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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
pokračujeme v prohlubování tématu darů Ducha Svatého. Tentokrát se věnujeme daru rady.
Pravděpodobně se každý z nás ocitl v situaci,
kdy jsme si říkali: „Nevím si rady.“ Zvláště pak
v situaci, kdy bylo třeba učinit závažné rozhodnutí rozhodnutí. V takových situacích si můžeme bez Božího daru rady pořádně zkomplikovat život. Avšak Duch Svatý nás darem rady
vede, abychom měli v sobě Ježíšovo smýšlení
a podle něho utvářeli náš každodenní život
tak, že se na nás naplní slova žalmu 32: „Dám
ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš,
budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“
Papež František vypráví příběh mladého muže,
který se dostal do velkých problémů. Nevěděl
si s nimi rady. Vše vyprávěl své matce, která mu
řekla: „Běž k Matce Boží, Ona ti řekne, co je třeba udělat.“ Papež František říká o té pozemské
mamince, že měla dar rady – neuměla vyřešit synův problém, ale uměla ukázat správný
směr. Onen mladík pak říká: „Podíval jsem se
na Madonu, a bylo mi jasné, co mám udělat.“

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.

Milí čtenáři, i Vy můžete vzývat Ducha Svatého a čerpat z jeho darů. Ať on Vás vždy vede
po správných životních cestách a v komplikovaných situacích ať Vám přispěchá na pomoc.

Denní modlitba rytířů Neposkvrněné Panny Marie

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

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.
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 zasílejte na: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)
Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedených kontaktech.
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KATECHEZE PRO M. I.

ODEVZDEJME SE
NEPOSKVRNĚNÉ
Krása Boží Matky vede k hloubce Božího tajemství.
text: o. Kryštof Skibiński OFMConv
Všichni, kteří jsme se Panně Marii odevzdali, bychom měli často obnovovat úkon odevzdávání se
Neposkvrněné. Můžeme to učinit vlastními slovy, ale asi častěji k tomu použijeme nějakou modlitbu, ve které autor (mnohokráte světec) výstižně formuloval to, co sami nedokážeme vyjádřit. Jako
například sv. Maxmilián Kolbe v modlitbě úkonu odevzdání. Začíná oslovením: „Neposkvrněná.“
Když sv. Bernadetta Soubirousová popisovala průběh zjevení
Panny Marie, kterých byla svědkem, říkala, že se na Boží Matku
„dívala tak dlouho, jak jen mohla“.1 Paní, která se jí zjevila a která ji zvala ke společné modlitbě,
byla totiž moc krásná. Nejednalo se ale pouze o vnější půvab.
Na to poukazuje skutečnost, že
když tuto světici požádali, aby
z různých obrazů znázorňujících
Boží Matku vybrala ten, který
jí nejvíc připomíná zmíněnou
krásnou Paní, bez váhání ukázala
na byzantskou ikonu pocházející z XI. století.2 Ikona nás totiž,
jako žádné jiné znázornění, vede
do hloubky Božího tajemství, poukazuje především na duchovní,
vnitřní krásu. Je něčím neúplně
vysloveným, je otevřenou bránou do nádherného mysteria,
které se skrývá za použitými barvami a symboly.
Velikost a krásu Panny Marie
nedokážeme nikdy úplně vyjádřit našimi omezenými lidskými pojmy. Boží tajemství v Té,
kterou anděl Gabriel v okamžiku zvěstování oslovuje novým
jménem „kecharitomene“ –
„plná milostí“ – přesahuje naše
chápání. Všemohoucí a nevýslovný Bůh posvětil Pannu Marii už v okamžiku jejího početí.

Naplnil ji svou milostí, učinil ji
neposkvrněnou. Pro budoucí
zásluhy svého Syna ji zachoval
od nejmenší poskvrny hříchu.
PLNÁ SVATOSTI
V prvním bodě buly Ineffabilis
Deus, kterou bylo vyhlášeno
dogma o Neposkvrněném Početí Panny Marie, papež Pius IX.
poukazuje na Boží Matku jako
na tu, které „Bůh prokázal tak
nesmírnou lásku jako žádnému
jinému ze svých tvorů, a kterou
(...) podivuhodně štědře obdařil – více než všechny andělské
duchy a světce“.3 Připomíná
také, že Neposkvrněná byla
„celá krásná a dokonalá a že
měla v sobě takovou plnost nevinnosti a svatosti, která v těch,
kdo stojí pod Bohem, nemá
obdoby a již nikdo kromě Boha
není s to pochopit“.4
Papež uvádí také několik neobyčejně krásných titulů, kterými byla Panna Maria nazývána.
„Otcové a církevní autoři vyznávali (...), že blažená Panna
byla svatostánkem, který vystavěl Bůh a ztvárnil Duch Svatý.
(...) Velmi často ji nazývali: neposkvrněná, ba neposkvrněná
v každém ohledu; (...) krásnější
než sama krása, půvabnější než

sám půvab, světější, než sama
svatost.“5
VEZMI SI NAŠE SRDCE
Když si uvědomujeme, jak velké je vyvolení Panny Marie, jak
velká Boží láska se projevila
v jejím životě, nepřekvapují nás
slova bl. Jana Dunse Skota, která Maxmiliánův úkon odevzdání se uzavírají: „Dovol mi, abych
Tě chválil, přesvatá Panno.“ Boží
Matka je tak krásná a tolik svatá, že už jen možnost se na ni
obracet je pro nás velikou milostí. Možnost odevzdat jí své
srdce není vůbec žádnou samozřejmostí, ani nějakou naší
laskavostí vůči Panně Marii, ale
je pro každého z nás významným privilegiem. Je to dar Boží
milosti, že tak vznešenou Paní,
Královnu nebe a země, které
Bůh svěřil celý řád milosrdenství, můžeme chválit a že si
můžeme být jistí, že nás miluje
láskou, s jakou držela v náručí
a tiskla na srdce svého Božského Syna.
1 Srov. MARTELET, Bernard. Maryja z Nazaretu.
Wydawnictwo WAM: Kraków 1995, s. 125.
2 Srov. EVDOKIMOV, Paul. Sztuka ikony – teologia
piękna. In: Maryja Matka narodu polskiego, red.
Stanisław Grzybek, Częstochowa 1983, s. 128.
3 Srov. PIUS IX. Ineffabilis Deus, č. 1.
4 Srov. tamtéž.
5 Srov. tamtéž, č. 17.
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LETEM
M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci

1

text: Jitka Navrátilová
| koordinátorka M. I.
POUŤ KE SV. ANTONÍNKOVI (20. 6. 2021)
Setkání na hoře u sv. Antonínka bylo mimořádné v mnoha
ohledech. Konečně jsme mohli po dlouhé době vyjet na pouť!
Vždyť poutě byly vždy pro členy Rytířstva Neposkvrněné místem společných seznámení a setkání. Na této pouti jsme se
také opět sešli s farnostmi z Nivnice a Korytné, se kterými přijel P. Zdeněk Klimeš. Hlavním celebrantem poutní mše svaté
byl tentokrát novokněz z řádu minoritů o. Patrik Rygiel, který
po mši svaté udělil přítomným poutníkům novokněžské požehnání. Měli jsme štěstí, protože to byl právě rok, co přijal
z rukou brněnského otce biskupa kněžské svěcení, a mohl ještě udělovat novokněžské požehnání. Těšit jste se mohli také
z přítomnosti o. Kryštofa Skibiňského, který jak víte, je novým
národním duchovním asistentem pro M. I. Dá-li Pán, tak se najdou další poutní příležitosti, kde se budeme moci společně
setkat a modlit.

2

3

VELEHRADSKÁ POUŤ
A DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE (4.–5. 7. 2021)
Po loňské vynucené pauze jsme opět mohli vyjet na cyrilometodějskou pouť, které předcházel program Dnů lidí dobré vůle.
Již tradičně se zde sjeli biskupové Čech a Moravy. Hlavní poutní
mši svaté předsedal kardinál Dominik Duka, homilii měl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Vždy večer před touto poutí se koná
program hnutí a komunit, kde komunity slouží svými charismaty poutníkům a návštěvníkům zdejší baziliky. Tentokrát jsme
byli do programu také zapojeni my službou svědectví. Bylo až
překvapivé, kolik bylo mezi poutníky, kteří přišli na Velehrad, čtenářů časopisu Immaculata a rytířů Neposkvrněné. Jsme rádi, že
někteří z Vás zavítali i do našeho stánku a my se tak mohli s Vámi
po dlouhé době vidět. Velkou poctou nám byla také návštěva
otce kardinála a některých z biskupů u našeho stánku. Byli jsme
moc vděčni za jejich požehnání naší mise.

5

POUŤ NA CVILÍN (14. 8. 2021)
Zveme Vás na srpnovou pouť ke sv. Maxmiliánovi k Panně Marii bolestné na Cvilín. Již tradičně se zde sjíždíme ve výročí mučednické smrti sv. Maxmiliána. Bližší informace najdete na plakátku na předposlední stránce časopisu. Pokud byste mohli
vyvěsit plakátek u Vás ve farnosti, zavolejte nebo napište nám,
rádi Vám jej pošleme k dalšímu šíření.

6

Foto: Národní centrum M. I. (č. 2-6), Lenka Fojtíková (č.1)
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DUCH SVATÝ

VYLITÍ DUCHA OD OTCE
DO SYNOVA POSLÁNÍ
Otec je pramen Ducha, Ježíš je první „pneumatikos“
text: P. Jaroslav Brož | autor přednáší biblistiku na KTF UK v Praze
Nový zákon se zaměřuje na působení Otce, Syna a Ducha Svatého v tomto světě pro naši spásu.
V něm se ovšem zrcadlí vlastní vnitřní život Boha v Trojici. Otec je pramen Ducha, protože je
původcem zjevení, které lidem posílá v Ježíši Kristu, svém Synu. Ježíš tak na tomto světě působil
jako první „pneumatikos“ – duchovní člověk v plném smyslu.
OTEC – DÁRCE DUCHA
První ponoření do Božího života zakouší každý člověk ve křtu,
který se uděluje „ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého“ (Mt
28,19). Otec je v křestní formuli jmenován první, protože
je dárcem Ducha. Tuto skutečnost opakují novozákonní spisy
vícekrát (1 Sol 4,8; Gal 4,6; 2 Kor
1,22; 5,5; srov. 1 Petr 4,14; Zj 4,5;
5,6; 11,11; 22,6). Ježíš v Janově
evangeliu jasně prohlašuje, že
„Bůh je Duch“ (Jan 4,24). Naznačuje tím, že Bůh Otec je
původce Ducha a jeho dárce;
podobně věta „Bůh je světlo“
(1 Jan 1,5) označuje Boha Otce
jako původce zjevení a věta
„Bůh je láska“ (1 Jan 4,16) ho
definuje jako tvůrce lásky.
OTEC VE VZTAHU
K DUCHU PODLE
PAVLOVSKÉ
A JANOVSKÉ ŠKOLY
Podle svatého Pavla dává Bůh
Ducha tím, že žehná. Svým
požehnáním bohatě rozděluje
všechny duchovní dary v Kristu
(Ef 1,3) a mocně působí skrze
charismata (Gal 3,5). Janovo
evangelium pak objasňuje, že
všechny duchovní dary mají
původ v tom základním Božím
daru, a tím je zjevení. Ve zjevení se nám dává poznat Bůh

jako náš Otec. Nečiní to však
přímo, ale skrze svého vtěleného Syna. Všechno, co Ježíš
říkal a dělal, včetně jeho vlastní
osoby, je učením o Bohu jako
Otci. S poznáním Boha nám
ale Ježíš dává jeho veliké dary.
Janovo evangelium je jmenuje: Otec odevzdává Synovi své
jméno (Jan 17,11), svoji slávu
(17,24), své slovo (17,8), svou
lásku (5,20; 17,26) a svého Ducha (3,34; 15,26). Tyto dary pak
Ježíš předává v plné míře svým
učedníkům: „Zjevil jsem tvé
jméno lidem“ (17,6), dále slávu
(17,22), své slovo (17,14) a lásku
(15,9; 17,26). To všechno se děje
ve spojení s Duchem, kterého
Ježíš slíbil jako proud živé vody
po svém oslavení (7,39) a kterého dává svým učedníkům hned
jako první dar po svém zmrtvýchvstání: „Přijměte Ducha
Svatého“ (20,22). Otec je tedy
pramen Ducha Svatého, protože v něm má původ zjevení
jeho podstaty, jeho slávy a lásky a všech jeho vlastností. Duch
totiž nevystupuje sám od sebe
a za sebe, „nemluví sám ze
sebe,“ ale předává to, co sám
„slyší“ od Otce (Jan 16,9). Kvůli
této poslušnosti předává Duch
poselství o Otci průzračně a nezkresleně, takže je možné se
na ně naprosto spolehnout.

