leo Burke, bývalý prefekt vati-
kánského nejvyššího soudního 
dvora zvaného Apoštolská signa-
tura, vydal prohlášení, že katoličtí 
politikové a  státní úředníci, kteří 
jakýmkoliv způsobem podporují 
potraty a eutanázii, nemohou při-
stupovat ke  sv. přijímání, neboť 
žijí ve stavu těžkého hříchu, nebo 
dokonce exkomunikace a působí 
veřejné pohoršení. Kněz, jemuž 
jsou tyto osoby známy, má podle 
kardinála Burkea morální povin-
nost jim Tělo Páně nepodat.

www.pch24.pl, 16. 4. 2021

• USA: Herec a režisér Nick Loeb 
natočil film pod názvem „Roe 
versus Wade“, který pojednává 
o známé kauze r. 1973, kdy Nej-
vyšší soud rozhodl legalizovat 
v zemi potraty až do posledního 
měsíce těhotenství. Hlavní roli 
hraje známý herec Jon Voigt. Pro-
tože film vyznívá jasně ve  pro-
spěch ochrany nenarozeného 

života, usiluje americká levice 
o jeho stažení a vede proti němu 
nenávistnou kampaň na  sociál-
ních sítích.

www.goscniedzielny.pl, 11. 4. 2021

• Německo: Profesor lékařské 
fakulty v  Muensteru dr.  Paul 
Cullen prohlásil na  přednášce 
pro studenty, že potraty jsou zlo-
činy proti lidskosti. Jeho slova vy-
volala veliké pobouření, student-
ský výbor žádá jeho propuštění. 
Katolík Cullen je uznávaným od-
borníkem na laboratorní a vnitř-
ní medicínu.

Glaube und Kirche 2/2021

• Kanada: Katolický hospic Delta 
Society musel na  základě naří-
zení ministerstva zdravotnictví 
ukončit svou činnost. Příčinou 
bylo, že odmítl provádět euta-
názii, která je od  r. 2016 v  zemi 
legální. V letech 2016–2019 bylo 
na vlastní žádost usmrceno 14 ti-
síc lidí.

Glaube und Kirche  3/2021

• Čína: Vláda vydala dekret, 
v němž požaduje od kněží všech 
denominací „lásku ke komunistic-
ké straně“, kterou prý mají proje-
vovat vlastenectvím a bezmeznou 
poslušností státním orgánům. 
Zároveň nový dekret stanoví, že 
všechny náboženské aktivity musí 
být ze strany duchovních nahláše-
ny úřadům a  realizovány teprve 
poté, až budou schváleny.

www.katholisches.info, 16. 4. 2021

• Francie: Na postupný zánik sa-
králních staveb ve Francii upozor-
ňuje Edoard de Lamaze, vedoucí 
Observatoire du patrimoine reli-
gieux (Observatoř náboženské-
ho dědictví) v Paříži. Řekl, že kaž-
dých 15 dní je ve Francii stavěna 
nová mešita, zatímco ve stejném 
tempu je ničena jedna křesťan-
ská stavba. Výzva Edoarda de 

Lamaze se objevila v  médiích 
poté, co 15.  dubna požár zničil 
v  Normandii na  severu Francie 
kostel v Saint-Pierre w Romilly-la-
-Puthenaye ze 16. století. Vyšet-
řovatelé došli k závěru, že požár 
nikdo nezavinil, avšak událost 
vzbudila pozornost, protože k ní 
došlo přesně dva roky po  požá-
ru katedrály Notre-Dame v  Pa-
říži. Pařížské události poukázaly 
na hlubší problémy ve francouz-
ské společnosti: nedostatečný 
systém ochrany náboženského 
kulturního dědictví ve  spojitosti 
s  rostoucím nepřátelstvím vůči 
religiozitě. V  rozhovoru pro CNA 
Lamaze zdůraznil, že kromě toho, 
že každé dva týdny mizí jeden 
sakrální objekt (rozebráním, zří-
cením, požárem nebo kvůli trans-
formaci na něco jiného), tak dvě 
třetiny požárů jsou způsobeny 
úmyslným zapálením. Přestože 
statistiky mluví souhrnně o  sa-
králních budovách všech nábo-
ženských skupin, většina se týká 
katolických památek. Podle nej-
čerstvějších zpráv francouzského 
ústředí pro potírání kriminality 
bylo v  roce 2018 zaznamenáno 
877 útoků na katolická posvátná 
místa.  „Během posledních 10 let 
toto číslo stouplo pětinásobně,“ 
říká Lamaze a dodává, že v roce 
2008 byl počet zdevastovaných 
kostelů 129.

gosc.pl, 5. 5. 2021

• Japonsko: Vyšlo tisící číslo 
časopisu Seibo no Kishi, japon-
ské verze Rycerza Niepokalanej, 
který začal v  Nagasaki vydávat 
sv.  Maxmilián Kolbe. První číslo 
vyšlo v roce 1930, v loňském roce 
tedy Japonci oslavili 90 let exis-
tence časopisu a letošní tisící číslo 
připomnělo průlomové události, 
které se udály během let. Název 
Seibo no Kishi znamená Rytíř 
Matky Boží. 

ofmconv.net, 3. 5. 2021

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. 

POSLECHNOUT AUDIO
    

PODPOŘIT

http://www.vaticannews.va/
http://www.pch24.pl/
http://www.goscniedzielny.pl/
http://www.katholisches.info/
https://immaculata.minorite.cz/immaculata-c-171-2021-02/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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Radím pak, napomínám a povzbuzuji své bratry v Pánu Ježíši 
Kristu, aby se, kdykoliv jdou světem, nehádali ani se nepřeli 
o slovíčka, ani aby neposuzovali druhé; ale ať jsou mírní, 
pokojní a skromní, laskaví a pokorní a se všemi ať mluví 
zdvořile, jak se sluší.

sv. František z Assisi
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Buď pozdraven, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie. 
Tobě svěřil Bůh svého Syna, v tebe vložila Maria svou důvěru.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Svatý Josefe, buď otcem i nám a veď nás cestou života. 
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu 
a ochraň nás před každým zlem. 

Amen. 
papež František

MODLITBA KE SV. JOSEFOVI 