JEŽÍŠ JE PRVNÍ
„DUCHOVNÍ“ ČLOVĚK
(PNEUMATIKOS)
Otec ale předává celé své
bohatství lidem skrze Ježíše
Krista. Pán učedníky ujišťuje,
že Duch „bude zvěstovat, co
přijme ode mne“ (Jan 16,14).
On totiž ví, že „všecko, co má
Otec, je mé“ (16,15). Ježíšovo
prostřednictví zdůrazňuje jak
Pavel, tak Janovo evangelium.
Podle Pavla se Boží požehnání, které uděluje Duch, přijímá
v Kristu (Ef 1,3). Podle Jana
bude Duch Svatý dán v Ježíšově jménu (Jan 14,16), to znamená na jeho přímluvu a skrze jeho učení a skutky. Proto
můžeme ve Skutcích apoštolů
číst, že Ježíš slibuje apoštolům
„svého“ Ducha (Sk 1,33). Ten se
v učednících stává pramenem
duchovního života, který není
nic jiného než účast na životě
samého Boha: „Co dává život je
Duch… Slova, která jsem k vám
mluvil, jsou Duch a jsou život“
(Jan 6,63).
Ježíš může být plným prostředníkem Ducha Svatého proto, že
sám ho má v plnosti (Jan 3,34).
Novozákonní Apokalypsa ho
tedy právem zobrazuje jako
toho, který „má sedm Božích
duchů“ (Zj 3,1), kde číslo sedm
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Foto: www.etsy.com

symbolicky vyjadřuje úplnost.
Z této plnosti může Ježíš křtít
Duchem Svatým. Jeho křest,
třebaže má vnější podobu rituálního omytí vodou, je ve své
podstatě ponořením do Ducha
Svatého (srov. Mk 1,8). Také
způsob, jak si Ježíš získává své
spolupracovníky a pokračovatele ve svém díle, je přímo vázán na Ducha: apoštolové přijímají Ježíšovo poslání s tím, že
přijmou Ducha Svatého.
Proto Nový zákon představuje
Ježíše jako duchovního člověka, jako prvního „charismatika“,
na kterém spočívá Boží Duch.
Naplňuje se na něm proroctví
o Božím služebníkovi, na kterého Hospodin „vloží svého
Ducha“ (Iz 42,1; Mt 12,18; srov.
Iz 61,1; Lk 4,18). Ježíš jako první
prožil křesťanskou zkušenost
působení Ducha Svatého. Je
vzorem této zkušenosti a současně její příčinou. Činnost Ducha je v Ježíšově životě a díle
nesmírně důležitá. Například
podle evangelia může být odpuštěno rouhání proti Ježíši
jako Synu člověka. To by se
mohlo stát, kdyby někdo považoval Ježíše mylně za pouhého
exaltovaného člověka, který si
namlouvá zvláštní Boží obdarování. Ale když někdo popírá
Ježíšovo spojení s Duchem,
jako někteří Ježíšovi současníci
(srov. Mk 3,28nn), takový člověk
nemůže dojít odpuštění hříchů.
Důvod je prostý: Ježíš totiž odpouští hříchy mocí Ducha Svatého (srov. Jan 20,22).
Ježíš je duchovním člověkem
od svého početí. Jeho matka
Maria přijímá Ducha a skrze
něho počne Božího Syna Ježíše
(Lk 1,35; Mt 1,18; srov. Jan 1,14).
Od tohoto prvního okamžiku svého lidského života Ježíš

působením Ducha Svatého závisí jen na svém Otci. Projevuje
se to už v prvních událostech,
o kterých nám vypravuje Lukášovo evangelium. Anděl
ohlašuje v Betlémě narozené
dítě jako „Krista Pána“ (Lk 2,11).
Kristus – Mesiáš je ten, který
je pomazaný Božím Duchem.
Svými prvními slovy v jeruzalémském chrámě Ježíš vyznává,
že Otec a jeho plán je u něj vždy
na prvním místě (Lk 2,49). Když
je Ježíš poprvé zjeven lidem
u Jordánu, zjevuje se s ním také
Duch, který na něj po křtu sestupuje (Mk 1,9) a zmocňuje ho
k veřejnému působení. Ježíš se
tak prokazuje jako Vyvolený,
Boží Syn (Jan 1,33) a Mesiáš

(Jan 1,41), pomazaný Duchem
Svatým (Sk 10,38). Zejména Lukáš spojuje důležité okamžiky
Ježíšova působení s modlitbou,
ve které je ponořen do Ducha
Svatého. Ježíš také projevuje
moc nad zlými duchy (Mt 8,16
aj.), které vyhání prstem Božím
(Lk 11,20), což je výraz pro Ducha Svatého (Mt 12,28). Nakonec i jeho poslední odevzdání
se Bohu se děje skrze věčného
Ducha (Žid 9,14).
Ježíš je pramenem mnoha milostí – Božích darů, protože sám
přišel a působil v plnosti Ducha
Svatého (srov. Jan 1,16).
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DUCH SVATÝ V ŽIVOTĚ PANNY MARIE

DARY DUCHA PRO MARII (3)
Duch Svatý v události Navštívení sv. Alžběty
text: o. Grzegorz Bartosik OFMConv | autor přednáší mariologii na TF UKSW ve Varšavě
Poté, co se Maria stala Matkou Božího Syna a počala Ho ve svém lůně mocí Ducha svatého (srov.
Lk 1, 35-38), rychle se vydala ke své příbuzné – svaté Alžbětě. Když se od archanděla Gabriela
dozvěděla, že její sestřenice je v požehnaném stavu, chtěla být s ní, aby ji podpořila svou přítomností a pomohla jí v tak důležité a těžké etapě jejího života.
Ve scéně navštívení svaté Alžběty
můžeme najít dva aspekty vztahu Duch Svatý – Maria. Za prvé
spolu s Ježíšem a Nejsvětější
Pannou Marií přichází do Zachariášova a Alžbětina domu Duch
Svatý. Za druhé – Maria, spojená
s Duchem Svatým, velebí Boha
a oznamuje prorockým způsobem svoji úlohu v životě církve.
MARIA NESOUCÍ
DUCHA SVATÉHO
Evangelista Lukáš, když popisuje příchod Marie do domu Zachariáše a Alžběty, zdůrazňuje
přítomnost Ducha Svatého, který provází setkání těchto dvou
žen. Vyjádřil to slovy evangelia
takto: Maria „vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela
Mariin pozdrav, dítě se radostně
pohnulo v jejím lůně. Alžběta
byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem:
„Požehnaná tys mezi ženami
a požehnaný plod života tvého!
Jak jsem si zasloužila, že matka
mého Pána přišla ke mně? Vždyť
jakmile zazněl tvůj pozdrav
v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně!
Blahoslavená, která jsi uvěřila,
že se splní to, co ti bylo řečeno
od Pána!“ (Lk 1, 40-45).
Všimněme si, že zároveň s příchodem Marie k Alžbětě „byla

Alžběta naplněna Duchem
Svatým“ (Lk 1, 41). Maria je zde
tedy jako Pneumatophora, tedy
ta, která přináší Ducha Svatého.
Je osobou „nesoucí“ Božského
Parakleta.
ALŽBĚTA VÍ O MESIÁŠI
Sv. Jan Pavel II. v komentáři
vysvětluje tuto událost: „V události o navštívení nám Lukáš
ukazuje, jak milost Vtělení, která nejprve naplnila Marii, nyní
přináší spásu a radost do domu
Alžběty. Spasitel lidí, ukrytý
v lůně své Matky, uděluje dar
Ducha Svatého, když se zjevuje
už od prvních chvil své přítomnosti na zemi.“1 Tedy Kristus
přítomný v lůně své Matky již
od první chvíle své lidské existence uděluje svým lidským sestrám a bratřím Ducha Svatého.

Každý z nás je
pozván k tomu,
aby po vzoru Panny
Marie nesl druhým
Krista i Ducha
Svatého.
Pod vlivem vnuknutí Ducha
Svatého Alžběta poznává v Marii Matku svého Pána a v jejím
Synu „požehnaný plod“, čili Mesiáše. Díky Duchu svatému se
sv. Jan Křtitel pohnul s radostí

v lůně své matky, když cítil blízkost Božího Syna. Jak říká sv.
Jan Pavel II.: „Alžběta zřetelně
cítí onu blízkost Ducha Svatého. Vyjadřuje to slovy, kterými
zdraví mladou Matku, která ji
navštěvuje […]. To znamená,
že Alžběta, naplněná Duchem
Svatým, je uvedena do hloubky
tajemství příchodu Mesiáše.“2
S MARIÍ PŘICHÁZÍ
DUCH SVATÝ
Můžeme tedy říci, že Maria nesoucí Krista není jen Christophora, ale také Pneumatophora,
tedy ta, se kterou přichází Duch
Svatý. Ona je prostřednicí jeho
příchodu. V této události nacházíme biblické zdůvodnění teze,
kterou hlásal sv. Ludvík Grignon
de Monfort, který učil: že „kde je
Maria – tam je Duch Svatý”.
Nazývání Marie Pneumatophora, tak blízké východní tradici, je dnes také čím dál častěji
přítomno v současné katolické
teologii a zbožnosti. Tato událost ukazuje, jakým způsobem
skrze prostřednictví člověka
svatého a poslušného Bohu
(jako Maria) může Duch Svatý
přicházet do lidských srdcí.
MARIA VELEBÍCÍ
A PROROKUJÍCÍ
Na slova pozdravu a chvály od své příbuzné Alžběty
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budou vzdávat všechna pokolení křesťanů, není její zásluha,
ale vyplývá ze skutečnosti, že
„Bůh shlédl na svou nepatrnou
služebnici“ (Lk 1, 48). Svatý Beda
Ctihodný, v komentáři k hymnu
Magnificat, zdůrazňuje, že „Maria a Alžběta promlouvají naplněné prorockým duchem.“

Foto: ID 209920728 © Ryszard Parys | Dreamstime.com

BUĎME JAKO MARIA
Každý z nás je pozván k tomu,
aby po vzoru Panny Marie nesl
druhým Krista i Ducha Svatého. Máme být „Chrisophory“
a „Pneumatophory“. Co to znamená?
Duch Svatý se nevtělil. Biblickými znameními jeho přítomnosti
se stala holubice a plamen ohně.
Ale opravdu nejkrásnějším obrazem Ducha Svatého je člověk,
který dovoluje, aby ho Duch
Svatý vedl. A stejně jako nevidíme vítr, ale přesto cítíme jeho
přítomnost z ofoukaných tváří
nebo ohýbajících se stromů,
stejně tak, i když nevidíme Ducha Svatého, cítíme jeho přítomnost v druhém člověku a ve společenství lidí, kteří jsou naplněni
jeho dary a plody: láskou, trpělivostí, pokojem, vlídností.
Navštívení sv. Alžběty, Růžencová bazilika v Lurdech, Francie.

odpovídá Maria chvalozpěvem
oslavujícím Boha, zvaným Magnificat. Nepřipisuje si žádné zásluhy za to, že se stala Matkou
Božího Syna. Zdůrazňuje, že
je to Bůh Všemohoucí, který jí
učinil veliké věci, a že jen jeho
jméno je svaté (srov. Lk 1, 49).
Požehnaná Panna nepochybně
vyslovuje tato slova z vnuknutí
Ducha Svatého, který se přece
„za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit” (Řím 8, 26). Ta,
která je s ním spojena od chvíle
svého neposkvrněného početí,

nás učí modlitbě chvály v Duchu Svatém, vzdávání veškeré
chvály Pánu Bohu a nepřipisování si jakýchkoliv zásluh.
Duch Svatý, který, jak vyznáváme v Krédu, mluvil ústy proroků, prorokuje také ústy Marie.
Slova: „Blahoslavit mě budou
všechna pokolení, že mi učinil
velké věci ten, který je Mocný“
(Lk 1, 48-49), jsou předzvěstí
mariánského kultu, který bude
v církvi trvat až do konce světa. Maria ví, že pocta, kterou jí

Nejplněji byla těmito dary
a plody Ducha naplněna Nejsvětější Panna Maria. A právě
ona je nejkrásnějším obrazem
Ducha Svatého. Učme se od ní
být vždy otevření působení
Božského Parakleta, jeho darům a plodům. A nesme Krista
a Ducha Svatého našim bližním
tak, jak to činila Panna Maria,
když se vydala do domu Zachariáše a Alžběty.
1 JAN PAVEL II. Katecheze Tajemství navštívení je
předpovědí mise Spasitele. Řím, 2. 10. 1996.
2 JAN PAVEL II. Katecheze Působení Ducha Svatého
v tajemství Navštívení. Řím, 13. 6. 1990.
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Díky daru rady si víme rady, jak sloužit Pánu.
text: P. Jaroslav Brož
Mezi dary Ducha Svatého je dar rady, který je velmi praktický. Dává člověku světlo, aby se v nepřehledných a nejasných okolnostech zachoval tak, jak to odpovídá Božím záměrům. Nečiní
z nás nějaké nadlidi, kteří druhé svou mazaností „strčí do kapsy“, ale spolehlivě nás vede v každodenních okolnostech po Boží cestě ke svatosti.
DAR RADY VE STARÉM
ZÁKONĚ
Písmo svaté poskytuje mnoho
příkladů, jak se Boží lidé rozhodují v okolnostech, ve kterých
pouhá rozumná úvaha nestačí.
I když svatopisec obvykle přímo
neuvádí, že dotyčný muž nebo
žena byli vedeni Duchem rady,
lze to vyvodit z účinků jejich
rozhodnutí. Ve Starém zákoně
můžeme obdivovat moudrého
Šalomouna, který správně rozhodl spor dvou žen o dítě. Přiřkl
nemluvně té, která byla jeho

skutečnou matkou. Dalo by se
říct, že prozíravý král využil přirozené znalosti mateřského instinktu. Dary Ducha Svatého jistě
nevylučují zapojení přirozených
schopností, ale vedou je tak, aby
posloužily Božím plánům, v tomto případě Boží spravedlnosti.
Můžeme obdivovat udatnou Juditu, která se vydá do nepřátelského vojska a získá vítězství pro
Izraele tam, kde jeho vojevůdci
jsou bezradní. Skvělým příkladem daru rady je soud mladého
Daniela, který zachrání nevinnou

Zuzanu z léčky smyslných a zvrácených soudců.
JEŽÍŠ MĚL DAR RADY
V PLNOSTI
Svatý Tomáš Akvinský učí, že
Ježíš Kristus měl plnost darů
Ducha Svatého v naprosto dokonalém stupni. V evangeliích
čteme, jak se v něm projevoval
také dar rady. Můžeme ho spatřit třeba v Ježíšově mlčení před
Herodem v pašijích. Sv. Lukáš
píše, když „Herodes spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno

Foto: „Forgive“ by Yongsung Kim

TÉMA: DARY DUCHA SV. – RADA

KDYŽ JE KAŽDÁ LIDSKÁ RADA
DRAHÁ
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si ho totiž přál uvidět, protože
o něm slýchal a doufal, že uvidí
nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu vůbec
neodpovídal“ (Lk 23,8-10). Je
pravděpodobné, že jiný člověk
v postavení vězně by dotěrnému tázání Herodovu podlehl,
aby si naklonil krále s nadějí, že
mu pomůže. Ale Ježíš v jednotě
s Duchem Svatým ví, že správné je tu mlčet. Podobně lze vidět projev daru rady v Ježíšově
reakci, když k němu Židé přivedli ženu přistiženou při cizoložství: „Kdo z vás je bez hříchu,
ať po ní hodí kamenem první!“
(Jan 8,7). A konečně z Ducha
Svatého je také jeho moudrá
odpověď na otázku, zda se má
platit daň císaři, nebo ne: „Co je
císařovo, dávejte císaři, a co je
Boží, Bohu“ (Mk 12,17).
DAR RADY U SVATÉHO
PAVLA
S Duchem Svatým se radil také
velký Kristův apoštol Pavel.
Uveďme si aspoň dva příklady.
V Jeruzalémě ho vzal římský
velitel pod ochranu, aby se ho
nezmocnil rozvášněný dav fanatických židů. Druhý den byl
Pavel předveden před veleradu.
Protože věděl, že v ní jsou jak
stoupenci farizejského směru,
tak saduceové, kteří se podstatně lišili svým učením o vzkříšení
z mrtvých, úmyslně toto téma
otevřel. Prohlásil: „Já jsem farizeus, syn farizeů! Stojím před
soudem kvůli naději ve vzkříšení
mrtvých!“ (Sk 21,6). Na to se jedni pustili do druhých, velerada
se rozdělila a bylo po souzení.
Ano, z daru Ducha může být
i takový cirkus, aby Boží prozřetelnost zachránila svého služebníka. A za dva roky nato mohl
být Pavel v Cesareji propuštěn
na svobodu, ale on požádá,
aby dále zůstal vězněm a aby

byl jako římský občas souzen
před tribunálem přímo v Římě.
I v tom lze spatřovat vedení Duchem Svatým, protože kdyby
byl propuštěn v Cesareji, vrazi
najatí veleradou by ho tam zabili
za nejbližším rohem. Ale v Božím
plánu byl dostat Pavla do Říma.

v samotě pouště (srov. Oz 2,14).
Daru rady jsou otevřeni ti, kdo
projevují poslušnost a učenlivost těm, které Bůh určil jako
představené v církvi. Například
svatá Terezie raději poslouchala zpovědníky než své vnitřní
inspirace a Bůh ji za to chválil.

CO PRO DAR RADY
DĚLAT?
Dary Ducha jako takové dostáváme zdarma. Přesto je třeba
pro jejich přijetí něco udělat.
Dobrá dispozice je jako prázdná nádoba, která čeká na naplnění. Z naší strany je tedy třeba
se jednak varovat neřestí, které jsou v protikladu k tomuto
daru, jednak mu „jít naproti“
správnými duchovními postoji.

OVOCE DARU RADY
Každý člověk oplývá schopností sebeklamu tam, kde se mu
nechce přijmout obtížné požadavky Božího zákona. A čím
víc je zběhlý ve znalostech
teologické morálky, tím víc si
umí najít pro své záliby zbožné
zdůvodnění. „Zářným“ příkladem toho jsou farizelové a učitelé zákona v evangeliu. Svatý
Augustin vtipně poznamenal,
že to, co se nám zachce, rádi
prohlásíme za dobré, a to, co je
nám příjemné, máme za svaté.
Od tohoto přirozeného sklonu
nás chrání právě dar rady.

S darem rady je v protikladu
unáhlenost v jednání, motivovaná našimi přirozenými sklony, a dále určitá tvrdošíjnost,
ve které nadměrně důvěřujeme jen v sebe a své síly. Vedle
toho je třeba se varovat těžkopádnosti a váhavosti, protože
dar rady je dáván pro konkrétní
okolnosti, takže s jeho pomocí
je třeba jednat ihned.
Je také třeba hluboké pokory,
v níž si přiznáváme své omezené poznání a prosíme o světlo shůry. Příkladem nám jsou
četné prosby žalmů: „Pouč mě,
abych konal tvou vůli, vždyť ty
jsi můj Bůh! Dobrotivý je tvůj
Duch, ať mě vede rovným krajem“ (Žl 143,10). „Veď mě ve své
pravdě a uč mě“ (Žl 25,4). Učme
se také před každým rozhodnutím a prací uvažovat a dělat
vše bez uspěchanosti. Velmi se
také doporučuje naslouchat
v tichu našemu vnitřnímu Učiteli. Duch Svatý promlouvá
v srdci, které se vzdálí hluku
světa, protože Bůh mluví k srdci

S jeho pomocí se dokážeme
rozhodovat v případech, kde
je každá lidská rada drahá. Takovou praktickou moudrost
projevoval v kněžské službě například svatý Jan Maria Vianney
ve francouzském Arsu. Navzdory průměrným teologickým
znalostem dokázal ve zpovědnici řešit i nejobtížnější morální
případy. Darem rady oplývala
také svatá Kateřina Sienská,
která při své lidské prostotě
byla ve své době nejlepší rádkyní papeže. Svatá Jana z Arku
zase bez jakéhokoli vojenského
vzdělání prozíravě plánovala
bitevní strategii lépe než zkušení generálové.
Není právě v dnešní době, která
je snad pro každého složitá a nepřehledná, zapotřebí tohoto velikého daru Ducha? I tady platí
Pánovo: „Proste, a dostanete.“
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TÉMA: DARY DUCHA SV. – RADA

JEŽÍŠOVA PŘIKÁZÁNÍ,
JEŽÍŠOVY RADY
Přikázání pro všechny, rady jen pro vyvolené?
text: P. Petr Soukal
Ježíšovo učení bylo náročné tehdy stejně jako dnes. V evangeliích zaznívá mnoho Ježíšových
přikázání, která jsou doplněna Ježíšovými radami. Jak se k sobě tato přikázaní a rady mají a pro
koho to všechno vlastně platí?
AUGUSTINŮV PŘÍBĚH
ZE 4. STOLETÍ
V roce 391 byl v severní Africe
v městě Hippo biskupem Valerius. Valerius byl původem Řek,
mluvil řecky, ale neovládal dost
dobře latinu, která pro něj byla
cizím jazykem. Protože na Západě tehdy ve 4. století kázali
pouze biskupové, stál Valerius
před svízelným problémem: jak
má on, biskup, kázat v jazyce,
který neumí? Nicméně protože
sám pocházel z Východu, tak si
vzpomněl, že tam je běžné, aby
kázali také kněží, a to i v přítomnosti svého biskupa. A tak se
rozhodl, že tento východní zvyk
přenese do své diecéze, a začal
hledat, kterému ze svých kněží
by svěřil kázání v katedrále. Protože mezi jeho kněze patřil také
nedávno vysvěcený Augustin,
rozhodl se biskup, že službu kázání svěří právě jemu – prakticky hned po kněžském svěcení.
Augustin se samozřejmě vyděsil a bylo mu jasné, že na pravidelné kázání v katedrále není
připraven. Proto napsal biskupovi dopis1, ve kterém vysvětlil,
že neměl čas, aby se věnoval
studiu Písma, a poprosil biskupa, aby se nad ním slitoval – aby
jej až do Velikonoc uvolnil a dal
mu čas na to, aby se „modlitbou
a studiem Písma“ mohl připravit na kazatelský úkol. Kázat

v katedrále tehdy znamenalo
mít pravidelně – někdy i denně
– dlouhá, třeba i třicetiminutová kázání. A věřte nebo ne,
Augustin si pro své první kázání
vybral právě Horskou řeč z Matoušova evangelia.2
HORSKÉ KÁZÁNÍ JE
DOKONALÝ MODEL
KŘESŤANSKÉHO
ŽIVOTA
Proč si Augustin vybral právě
Matoušovo „Kázání na hoře“?
Zajisté ne proto, že by se jednalo o jednoduchý text, jehož
výklad by nedal moc práce.
Augustin si totiž dobře uvědomil, že právě zde je možné
najít „dokonalý model křesťanského života“. Zde se nachází
odpověď na otázku: Jak máme
žít? A na začátku svého prvního kázání promluvil Augustin
k hipponskému lidu takto:
„Ten, kdo bude ve zbožnosti
a střídmosti rozvažovat nad
kázáním, které Pán pronesl
na hoře podle Evangelia svatého Matouše, nalezne podle mě
dokonalý model křesťanského
života. Toto tvrzení, že kázání
na hoře je dokonalým modelem křesťanského života, není
nijak opovážlivé, vždyť se zakládá na samotných Kristových
slovech.“3

JEŽÍŠOVA PŘIKÁZÁNÍ
NAPLŇUJÍ ZÁKON
Matouš ve svém horském kázání představuje Ježíše jako
nového Mojžíše. Také Ježíš vystupuje na horu a dává shromážděnému Izraeli nová přikázání, která jsou naplněním
(starého) Zákona. Ježíš žádná
přikázání neruší, nýbrž posouvá je mnohem dále a ukazuje
jejich pravý smysl. Najednou už
nestačí „nezabít“, ale není dovoleno se ani hněvat. Najednou
už nestačí „necizoložit“, ale je
zapovězeno se třeba i jen chtivě na ženu podívat. Prastarý lex
talionis – zákon přiměřené odplaty („oko za oko, zub za zub“)
se v Ježíšově učení stává lex
amoris – zákonem lásky, která
raději nastaví druhou tvář, než
by druhého sama udeřila, a je
tak velkorysá, že obejme i nepřátele, které nám Ježíš přikazuje milovat.
SVATOST JE NAŠÍ
POVINNOSTÍ
Stejně jako Augustin, můžeme
také my vidět v textu Ježíšova
horského kázání „model dokonalého života“. Vždyť právě
zde jasně poznáváme Ježíšova
přikázání: jak máme milovat,
prokazovat dobrodiní, modlit
se, postit se nebo přistupovat
k majetku a starostem tohoto

12
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

Foto: ID 51406038 © Alexander Raths | Dreamstime.com

3|2021|č. 172

světa. Laťka je nastavena hodně vysoko a neexistuje žádné
„béčkové“ křesťanské povolání.
Svatost se stává normou a povinností. Možná vás překvapí,
co se píše v Kodexu kanonického práva:
„Všichni křesťané, každý podle
svého postavení, jsou povinni
vést svatý život, a tak přispívat
k růstu církve a jejímu neustálému posvěcování.“4
Zejména Druhý vatikánský
koncil zdůraznil všeobecné povolání ke svatosti: „I když tedy
v církvi nejdou všichni toutéž
cestou, přece jsou všichni povoláni ke svatosti.“5 Ježíšova
přikázání zavazující všechny
křesťany jsou tedy dostatečnou výzvou ke svatému životu.
A přece Ježíš kromě přikázání
dává svým učedníkům ještě
také rady.
JEŽÍŠOVY RADY
Ježíšovy rady nás posouvají
od „musíš“ k „můžeš“. Člověk
si nemůže vybrat, zda bude

milovat své nepřátele. O tom
se nediskutuje. Je to Ježíšovo
přikázání. Ale člověk si ve své
svobodě může dobrovolně
zvolit Ježíšovy rady, které dávají „obecné“ svatosti konkrétní
formu a chuť. Bohatému mládenci, který od dětství zachovával přikázání, Ježíš radí, aby
prodal všechno, co má, a následoval ho. Jinému Ježíš radí,
aby se zřekl manželství pro nebeské království nebo přijal jho
poslušnosti, a tak následoval
Ježíše, který byl zcela poslušný
vůli svého Otce.
ROZVINUTÍ
KŘESTNÍHO POVOLÁNÍ
Zejména Ježíšovy rady vyzývající k chudobě, poslušnosti
a čistotě se staly základními
kameny zasvěceného života.
Například bratři minorité nosí
(podobně jako jiní řeholníci)
na svém cingulu tři uzly, které
jim mají tyto tři evangelní rady
neustále připomínat. Zdůrazněme ještě jednou, že rozhodnutí pro zasvěcený život není
nic jiného než plné rozvinutí

svátosti křtu. Křtem všichni patříme Bohu. Někteří z nás se ale
mohou rozhodnout, že nebudou nikdy patřit ničemu a nikomu jinému. Už zde na zemi
chtějí žít tak, jak jednou budeme žít v nebi – pouze pro Boha.
Ježíšovy rady a touha dát Bohu
vše se již zde na zemi může
pro někoho stát drahocennou
perlou, kvůli které stojí za to
prodat, ba dokonce ztratit vše
ostatní. Zajisté nejsou všichni tyto rady povoláni žít v celé
jejich radikalitě, ale stejně mají
být pro každého křesťana pozváním, inspirací a vodítkem.
Vždyť my křesťané jsme všichni povoláni ke svatosti, všichni
se snažíme následovat Ježíše
a všichni jednou staneme před
branou, která je sice nepohodlná a úzká, ale rozhodně stojí
za to jí projít.
1 AUGUSTIN. Epistula 21, č. 3-6.
2 Ed. KAVANAGH, Denis J. The Fathers of the Church,
St. Augustine Commentary on the Lord’s Sermon on
the Mount, Introduction, s. 12-13.
3 AUGUSTIN. De sermone domini in monte, kn. 1, kap. 1.
4 Kodex kanonického práva, kán. 210.
5 Lumen Gentium, č. 32.
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Z DENÍKU VENKOVSKÉHO FARÁŘE

O VLCÍCH V BERÁNKOVĚ
ROUCHU
Kdo poslouchá biskupy, poslouchá Krista, kdo však jimi pohrdá,
pohrdá Kristem a tím, kdo Krista poslal.
text: P. Jacek Kruczek
Jistě znáte přísloví o ohni: „Dobrý sluha, špatný pán!“ A to platí i o informacích, které se na nás
valí ze všech stran – hlavně pak z internetového prostoru. V tom závalu různorodých a navzájem
protikladných zpráv asi nikdy v historii nebylo tak složité rozpoznat pravdu od lži.
MEZI PRAVDOU A LŽÍ
Žijeme v době globalizace, tzn.
svět se stal tak malým, že se
dozvídáme prakticky okamžitě o všem, co se stane na jeho
opačném konci. Lidé se stejně
oblékají, jedí stejná jídla a pijí
stejné nápoje z fastfoodů, sledují stejné filmy z produkce
Hollywoodu... Víme všechno
o životech celebrit z celého světa, známe jejich osudy, lásky,
pochybení, mnohdy i neslavné

konce. A užíváme si to. Snadno
se dozvíme, kdo z řad politiků,
lékařů, právníků či vědců má
jaké názory, pohled na svět.
A týká se to i duchovenstva –
papeže, biskupů nebo mediálně známých kněží.
Vůbec nemám strach ze světa,
který vymýšlí stále nové ideologie, který má Kristovu církev
za nepřítele a zcela nepokrytě ji chce zničit. Vždyť, moji

milí, tohle bylo vždy a bude až
do konce časů. Sám Ježíš řekl:
„Mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat.“
Víte, z koho mám opravdové
obavy? Z falešných proroků –
vlků převlečených do beránkova roucha. Takových mezi
sebou máme mnoho a nejvíc
jsou aktivní právě ve virtuálním světě. Mám strach z těch,
kteří se jeví jako „spasitelé“
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církve. Protože vše, co se
od nich dozvíme na internetových serverech nebo co obdržíme přímo do e-mailových
schránek, nemusí být pravda.
A naopak: přestože něco zní
nanejvýš přesvědčivě a dává
to smysl a logiku, může jít
o lež. A tak vás prosím, buďme
všichni maximálně obezřetní.
Mnoho různých reformátorů mluvilo velmi přesvědčivě,
ale nakonec se stali nástrojem
svárů a nenávisti. A i dnes se
objevují různí reformátoři. Katechismus katolické církve praví: „Jako trvá úřad, který svěřil
Pán zvlášť Petrovi, prvnímu
z apoštolů, a který má přecházet na jeho nástupce, tak trvá
i úřad apoštolů pověřený pasením církve, který má stále vykonávat posvátný biskupský stav.
Proto církev učí, že biskupové
nastoupili z Božího ustanovení
na místo apoštolů jako pastýři
církve. Kdo tedy je poslouchá,
poslouchá Krista, kdo však jimi
pohrdá, pohrdá Kristem a tím,
kdo Krista poslal“ (KKC 862).
BUĎME POSLUŠNÍ!
Dovolte mi, abych upozornil na současný neřád útočící
na Kristovu církev: jedná se
o tzv. „Byzantský katolický patriarchát“, jehož členové pod vedením Eliáše jsou velice aktivní
na internetu v České republice.
Uvádím úryvek z prohlášení
arcibiskupa Jana Graubnera:
„ThDr. Antonín Dohnal přijal
řeholní jméno Eliáš, prohlásil
se za biskupa a skupinou, kterou založil, se nechal svévolně
prohlásit za patriarchu, čímž
se dostal do církevních trestů.
Sám pak vyhlásil exkomunikací
papeže Jana Pavla II. a později
papeže Benedikta XVI. a papeže Františka a také většiny katolických biskupů světa.“

Mojí milí, když se z internetu
od uvedeného patriarchátu
dozvídám, jak špatný byl II. vatikánský koncil, jak špatný je
současný papež nebo jeho
předchůdci, musím zeptat:
Duch Svatý už neexistuje? Odjel na dovolenou? Posledním
pravým papežem byl Pius X.?
Jedním z důkazů pravdivosti
učení anebo zjevení je poslušnost církvi! Otec Pio i přes to, že
byl pomluven a ponížen, přijal
poslušně zákaz kontaktu s věřícími. A tak svou poslušností
Kristu a jeho církvi se stal svatým. Může být spasen křesťan
bez poslušnosti Kristově církvi? Je samozřejmě pravdou, že
i kněží či biskupové se mohou
mýlit, ale připomínám dogma
o neomylnosti papeže v otázkách víry.
Z DESATERA ANI
ŘÁDKU
V dějinách se církev potýkala s mnoha nešvary a bludy,
ale vždy se je podařilo vymýtit.
Církev se totiž po celou dobu
svých dějin mohla opírat o své
světce-reformátory: vzpomeňme sv. Františka, sv. Terezii z Avily, sv. Jana od Kříže, sv. Augustina, sv. Dominika… Ti všichni
církev měnili k lepšímu. Zůstali
poslušní a svou reformátorskou
činnost prováděli v plném spojení s církevní hierarchií, tedy reformovali zevnitř, nikoli zvenčí.
Je pravdou, že dnešní rádoby
reformátoři, příznivci tzv. otevřené církve šíří po internetu
(a nejen tam) mnoho bludů.
Chtějí, aby se církev přizpůsobila, aby se stala moderní, atraktivní pro mladé. Aby se znovu
naplnily kostely. Ale pozor, stále platí Pavlovo: „Kdo by hlásal
jiné evangelium, budiž proklet“

(Ga, 1, 8-9). Církev nikdy nemůže změnit byť jen čárku z Desatera. A proto nemůže připustit
existenci jiného manželství, než
muže a ženy, nemůže přijmout
gender anebo LGTB ideologii,
nikdy nepřehodnotí záporný
postoj k zabíjení nenarozených
dětí, stejně jako k usmrcování
starých a nemocných, a tím pádem pro společnost nepohodlných a nepotřebných lidí. Snaha spojit novodobé ideologie
s křesťanstvím je v této době
zvlášť intenzivní a šíří se hlavně na západ od nás. Toto však
není reforma církve z vnuknutí
Ducha Svatého, ale toho Zlého.
SPOJENI S PAPEŽEM
Myslím, že tím, jehož výpověďmi se nejvíce manipuluje, je
papež František. Kritizují jej tzv.
konzervativní katolíci, protože
je málo konzervativní, kritizují
jej tzv. liberální katolíci, protože je málo liberální. Jak dobré
je vždy číst veškeré promluvy
papeže v celku, třeba na stránkách radiovaticana.cz.
Moji milí, zůstaňme spojeni se
svými kněžími, biskupy a papežem. Upřímně se snažme rozlišovat pravdu od lži. Prosme
Ducha Svatého o dar moudrosti a rady jako Šalomoun. Čtěme Písmo svaté, vzdělávejme
se ve věcech víry. Opakujme
si katechismus. Naslouchejme
moudrým kněžím a dobrým
teologům. Na internetu navštěvujme jen stránky věroučně nezávadné, inspirované
Duchem Svatým. Modleme se
za obrácení nepřátel, postěme
se za obnovu církve, zúčastňujme se prvních pátků a prvních sobot v měsíci, modleme
se růženec. Moji milí, nedejme
se nepravdivými informacemi
z internetu svésti!
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HLAVNĚ SE NENAUČ
FUŠOVAT!
Za každým, kdo poskytuje rady, by měla být věrohodná životní zkušenost.
Text: Stanislav Balík | autor je politolog, děkan Fakulty sociálních studií MU a rovněž skaut,
vůdce Jesenické lesní školy Junáka
My křesťané bychom měli prosit Pána, aby nám dal oba dary svého Ducha, které si vzájemně
odpovídají – dar radám naslouchat i dar rady dávat.
UMÍŠ NASLOUCHAT?
Je to už přes dvacet let. Můj
skautský duchovní vůdce, v tu
dobu pětasedmdesátiletý bratr
Bručoun byl nemocný. Tři roky
před tím s námi – o dvě až tři
generace mladšími kluky – stavěl v Bludově skautskou klubovnu. Při tom nás vyučil řadě
řemesel – zedničině, elektrikářství a dalším. Byl nesmírně
šikovný, velký kutil, celé dny
trávil ve své dílně, kde uměl
vyrobit či opravit všechno, nač
si člověk vzpomněl. K tomu byl
ještě nesmírně hluboký a poctivý ve svém přemýšlení – četl
filozofické texty, vedl se svým
okolím dlouhé debaty o různých aspektech výchovy a života v nejvyšší Pravdě a Lásce.
Trávíval jsem u něj mezi patnáctým a osmnáctým rokem
po několik let čtvrteční podvečery. Vždy jsme něco vyráběli a pak rozmlouvali (nebo já
spíš většinou naslouchal). Byl
nesmírně precizní – jak v práci
v dílně či na zahradě, tak v myšlení. A k tomu se váže i jeho
dobrá, byť nevyžádaná, skautská rada.
ZASTYDĚL JSEM SE
Tři roky po stavbě první klubovny jsme se rozhodli postavit
ve stejném objektu ještě druhou. To už ale nemohl být bratr

Bručoun polírem, protože mu
rozbíhající se nemoc znemožňovala omítat, zdít, betonovat.
Museli jsme to zvládnout bez
něj. Dodnes nevím, kde jsem
vzal tolik odvahy, abych v jednadvaceti letech takového políra dělal sám. Když předběhnu,
zvládli jsme to a klubovnu postavili. Občas se za námi bratr
Bručoun s hůlkou přišel podívat. Jednou se natrefil k omítání. Chtěl jsem něco žoviálně
prohodit, a tak jsem jen tak
mezi řečí zmínil: „Však když ne-

Ptá-li se kdo na radu,
nasměruj ho
na správnou cestu,
nedávej ale přesný
popis kroků. Ať se
rozhodne sám.
Velen Fanderlik
bude omítka dokonale rovná,
nevadí to, není to obývák, kde
by to muselo být perfektní, je
to klubovna.“ Bručoun se zastavil, zvedl prst, upřeně se mi
podíval do očí a řekl: „Ne! Bratře, hlavně se nenauč fušovat!“
Zastyděl jsem se. Bručounovo

tělo jsme asi půldruhého roku
nato odnesli na hřbitov, ale tato
jeho slova, dobrá rada, mně zní
v uších stále. Vzpomenu si na ni
v nejrůznějších situacích, vždy,
když se mi chce něco ošidit,
odbýt, anebo když to vidím
u někoho ve svém pracovním
či osobním okolí.
DOBRÁ RADA MÁ MÍT
SÍLU
Myslím, že jde v řadě ohledů
o dobrý příklad, u nějž můžeme ještě na chvíli setrvat. Síla
Bručounovy rady, aby dokázala
rezonovat ještě skoro po čtvrtstoletí, spočívala v několika důležitých momentech:
(1) Především zazněla okamžitě, v bezprostřední reakci. Kdyby se k tomu vrátil po týdnu či
měsíci, síla okamžiku by byla
pryč. (2) Zazněla v bezprostředním kontaktu, z očí do očí,
kdy nešlo uhýbat očima. Nebyl
ale u toho nikdo další, takže
jsem nebyl ponížen. Chválit se
má ideálně před ostatními, napomínat naopak většinou mezi
čtyřma očima. (3) Byla podložena celoživotním příběhem,
konkrétní životní zkušeností,
byla věrohodná a v souladu
s osobním profilem toho, kdo
ji dal. Kdyby ji dal nějaký flink,
někdo, u nějž by nebyl soulad slov a činů, jen bych se
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bohorovně ušklíbl. (4) Nebyla
v tu chvíli vyžádaná, neptal
jsem se, jaký je jeho názor.
Přesto mi ji poskytl. (5) Zazněla
dostatečně razantně. V tu chvíli jsem se zastyděl, přišla mi až
tvrdá. S odstupem vím, že právě v tom spočíval její účinek.
Žádná slovní omáčka kolem,
žádné zabalování, nejprve dvě
věci pochválit, pak jednu vytknout a na závěr zase pochválit. Ne, přímo, natvrdo „Bratře,
hlavně se nenauč fušovat!“
POJMENUJ DOBRO
I ZLO
Jde tu o jeden z úkolů všech
vychovatelů – rodičů, učitelek
a učitelů, kněží, skautských
vůdkyň a vůdců: nestát jen
v pozadí, nedělat práci namísto vychovávaných, ale pracovat s nimi. A když poodstoupím, být připraven poskytnout
zpětnou vazbu. I kritickou.
Vím, jak důležité je motivovat,
chválit, povzbuzovat, být laskavou oporou. Ale pak přichází důležitý moment umět včas

a dostatečně důrazně říct v určitou chvíli „ne“, vyjádřit varování či nesouhlas, a to i tehdy,
když o to svěřenec nestojí.
Skutečně věřím tomu, že je při
výchově užitečné, ba nutné, se
přinejmenším občas dopustit
násilí. Ne ve fyzickém smyslu, ale formou nevyžádaného
tlaku. Nedovolím přece dítěti
dělat, co chce. Nenechám dospívajícího bez varování začít
si ničit život. Nejsem jenom
hodný a laskavý vychovatel,
ale umím ve správnou chvíli
kriticky vyslovit, pojmenovat
dobro a zlo, lepší a horší. Učitel jenom nechválí seminární
práci, ale musí být schopen vytknout chyby, vrátit k přepracování. Ta další už je pak lepší.
Dodnes mám schovanou první
recenzi, kterou jsem ve třetím
ročníku na univerzitě napsal.
Dal jsem ji přečíst svému učiteli a on ji vrátil zcela poškrtanou a přepsanou. Mnohé rady,
které mi tehdy řekl, si pamatuji
dodnes.

PROSTE A DOSTANETE!
Jinou otázkou je, jak je to s radami vyžádanými. I zde se opřu
o jednu ze skautských legend –
o Velena Fanderlika a jeho geniální knihu Listy Jurovi. Velen
v ní říká: „Ptá-li se kdo na radu,
nasměruj ho na správnou cestu,
nedávej ale přesný popis kroků.
Ať se rozhodne sám.“ Ano, vychovatel nemá přebírat zodpovědnost za rozhodnutí, nemá
detailně popisovat krok za krokem. Málokdy víme všechny
okolnosti, nejsme schopni zvážit úplně všechno.
My křesťané máme prosit Pána,
aby nám dal dar svého Ducha
radám naslouchat i dar rady
dávat. Je dobře, když má vychovatel s vychovávaným takový
vztah, že vychovávaný ví, že se
na toho druhého může kdykoli
obrátit s prosbou o radu. A že je
vychovatel připraven v případě
potřeby dát radu i sám. V obou
případech je ale klíčové, aby
za tím, kdo radu poskytuje, stála
věrohodná životní zkušenost.
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DAR RADY V PRAXI

LINKA DŮVĚRY A NADĚJE
Zájem volajících, ovlivněný virovou pandemií i dalšími
traumaty, postupně roste.
text: Václav Štaud
Duch svatý k nám hledá různé cesty. S darem rady přichází také prostřednictvím linek důvěry.
V naší vlasti slouží těchto zařízení asi tři desítky, všechny jsou užitečné. Jednu z nich mají v rukou
i křesťané. Celostátní linku důvěry provozuje Oblastní charita Blansko.
KDYŽ VÝČITKY BOLÍ
„24 hodin denně a sedm dnů
v týdnu pomáháme lidem
v akutní krizi a vedle konkrétní rady se jim snažíme poskytnout pocit porozumění, aby
obtížný problém, který jim
v dané chvíli může připadat
jako neřešitelný, překonali,“ vysvětluje vedoucí linky důvěry
v Blansku Zdeňka Švancarová.
K nejčastějším důvodům telefonátů patří osamělost, nemoc
a smrt, závislosti, ztráta práce
a často i domácí násilí. Krizový
pracovník trpělivě naslouchá
a společně s volajícím hledá
kroky k řešení. Klient při tom
získává kontakty na konkrétní
pomáhající instituce.
Linka důvěry Blansko zahájila práci v roce 2007 a od té
doby zájemců o pomoc a dobrou radu plynule přibývá. Rok
2019 přinesl 6 923 volajících
a loni už Charita vykázala
8 682 krizových kontaktů. Nyní
trend růstu, ovlivněný i virovou pandemií, pokračuje.
Dlouhý a vyčerpávající hovor
uleví například lidem s výčitkami, že nákazou mohli zavinit
smrt někoho blízkého. Mezi

odborníkem na lince a volajícím platí zásada, že sdělené
informace zůstanou důvěrné.
Pouze v případě ohrožení života je možné mobilizovat složky
integrovaného záchranného
systému.
NAJDE BOHA?
Jednu z dříve řešených dramatických událostí nám vedoucí
linky důvěry přiblížila, ovšem
bez konkrétních osobních
vazeb. Nešťastný člověk, rozhodnutý skočit, s ní hovořil
z římsy svého okna ve čtvrtém
poschodí: „Trvalo více než hodinu, než se mi podařilo u kandidáta sebevraždy potlačit
zármutek a beznaděj. Stejně
těžkou práci se mnou odvedl
Duch svatý, když mi posílal správné argumenty a sílu
k nekončící trpělivosti. Nevím
a ani nemohu vědět, jestli celý
příběh skončil dobře z dlouhodobého pohledu. V tu chvíli
jsem ale vedle veliké únavy
cítila hlavně radost ze zachráněného života. O to větší, že se
jednalo o člověka nevěřícího
a on tak s prodloužením života
dostal novou možnost hledat
a najít Boha.“

ŽIVOT JE NEJCENNĚJŠÍ
V průběhu reportáže zazněl
telefon třikrát. Dvakrát šlo jen
o praktické dotazy z oblasti
správního práva. Na počátku
třetího rozhovoru jsem však byl
požádán o odchod z místnosti.
Jednalo se totiž o zvlášť citlivou
záležitost. Maminka ve špatné
sociální situaci váhá, zda si svoje třetí dítě, nedávno počaté,
má či nemá ponechat. Vzdálený zvuk vlídného hlasu Zdeňky
Švancarové, obhajující život,
zněl za dveřmi dlouho a přesvědčivě. Detaily telefonátu
musely zůstat utajeny. Vedoucí
linky, z níž na závěr vyzařovala
spokojenost, něco přece jen
naznačila: „Ženu v krajní nouzi
náboženské ani etické apely
většinou nepřesvědčí. Proto
jsem ráda, že Charita může zabránit nejhoršímu tím, že každé
matce, která se na nás s podobnou starostí obrátí, nabídne
konkrétní reálnou pomoc. Například náš blanenský azylový
dům v roce 2020 dobře sloužil
devatenácti matkám s 39 dětmi! A takových domů a dobrých
služeb lidem hledajícím naději
jsou v celé republice už stovky,“
chválí Zdeňka Švancarová.

Linka důvěry Blansko působí nonstop na číslech 516 410 668 nebo 737 234 078. Služba, kterou podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je poskytována zdarma, uživatel platí svému operátorovi
jen cenu běžného hovoru. Při hledání pomoci v obtížné situaci mohou lidé využít i korespondenční charitní poradenství. Dotaz se zadává na formuláři internetových stránek Charity Blansko nebo
e-mailem: pomoc@blansko.charita.cz. Kolektiv krizové linky odpoví do tří pracovních dnů.
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TE DEUM ZA SPOLEČNÉ DÍLO
Památný kostel v Gutech byl po požáru obnoven a posvěcen, aby
beskydští goralé zase mohli naplno prožívat svoji víru.
text: Václav Štaud
Na prahu srpna roku 2017 ovládl Třinecko zármutek. Vyhořel historický dřevěný kostelík Božího
Těla, součást malebné krajiny slezských Beskyd i životů místních obyvatel. Ale stačily čtyři roky
modliteb, jednání a technického úsilí, aby v Gutech vyrostl kostel nový, zvenčí totožný s tím, jenž
zde stával od poloviny 16. století. V neděli 6. června 2021 stavbu posvětil biskup Martin David,
apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze.
LÁSKA ZŮSTÁVÁ
Biskup David, který požehnal také
píšťalové varhany z polské dílny
a čtyři nové zvony, vyzvedl úsilí
velkého množství lidí. A s odkazem na Kristův kříž, který se jediný
na spáleništi téměř zázračně zachoval, biskup konstatoval: „Jediné, co zůstává a má nadčasovou
hodnotu, je obětující se láska.“
Všechny zájemce na návštěvu
Gutů pozval místní farář P. Kazimierz Płachta a zdůraznil: „Kostel
Božího Těla doslova vstal z popela a my děkujeme Pánu Bohu, že
nás bezpečně převedl přes tuto
bolestnou zkoušku až ke dnešní
radosti. Ať závěrečné Te Deum
zní z našich srdcí i nadále!“
„My jsme ani na okamžik nepřestali věřit, že se do našeho kostela vrátíme a že nám
v něm bude stejně dobře jako
dříve,“ říká Jana Kręželoková.

„V minulých týdnech jsme tam
při úklidu strávili hodně času.
Mohu tak s jistotou říci, že se
v našem kostele cítím v Božích
rukou stejně bezpečně, jako
před požárem. Oheň zničil dřevo, síla duchovních prožitků
zůstala. Nelze ji vymazat.“ Její
manžel Wladyslaw zase rád
vzpomíná na chvíle ministrování a dospívání. Rád vypráví, jak
se v tomto kostele upevňovala
jeho víra, jak kněží organizovali
„goralské“ mládí navzdory totalitě a riziku věznění.
ODPOUŠTÍME VÁM!
V nedávné historii mají své
místo i bohoslužby, které se
na místě požáru konaly v posledních třech letech bez
ohledu na počasí. Letní horka,
zimní mrazy, sníh, prudký vítr
ani déšť neodradily desítky věrných, aby na spáleništi s knězem prožívali každou neděli

mši svatou s prosbami za nový
kostel. „Jsme vděční našemu
panu faráři za obětavost, kterou nám šel příkladem,“ uvádí
paní Jana. A chválí, že zásluhou
P. Płachty, který o pachatelích
vždy mluvil smířlivě, nepřinesl
požár do kraje nenávist. „Neřešil jsem vinu nebo případné
potrestání. Jen jsem chtěl, aby
věděli, že lidsky je jim odpuštěno, že nejsou sami,“ uvedl kněz,
který neukázněným mladíkům
ve svém dopisu mimo jiné napsal: „Chci vás ujistit, že bez
ohledu na to, co se stalo, vás
má Pán Bůh rád.“
Nedělní mše svatá
v Gutech bude nyní
pravidelně v 10 hodin.
Podrobné informace jsou
upřesňovány na webových
stránkách farnosti:
www.farnostropice.cz/guty
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SLAVNÍ JINAK

MLADÁ HVĚZDA, KTERÁ SE
SKORO ZNIČILA
Bůh mě miluje takového, jaký jsem.
text: o. Vladimír Hubálovský OFMConv
Justin Bieber je 27letý světoznámý zpěvák. Byl prakticky ještě dítě, když se stal slavnou celebritou, což se negativně odrazilo na jeho životě. Díky víře však dokázal najít cestu z temnoty a nyní
veřejně vyznává svou lásku a důvěru v Ježíše.
VELMI MLADÁ HVĚZDA
Justin se narodil 1. 3. 1994 v Kanadě, jeho otec je hudebník
a matka spisovatelka a filmová
producentka. Nežijí však spolu, a ani nikdy nebyli manželé. Justin je jedním z prvních
umělců, kterého na výsluní
katapultoval největší internetový videoserver Youtube,
na který začala jeho maminka nahrávat videa, kde Bieber
zpíval různé hity. A stalo se,
že uznávaný manažer talentů
Scooter Braun čirou náhodou
narazil na jedno z těchto videí
a byl ohromen. Následovalo
několik dalších úspěchů a první

nahrávky. Justin začal vydávat
singly a první alba a sbíral jeden úspěch za druhým. V pouhých třinácti letech se stal
slavným. Těšil se z obrovských
úspěchů po celém světě. V roce
2010 odstartoval americké turné a o rok později již celosvětové. To vše v pouhých šestnácti
letech. Za svoji kariéru získal
několik ocenění, včetně ceny
American Music Awards a ceny
Grammy.
TEMNÉ ROKY
A SKANDÁLY
Na svém Instagramu se Justin později zamýšlel, jaké to

je dosáhnout slávy ve třinácti
letech v kombinaci s vyrůstáním v nestabilní rodině a možností mít cokoliv, co si zamane:
„V průběhu dvou let můj talent
narostl a já jsem se stal úspěšným. Celý můj svět se převrátil
vzhůru nohama. Třináctiletý
chlapec z malého města došel
k celosvětové slávě s miliony fanoušků, kteří říkali, že mě milují
a jak jsem skvělý. Nikdy jsem
nenabyl základy odpovědnosti. Náhle mi bylo osmnáct a já
žil bez znalosti života v reálném světě, s miliony dolarů
a přístupem ke všemu, co jsem
chtěl,“ popsal raketový vzestup
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kariéry. „Do svých dvaceti let
jsem učinil všechna špatná rozhodnutí, která vás napadnou.
Z oblíbeného a zbožňovaného člověka jsem se postupně
stal někým, kdo je odsuzován
a nenáviděn. Byl jsem plný zloby a neuctivý vůči ženám. Měl
jsem spoustu peněz, oblečení,
auta, ocenění, úspěchy, a přece jsem stále nebyl naplněn,“
vzpomíná Justin na těžké období. „Trvalo mi roky, než jsem
se odrazil od všech chybných
rozhodnutí a napravil pokažené vztahy.“
A skutečně, Justin Bieber má
za sebou kromě velkých úspěchů také spoustu kriminálních
deliktů a skandálů. Byl obviněn
z vandalismu, jízdy pod vlivem
alkoholu, marihuany a léků,
z napadení osob, sprejování
a plivání po fanoušcích, rasistických narážek apod. Potýkal
se ale i s psychickými problémy
a závislostmi. Měl i velké množství vztahů s modelkami, herečkami a zpěvačkami.
OBRÁCENÍ
A ZÁCHRANA VE VÍŘE
V roce 2015 se Justin rozhodl
od základů změnit. Nahrál
na internet poselství, kde to
slíbil. Za pouhý jeden den jej
zhlédly více jak čtyři miliony lidí. Začal víc přemýšlet
o sobě, o manželství a o Bohu.
Chtěl zjistit, kdo je, co chce
od života, vztahů a kým chce
být. V posledních letech často
mluví o víře a o vztahu k Ježíši,
který mu změnil život: „Já jsem
nevěděl, co se děje, tak jsem se
ponořil do víry. Šel jsem hluboko do sebe. Vždycky jsem věřil
v Ježíše, ale nikdy se mi nezdálo, že když ho následuješ, tak
se vlastně odvracíš od hříchu.
Já jsem věřil, že Ježíš za mě

zemřel na kříži, ale nikdy jsem
ho skutečně nepustil do svého
života.“

který mě miluje. Říkají mu Spasitel a já věřím, že to je pravda.
Ježíš mě zachránil.“

Justin také špatně chápal Ježíše, protože viděl špatné příklady křesťanů: „Oni o něčem
mluvili, ale jejich činy popíraly
jejich slova. Proto jsem to nebral vážně. Ale teď je můj vztah
k Bohu a Ježíši takový, že se nesnažím získat Boží lásku tím, že
budu dělat dobré věci. Bůh mě
prostě miluje pro to, kým jsem.
A ještě dřív, než jsem udělal
cokoli, čím bych si jeho lásku
zasloužil. Jde o velkorysý dar,
když přijmeš Ježíše a odevzdáš
mu svůj život.“

JUSTINOVO POSELSTVÍ
V roce 2018 se Justin oženil
s modelkou Hailey Baldwin
a mluví o tom, jak mu manželství pomohlo pohnout se
kupředu: „Nyní procházím nejlepším obdobím mého života.
V manželství jsem se naučil
trpělivosti, důvěře, laskavosti,
pokoře a všem věcem, které
z vás dělají dobrého člověka.“ Dokonce veřejně mluví
i o svém názoru na předmanželský sex. Trápí ho, že měl sex
se svou manželkou ještě před
svatbou, a říká: „Bůh nás nežádá, abychom neměli kvůli
němu sex, protože lpí na určitých pravidlech. Spíše se nás
snaží chránit před zraněním
a bolestí. Myslím, že sex může
způsobit spoustu bolesti. Někdy lidé mají sex, protože se
necítí být dost dobří. Protože
si necení sami sebe.“

JEŽÍŠ SI MĚ NAŠEL
A dále vzpomíná na svou minulost: „Byl jsem na cestě k sebezničení. Nevím, jestli bych
to přežil. Bylo to opravdu moc
temné a špatné. Jsem vděčný,
že se v mém životě objevily
osoby, které pro mě byly velmi
důležité. Mohl jsem sledovat jejich vztah s Ježíšem, k manželkám a k jejich dětem. To je to,
co chci a budu o to usilovat.“
Svoji víru vyznává takto: „Ježíš
pro mě není takový ten pobožný, privilegovaný chlapík, který
prostě kdysi žil. On si prožil svoje a našel mě, když jsem na tom
nebyl dobře. A dostal mě
z toho. Následuji Ježíše a chci,
aby mě vedl. Když přijmete Ježíše, tak vás povede Duch Svatý. A já chci, aby mě vedl Duch
Svatý.“
Justin zároveň přiznává, že to
není vždy jednoduché: „Každý den zápasím s pokušením.
Ať už to je cokoliv. Stále bojuji, abych takový nebyl. Dostal
jsem příležitost a našel jsem si
cestu k Bohu, který mě chápe,

„Nevzdávejte se a pokračujte
v boji, i když je všechno proti
vám. Ježíš vás miluje. Buďte
laskaví, buďte odvážní a milujte lidi, ne podle svých standardů, ale podle dokonalé Boží
lásky.“ To je úžasné poselství
mladého člověka, který prošel
těžkými věcmi a pádem na dno
a do hříchů. Poselství, které
potřebuje slyšet každý z nás,
abychom se zamysleli nad naší
vírou, našimi vztahy, jestli chceme být vždycky a ve všem poslušní Bohu, a nad tím, do čeho
vkládáme svou naději. Jestli se
i my aspoň někdy ponoříme
do víry a tak hluboko do sebe
samých, aby naše činy nepopíraly naše slova.
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Foto: Josef Goryl

CÍRKEVNÍ HNUTÍ SE PŘEDSTAVUJÍ

HNUTÍ SVĚTLO-ŽIVOT
Kněz, který hnutí „ušil“ na míru současným lidem, byl i skaut,
odbojář, vězeň, exulant a autor vědeckých prací.
text: Renata Lorencová
Hnutí Světlo-Život je dalším plodem touhy po obnově v katolické církvi po 2. vatikánském koncilu. Založil ho P. Franciszek Blachnicki (1921–1987), polský profesor pastorální teologie, který
postupně v době totality vypracoval celý evangelizační a formační systém pro děti, mládež a rodiny.
BYL TO BOJOVNÍK
Znakem hnutí, působícího
ve 26 zemích světa, je starokřesťanský symbol z řeckých slov
Fós-Zoé (Světlo-Život). Jsou
spojené písmenem omega tvořícím kříž. Hnutí cílí na formaci
laiků, kteří chtějí světlo uvádět do života službou v církvi.
V roce 1995 začal beatifikační
proces zakladatele hnutí, který byl vězněm v době nacismu i komunismu, odsouzencem na smrt stětím, následně
omilostněným a neúnavným

bojovníkem v životě církve.
Svatý Jan Pavel II. komentuje
hrdinství kněze Blachnického a dodává krásné svědectví
o jeho osobě a díle: „Své četné
talenty rozumu a srdce, jakési zvláštní charisma, které mu
Bůh dal, odevzdal pro budování Božího království. Budoval
ho modlitbou, apoštolátem,
utrpením a budoval ho s takovou rozhodností, že na něho
právem myslíme jako na „násilníka“ toho království“ (srov. Mt
11,12).

CO JSOU OÁZY?
Současný název Světlo-Život
získalo hnutí v roce 1976, dříve se používalo několik jiných
jmen včetně slova oázy. Tímto
pojmem se označují jednak
jednotlivé skupiny hnutí, jednak pořádané akce.
„Cílem každé oázy je snaha
znovu otevřít křesťanům přístup k prameni živé vody, k realitě nového života, aby se stala
skutečnou událostí jejich života
a pramenem radosti,“ uváděl
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Franciszek Blachnicki. Hnutí
Světlo-Život „ušil“ na míru současným lidem. A právě proto je
pro nás jeho odkaz tak aktuální.
Hnutí sdružuje lidi různého
věku a povolání: děti, mládež,
dospělé, rodiny, kněze, řeholníky a zasvěcené osoby. Každá
skupina nabízí vlastní formační program. Základní formace
trvá tři roky. První oázy se u nás
uskutečnily již v osmdesátých
letech, na Moravě v roce 1990
z iniciativy P. Josefa Goryla
OFMConv. V Čechách začal
oázu organizovat P. Jan Rajlich
OP, který na ty chvíle rád vzpomíná: „V roce 2006 se na oázu
modlitby do Švihova přijela
podívat dívka Bára se svojí sestrou. Na prázdniny vzaly dvě
kamarádky, které na oáze byly
u první zpovědi a sv. přijímání. V jejich farnosti tím vznikla
malá skupina, která se dál zvětšovala. Postupně byli pokřtění
také tři jejich kamarádi. Společenství se plynule přeměnilo
na společenství rodin Domácí
církve a existuje tak dodnes.“
V současné době je národním
moderátorem Hnutí Světlo-Život dominikán P. Kliment Mikulka.
FORMACE
A EVANGELIZACE
Kněz Blachnicki viděl plno mladých, kteří jsou sice v dětství
pokřtěni, pak vzděláváni v náboženství, ale chybí jim prvek
osobního rozhodnutí pro Krista. Založil oázy, aby jeho účastníci dorostli ke zralé víře. Nejdříve začal u ministrantů, pak
přibral scholy, kluky, holky. Bylo
však nutné projít formací, jež
by ukázala, že tu jsou skutečně
zodpovědní vyzrálí křesťané,
kteří dokážou evangelizovat.
Otec Blachnicki měl program,

kterým chtěl
celé Polsko.

evangelizovat

V současnosti se mládež během roku setkává každý týden
ve skupinkách a prohlubuje
svůj život s Kristem. „Přemýšlím,
co dala oáza mně. Asi nastartování života s Bohem. Restart života. Novou radost, nový vztah
s Bohem, s lidmi kolem i sama
se sebou. Bůh mi dal během
letních rekolekcí milost úplného uzdravení ve věci z mého
pohledu neřešitelné. Pak také
formaci ve víře – veliké dobrodružství a školu života, objevování a přijímání svých darů i slabostí,“ vzpomíná na své začátky
v oáze Líba Tesařová.
S NEPOSKVRNĚNOU
DO BOŽÍHO
KRÁLOVSTVÍ
Franciszek Blachnicki chtěl,
aby Maria šla s námi cestou
za Pánem, byla vzorem i Matkou, tím, kdo pohladí, když
jsme smutní, a vždy směřuje
náš zrak ke svému Synu. Jedna ze zásad vedení oázy má
název Neposkvrněná a vychází z myšlenek otce Maxmiliána Kolbeho, světce a řeholníka minoritského řádu.
Je důležité zmínit též Kruciátu osvobození člověka, která
je součástí hnutí. Nabízí možnost přidat se ke společenství
lidí, kteří se vzdávají alkoholu,
nekupují ho ani nenabízejí.
Formou askeze, modlitbou,
postem a svědectvím pomáhají těm, kteří se nedokážou
vymanit ze svých závislostí (ať
už je to alkohol, drogy či něco
jiného). Kruciátou se inspiroval
též šéfredaktor časopisu Immaculata bratr Bohdan, který
prošel formací oázy: „Rozhodl
jsem se pro úplnou abstinenci,
abych pomohl bratrovi, který

má problém s alkoholem a bez
Boží pomoci abstinovat nezvládne. Chci ho podpořit, aby
věděl, že není v tom sám.“
RODINA V DOMÁCÍ
CÍRKVI
Manželské páry se soustřeďují
především na manželskou spiritualitu a vytvářejí podmínky pro dobré vychování dětí
v křesťanském duchu. Scházejí
se jednou za měsíc v kruzích,
tvořených 4–7 páry a doprovázejícím knězem. V začátcích
u nás stáli spolu s P. Josefem
Gorylem Lenka a Jarek Jiříkovi, kteří byli národním párem
téměř 10 let a celé své srdce
dávali rodinám Domácí církve.
Znak má podobu domu a dvou
propletených snubních prstenů. Domácí církev jako symbol
používá rovněž ikonu Svaté rodiny.
„Manželská modlitba je základním prvkem Domácí církve,“
vysvětluje Iwona Burešová-Wania, která nyní s manželem
Pavlem vykonává službu národního páru České republiky. „V našem manželství byla
cesta ke společné modlitbě
složitá, byť každý z nás vyrostl
v oázách a osobní modlitba je
nerozlučnou součástí našich
životů. Na začátku může být
třeba jen společný Otčenáš,
postupně se ale modlitba stává hlubším setkáním manželů
s Bohem a je velkým darem pro
rodinu. Bývá to ale jako s jinými věcmi v manželství: přicházejí chvíle nadšení i pády, kdy
manželé mnoho nedokážou.
Důležité je vytrvat v dobrém
a svěřit vše Pánu,“ zdůrazňuje
paní Iwona.
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NAŠE SVĚTLA

TEN Z OÁZY
Cestou svobody a dávání se
text: Libor Rösner
Život P. Franciszka Blachnického by vydal na román. Jako pověstná červená nit jím prochází jeho
maxima: „Jen v dávání lze přijímat dar odevzdání se druhého člověka, tj. jeho lásky.“

Vrátil se domů a prakticky vzápětí se zapojil do odboje. Gestapo se však jím vedené skupině
dostalo na stopu a 27. 4. 1940 ho
v Zawichości dopadlo a uvěznilo. Po krutých výsleších ho 26. 6.
transportovalo do Osvětimi, kde
se veškerá jeho totožnost zúžila
na č. 1201. V Osvětimi setrval
čtrnáct měsíců, z toho celých
devět v trestném oddílu. V září
r. 1941 jej čekal převoz do zabrzežské vyšetřovací vazby, později do katovické. U tamního
soudu vyslechl v březnu r. 1942
rozsudek smrti – za nepřátelskou činnost vyvíjenou proti Říši
měl být sťat gilotinou.
Všechno zlé je k něčemu dobré,
jak se říká. Bylo tomu tak i v případě tohoto muže, jenž se při
počítání dnů, které mu ještě
zbývají, obrátil… Nešlo o žádnou z nouze ctnost, Franciszek
byl od té chvíle hotov položit
ve službě Bohu klidně i svůj život. Uvěřil v Boží lásku a láskou
od té doby žil, jak k tomu poté
nabádal i druhé.

Foto: Ruch Światło-Życie

PROTI NĚMCŮM
Tento rodák z Rybniku (* 24. 3.
1921) se roku 1939 účastnil
marné obrany Poláků před německou mašinou, která s pomocí sovětského sentinelu
valícího se z Východu armádu
našich severních sousedů zválcovala. On sám se 20. 9. dostal
do německého zajetí, z něhož
se mu podařilo utéct.

Pět měsíců čekal na ono osudné ráno. Díky nalezené víře
v tom trýznivém čekání nezešílel, ale stále více nabýval rovnováhy. Dne 14. 8. mu
soud změnil trest smrti na 10
let žaláře, které si měl odsedět
po skončení války. Do té doby
měl vykonávat těžké práce, což
také činil ve vězeních, do nichž
byl postupně přemisťován. Z té
poslední v Legenfeldu ho 17. 4.
1945 vysvobodili Američané.
HORLIVÝ PÁTER
Po návratu domů vstoupil už
6. 8. 1945 do krakovského semináře a 25. 6. 1950 byl vysvěcen. Prošel několika farnostmi

katovické arcidiecéze a v 1. půli
50. let uváděl skrze uzavřené
exercicie do života ducha pozdější Oázy aneb hnutí Světlo-Život.
Komunisté v rámci boje s církví vysídlili katovické biskupy
z jejich arcidiecéze za jejich
protest proti zákazu vyučování náboženství ve školách.
P. Blachnicki byl jedním z těch
neohrožených, kteří všemožně
usilovali o jejich návrat, vystupoval též proti nařízením bolševiky dosazeného kapitulního
vikáře P. Jana Piskorze. Podílel
se na práci tajné kurie a r. 1956
se mohl radovat z návratu
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Foto: IPN/Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

katovických ordinářů
do arcidiecéze.

zpět

Byl to zároveň i rok velkého vítězství kardinála Wyszyńského,
polského „primase tisíciletí“
a příštího blahoslaveného, jenž
svůj návrat z nucené internace
podmínil mj. zrušením zákona stran delegování biskupů
a kněží vládou a navrácením
katolického tisku církvi.
P. Franciszek se záhy stal redaktorem týdeníku Gość Niedzielny,
dal podnět ke zřízení Katechetického centra a později i Kruciáty
střízlivosti, kterou coby zapřisáhlý abstinent vehementně
propagoval. Nevedl v ní jen boj
s „metlou lidstva“, jež ve společnosti nepěkně řádila. Kruciáta
postupně nabírala podobu nábožensko-morální obnovy, šla
ruku v ruce s Velkou novénou,
kterou r. 1957 vyhlásil kardinál Wyszyński jakožto přípravu
na rok 1966, kdy mělo Polsko slavit 1000 let od svého křtu.
Polská církev se sice zhluboka
nadechla k životu, to ovšem
neznamená, že by byl rudý
moloch uspán. Velmi bedlivě
sledoval dění uvnitř ní a čas
od času zakročil. Jako v tomto případě – Kruciátu zakázal
a P. Blachnického v r. 1961 uvrhl
do vazby. Neohrožený páter z ní
vyšel po 4 měsících s 13měsíčním rozsudkem (podmíněným)
za „vydávání ilegálních tiskovin
a šíření nepravdivých tvrzení
o pronásledování církve“.
Někdo jiný by možná po propuštění s veškerými aktivitami
skončil, aby sešel z očí bdělých
soudruhů. Ne tak kněz, jenž se
za Němců pět měsíců připravoval na popravu a jenž později
napsal, že od svého obrácení

P. Franciszek Blachnicki s arcibiskupem krakowským Karolem Wojtylou uprostřed oázáků

„nikdy nezapochyboval ohledně víry“ a nikdy neměl „jiné cíle,
pohnutky a motivace než ty, jež
z víry vycházejí a směřují k Otci
skrze Syna v Duchu Svatém
v realizaci velkého plánu spásy“.
R. 1963 se vrátil k organizování
rekolekcí v rámci Oázy. R. 1979
s pomocí jejích členů znovu
rozjel Kruciátu střízlivosti. Rok
nato zahájil plán tzv. Velké
evangelizace, jejímž cílem
bylo dostat radostnou zvěst
ke všem. Důraz přitom kladl
na nutnost každodennosti
v žití víry, neboť „víra není útěkem od časných pozemských
záležitostí mimo tento svět,
[…] ale proniká všechny oblasti
života jednotlivce i společnosti,
dává jim smysl a všemu dodává svébytnou hloubku a sílu“.
Založil též Kruciátu osvobození
člověka, poněvadž „svoboda
je vlastností Boží přirozenosti“.
Současně ale rozlišoval osvobození se a svobodu, kdy „svoboda vede k osvobození se, ne
naopak“. Dar svobody se podle
něj pak vždy musí družit s láskou. Sám oběma oplýval.
NA ZÁPADĚ
Patřil k nejpopulárnějším kněžím v zemi a zároveň nejnepoddajnějším. Není proto divu, že
se na něj zaměřovala stále větší

pozornost polské SB, tj. Státní
bezpečnosti. Mnohokrát si ho
zavolala k výslechu, prohledala
jeho byt, infiltrovala i oázácké
kruhy.
R. 1981 odjel do NSR, a to krátce předtím, než byl v Polsku
vyhlášen výjimečný stav. Návrat domů by pro něj dozajista
znamenal uvěznění, proto se
rozhodl zůstat na Západě a duchovně vést další emigranty.
Od r. 1982 přebýval v Carlsbergu, odkud řídil Mezinárodní
centrum evangelizace Světlo-Život. SB na něj vydala zatykač,
snažila se škodit jeho snažení
(založil např. Křesťanskou službu osvobození národů – pro
národy úpějící pod komunistickým jhem), v samé jeho blízkosti měla dva agenty (manželé Gontarczykovi) atd.
P. Franciszek Blachnicki zemřel
náhle 27. 2. 1987 (po rozhovoru s Gontarczykovými), oficiálně na plicní embolii. V nedávné
době se zahájilo šetření ohledně jeho skonu a vážně se pracuje s variantou jeho zavraždění
agenty SB. V r. 1995 začal jeho
beatifikační proces a od r. 1995
se k jeho jménu váže přídomek
„ctihodný služebník Boží“. Příznačné. „Sloužím, tedy jsem,“
totiž říkával.
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NA SLOVÍČKO S BRATREM MENŠÍM

ZA MUDRCI Z VÝCHODU
Rozhovor s novým arcibiskupem Íránu
zeptala se: Jitka Navrátilová | přeložil o. Tomáš Lesňák OFMConv
V životě otce Dominika je obvykle vše jinak, než by se očekávalo. Když jako mladý hoch nastoupil
v Belgii do vymírající provincie, tak se čekalo, že spíše odejde, než zůstane. Když se pak o několik
desítek let později loučil se životem v důsledku komplikací nemoci COVID-19 a připravoval se
na setkání s Pánem, tak přišla nabídka, aby převzal arcibiskupské místo v Íránu. Snad právě proto, že předpokládal, že jeho dny jsou sečteny, a nechtěl předstoupit před Pána s tím, že nezvedl
tuto hozenou rukavici, nabídku přijal. Jenže Pán jeho ochotu ke službě přijal též a dal mu život.
Díky tomu má muslimská země s dlouho neobsazeným biskupským stolcem nového katolického
arcibiskupa, kterým se stal minoritský otec Dominique Mathieu.
Jako mladý chlapec jste vstoupil do zanikajícího řádu v Bruselu. Co Vám pomohlo zůstat?
Môj duchovný otec mi pomohol
vziať zodpovednosť na seba s vedomím, že prišiel čas urobiť pre
rád niečo z mojej strany. Ako mladý muž som prijal zodpovednosť,
ktorá mi bola predložená. Vedome som čelil miestnej realite, čo
obnášalo pochovanie takmer
všetkých spolubratov, zatváranie
kláštorov a aktivít, zmenu štruktúr a stratu autonómie. To všetko
však s vedomím, že som súčasťou
medzinárodného rádu.
Má smysl zůstávat v řádu, když
se zdá, že nemá budoucnost?
Vtedajší magister dominikánov
Timothy Radcliff hovoril o dôstojnej smrti rehoľných prítomností v Európe. Pomohol mi tak
pochopiť, ako prežívať toto obdobie našich dejín v evanjeliovom zmysle: zomrieť, aby sme sa
mohli znovuzrodiť. Sprevádzal
som síce odchody mojich spolubratov a zánik kláštorov a diel,
ale zároveň sme hľadali nové
spôsoby prítomnosti a nakoniec
bol obnovený kláštor v Bruseli.
Mal som veľkú radosť zo stretnutia a spolupráce s ľuďmi, ktorí

verili vo vzkriesenie a v Boha živých, nie mŕtvych.

súhlasu nadriadených som odišiel do Libanonu.

Vaše duchovní povolání Vás
zavedlo také do Libanonu. Jak
k tomu došlo?

Změnili Libanonci v něčem Váš
pohled na svět?

Počas štúdia v Ríme, v poslednom ročníku trojročného štúdia teológie, som vykonával
pastoračnú činnosť vo väznici
Regina Caeli. Tam som sa prvýkrát stretol s realitou moslimských väzňov v inštitúcii, ktorá
bola v tom čase čisto kresťanská. Po návrate do Belgicka
som navštevoval kurzy klasickej arabčiny vo veľkej mešite
v Bruseli. V roku 1993 som sa
v občianskou vojnou zničenom
Bejrúte zúčastnil na kňazskej
vysviacke môjho spolubrata.
Zasiahla ma vtedy životaschopnosť tohto národa, poznačeného vojnovými zverstvami, ale
poháňaného veľkou vierou. Už
v detstve som mal túžbu odísť
za more. Keď som dosiahol
50 rokov, veril som, že sa tato
túžba uskutoční a ja začnem
odznovu. Už nejaký čas som
sa pozeral smerom na Východ,
pretože vzhľadom na energiu
tamojších mladých som ho vnímal ako úrodnú zem, ktorá potrebuje robotníkov. Po získaní

Šesť rokov, ktoré som strávil v Libanone, mi predovšetkým umožnilo znovu objaviť život v konkrétnom bratstve a konkrétnej cirkvi.
Po toľkých rokoch strávených
osamote vo veľkom zrekonštruovanom kláštore uprostred ľudskej
biedy moslimskej štvrte v centre
supersekularizovaného európskeho hlavného mesta som sa
stal súčasťou multikultúrneho
a multigeneračného rehoľného
a farského spoločenstva v dobre situovanej kresťanskej štvrti
libanonského hlavného mesta.
Zanechával som za sebou ťarchu
spoločnosti, ktorá bola čoraz viac
nepriateľská voči Cirkvi, a najmä
k jej kňazom, a našiel som spoločnosť, v ktorej prevládala extrémna zbožnosť a v mojich očiach
prehnaná úcta k predstaviteľom
kultu. Objavil som Cirkev, ktorá
bola živá a nadšená, s mnohými
obradmi a tradíciami, v mnohonáboženskej krajine. Ak som
na Východe zažil aj ťažkosti pri zosúlaďovaní rozdielnych názorov,
zároveň som tam vnímal slobodu
snívať a konať pre lepší svet. Dalo
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Do stredu zlatej hviezdy som dal
umiestniť biely kotúč, symbol
dokonalosti a transcendencie
Stvoriteľa, a latinskú skratku IHS,
prevzatú z gréckeho mena Ježiš.
Predstavuje vitalitu a čistotu eucharistického chleba s nesmiernym potenciálom, ktorý mu
dáva Slovo, ktoré sa stalo telom.
Tieto dva protikladné symboly
sa spájajú, aby ukázali, že konečné a smrteľné stvorenie musí
nájsť svoju skutočnú rovnováhu
a zavŕšenie v Stvoriteľovi.
mi to nový impulz a postupne
som sa zbavoval mnohých obáv
a predsudkov.
Co Vás na pastoraci v Libanonu
nejvíce překvapovalo?
Kostoly plné veriacich všetkých katolíckych a pravoslávnych kresťanských obradov;
veľká túžba veriacich po sprevádzaní v ich duchovnom
živote; a potenciál povolaní.
Libanončania sú veľmi veriaci
a zbožní ľudia. Napriek všetkému, čo pretrpeli, ich schopnosť
obnovy a budovania odznova
je fenomenálna.
Co Vás naučili Libanonci?
Spoznal som zblízka legendárnu
orientálnu pohostinnosť a trpezlivosť, ktorú tam človek musí mať
so všetkým a všetkými. Naučilo
ma to brať všetko s pokojom
a nadhľadom.
Vaší velkou vášní je astronomie. Co vidíte, když se díváte
ke hvězdám?
Už ako mladý chlapec som pozoroval nebo. Spomínam, ako
som pozoroval zatmenia Mesiaca veľmi malým a starodávnym

geodetickým ďalekohľadom
cez strešné okno. Fascinuje ma
krása a nesmiernosť hlbokej
oblohy, v ktorej je možné uvidieť vzdialenú minulosť a ktorá nám veľa napovedá o našej
budúcnosti. Ako v tom nevidieť
celú múdrosť Stvoriteľa?!
Jednu hvězdu máte dokonce
i na svém biskupském erbu.
Jaká je její symbolika?
Hviezda, ktorú som vybral, je
perzská, osemcípa, tvorená
dvoma štvorcami. Štvorec, ktorý spája štyri svetové strany,
je v Iráne typickým geometrickým tvarom, a symbolom
stvoreného vesmíru – zeme
a neba – a spravodlivosti. Ak ho
zdvojnásobíme posunutím o 45
stupňov, dostaneme osemuholník, ktorý už naznačuje pohyb
(osemuholník je štvorec v pohybe), a teda božskú skutočnosť.
Hviezdy patria k bohatej a veľmi starej perzskej kultúre. Táto
hviezda sa nazýva aj Mohamedovou a nadväzuje na kubický
tvar Kaaby v Mekke. Ide teda
o odkaz na islam. Hviezda však
ešte skôr symbolizuje žiariacu
hviezdu, ktorú nasledovali mudrci z Východu, aby sa stretli
s Kristom, pravým Svetlom.

Mudrci z Východu, kteří se vydali za hvězdou, byli z Persie. Je
zajímavé, že Vás hvězda vede
zpět do Íránu, který leží na území bývalé Persie. Cítíte nějaké
sepětí s mudrci, kteří doputovali díky hvězdě k právě narozenému Spasiteli?
Mudrci sa vydali na Západ, vedení
hviezdou, spoločníčkou pútnikov, a vrátili sa, osvietení svetlom
Mesiáša, na Východ inou cestou.
Prišiel som z Východu do Ríma,
odpovedajúc na povolanie, ktoré
som dostal od nášho generálneho ministra na generálnej kapitule. Na žiadosť Svätého Otca sa teraz chystám vydať sa do Iránu pod
ochranou Panny Márie a s plnou
dôverou v Pána Boha. Vnímam to
tak, že mojou misiou v Iráne je byť
referenčným bodom a znamením nádeje pre kresťanov a tiež
kvasom uprostred obrovského
cesta národa.
Máte nějakou osobní vizi, se
kterou do Íránu jedete?
Ako pastier cítim, že mojou úlohou je predovšetkým zhromaždiť malé stádo okolo Vteleného
Slova, aby som ho posilnil a povzbudil, aby bolo živým kvasom
v ceste množstva iránskych bratov a sestier.
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POUTNÍ MÍSTO

MARIÁNSKÁ BRATRSTVA
OŽÍVAJÍ
V Bystrém u Poličky našli cestu, jak umožnit věřícím návrat
k pokladům karmelitánské spirituality.
text: Václav Štaud
Od požehnání základního kamene pro současný rozlehlý a skvostně vyzdobený kostel sv. Jana
Křtitele v Bystrém uplyne za několik měsíců rovných 300 let. Přitom původní gotický kostelík
přestal stačit davům poutníků, přicházejících pozdravit Matku Boží, už o několik desetiletí dříve.
ZLO MÁ PODOBU
PENĚZ
Počátek poutní tradice je v Bystrém spojen se založením karmelitánského škapulířového
bratrstva v roce 1683. Zásluhu
na tom měla hraběnka Anna
Kateřina z Martinic a dochoval
se i písemný souhlas pražské
arcibiskupské konzistoře.
Cílem bysterských poutníků
od závěru 17. století až po dnešní dny je oltář Panny Marie Karmelské, v jehož v centru vidíme
pozlacený reliéf Bohorodičky

s Dítětem. Poutní tradice přetrvala josefínské reformy, obě
světové války i desetiletí totality. Oblíbená procesí byla
sice průběžně zakazovaná, ale
individuálnímu přístupu tisíců mariánských ctitelů se tady
na Vysočině komunisté postavit přece jen obávali.
Škapulířové bratrstvo v Bystrém rozvíjelo činnost rovných
sto let, než byla všechna podobná sdružení za Josefa II.
zrušena. Oficiální důvody,
které jsou plné formálnosti,

neobstojí. Právem se lze domnívat, že už tehdy šlo hlavně
o beztrestný přístup k cizímu
majetku. Císařský aparát totiž
současně s rušením bratrstev zabavoval jejich majetek.
V případě Bystrého se jednalo
asi o 1 500 zlatých v hotovosti.
Tyto peníze byly připraveny
k úhradě tisku zpěvníků, nákupu svící a dalších bohoslužebných potřeb. Konfiskaci
propadla i matrika bratrstva,
která by nám dnes mohla prozradit počet a složení členstva.
Historikové to mohou jen
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ŽÁDNÉ CÍRKEVNÍ
MUZEUM!
V bratrstvu šlo už před staletími o mnohem víc, než byla
kolektivně prožívaná zbožnost
při náboženských slavnostech.
V osobním životě měli členové
každodenní povinnost několika modliteb a předpokládalo se
i zapojení do akcí farnosti v těžkých chvílích obce, jako byly
morové rány, válečné nebo klimatické pohromy a podobně.
Všech se také týkaly projevy
křesťanského
milosrdenství
včetně návštěvy nemocných.
Důležité bylo i doprovázení zesnulých členů bratrstva na poslední cestě a modlitby za je-

odhadovat, protože pro erár
bylo u matriky důležité jen její
masivní stříbrné kování. Zabavení čekalo i stříbrnou sošku
Madony, která doprovázela
zemřelé členy. Cenu včetně
pozlacených korunek a několika diamantů odhadli exekutoři
na 600 zlatých. Na jejím místě
v prosklené skříňce starého
oltáře bratrstva dnes vidíme
o sto let mladší sochu Immaculaty.

jich duše. Smrtí totiž členství
(ani dnes) nezaniká a dostává
se na vyšší, duchovní úroveň.
Symbolické bylo v Bystrém
také právo každého člena, aby
při jeho pohřbu stála na víku
rakve zmíněná socha Panny
Marie.
Mnoho členů bratrstva na zrušení z roku 1783 reagovalo rozhodnutím, že na císařskou hru
nepřistoupí. A ještě po 150 létech, v první polovině 20. století, tady každé ráno desítky

věřících vždy znovu oblékaly
škapulíř! Předmětu hluboké
víry, zděděného po předcích,
se nechtěli za žádnou cenu
vzdát. Touha po návratu škapulířové tradice se pak projevila po pádu totalitního režimu.
„Od svého příchodu do Bystrého jsem vnímal zájem věřících a hledal cesty, jak návrat
k pokladům karmelitánské
spirituality umožnit,“ uvádí
místní duchovní správce P. Josef Matras. Kněz nějaký čas
také váhal: „Nevrací se farnost
příliš daleko? Nebude z toho
jen prázdné staromilství a církevní muzeum?“ Dobrou radu
našel u P. Jána Andreje, který je správcem mariánského
poutního místa Maková Hora –
Smolotely nedaleko Příbrami.
P. Andrej navázal na tamní škapulířové bratrstvo z roku 1723
a založil Rodinu Karmelu.
Za pouhých pět let tam
škapulíř Panny Marie
přijalo téměř 600
věřících
středních
Čech, kteří s touto
pomocí postupně duchovně rostou.
POD OCHRANOU
PANNY MARIE
„Když jsem viděl, že obnova bratrstva může být takto úspěšná,
požádal jsem o souhlas svého
biskupa v Hradci Králové Mons.
Jana Vokála, který v roce 2015
vyhověl a našemu bratrstvu
potvrdil název Rodina Karmelu
v Bystrém,“ vysvětluje P. Matras
a připomíná, že karmelitánský
škapulíř s velkou úctou nosilo
mnoho osobností církve, včetně svatých Jana Boska a papeže Jana Pavla II. „Jsem rád,
že činnost našeho bratrstva se
úspěšně rozvíjí. Dnes je v naší
matrice zapsáno už 208 věřících,“ konstatuje kněz.
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Nový člen se v Bystrém zavazuje
čerpat ze síly svátostí a denně
se obracet k Matce Boží nejméně jednou modlitbou, kterou si
sám zvolí. Každý měsíc je za něj
sloužena mše svatá. „O další úkoly se členové dělí podle
svých možností a schopností.
Připravili jsme už několik druhů
pohlednic, propagační brožurky, omalovánky dětem, pamětní
oplatky. I letos chystáme ke karmelské pouti novinku – tentokrát je to kvalitní med sv. Jana
Křtitele,“ dodává okrskový vikář
litomyšlský Josef Matras.
CO JE TO ŠKAPULÍŘ?
Velký škapulíř je součástí hábitu některých řeholí a tvoří
jej široký pás látky s otvorem
pro hlavu. Malý škapulíř je fyzickým projevem příslušnosti
k bratrstvu. Dva stejně velké
obdélníčky s obrázkem jsou
spojené jednoduchými tkanicemi. Členové bratrstva dříve
škapulíř nosili pod svrchním
šatem nepřetržitě. Když došlo
k totálnímu opotřebení, pořídil si člen škapulíř nový. Jde
o svátostinu, kterou při přijetí
do bratrstva každému požehná
a na bedra zavěsí místní kněz.
Současný bysterský škapulíř
je z pravé vlny - flauše. Přední
z našitých obrázků patří Panně
Marii Karmelské, na zadní části
je Kristova svatá tvář, anatomicky shodná s Ježíšovou tváří
na Turínském plátně.
V souladu s dovolením sv. papeže Pia X. mohou členové

nosit jako alternativu škapulířovou medailku. Také tím dávají
sebe a celý svůj život do rukou
a pod ochranu Panny Marie,
zavazují se žít naplno a poctivě
svůj křesťanský život. Duchovní správa v Bystrém spoléhá
na členy bratrstva i v souvislosti s přípravou karmelských poutí, na které ve třech červencových dnech přijíždí přes 1 200
věřících. Lidová zbožnost si zde
zachovala svoje místo, lidé se
těší na bohoslužby, modlitby
a zpěv, v sobotu i na společnou večeři bratrstva. „Snad to
všechno bude možné i letos,
v době covidové,“ dodává farář.
Aby oslavy nebyly povrchní,
připravují se bysterští nejdříve
mariánskou novénou. V jejím
závěru otevře pouť páteční
slavnostní večerní mše, při níž
loni stálo u oltáře osm kněží
z okolí. V sobotu večer po koncertu duchovní hudby vychází
do města oblíbené světelné
procesí, neděle je pak už naplněna pouze liturgií, mše jsou
slouženy v 6, 7, 9 a 11 hodin.
„Karmelská pouť je záležitostí
ryze duchovní, žádné střelnice
ani kolotoče. Ty k radosti dětí
přijedou už o několik týdnů dříve, když slavíme patrocinium
svatého Jana Křtitele,“ dodává
s úsměvem P. Matras.
SYMBOL KRUTÉ DOBY
Bystré leží v typické líbezné krajině Vysočiny v blízkosti moravské
zemské hranice a silueta města
s velikým kostelem uprostřed je

povědomá i náhodnému hostu.
V roce 1968 totiž vytvářela kulisu slavnému filmu Všichni dobří
rodáci. Vojtěch Jasný s plejádou
vynikajících herců zde dokumentoval tragické období padesátých let. Silná je například
scéna, kdy lidé vycházející z bysterského kostela (v čele s hospodářem Františkem, jehož
ztvárnil Radoslav Brzobohatý)
protestují proti zatčení faráře.
Režisér dobře vystihl atmosféru
kruté doby, ale tohle se v Bystrém opravdu nestalo. Pamětní
deska, umístěná na budově fary,
hovoří o třicetiletém působení
P. Eduarda Broje, faráře, jehož
komunistická krutovláda zasáhla jinak. Starší bratr Stanislav,
poslanec a otec dvou malých
synů, byl v roce 1950 nevinně odsouzen a oběšen v Praze
na Pankráci. Svědkové popisují,
jak v noci před popravou došlo
k loučení s milovaným bratrem
a mladý kněz hrůzou zkolaboval. Na vězeňském dvoře jej pak
dlouho křísili. Nato mu byl odebrán souhlas k výkonu kněžské
služby a musel odejít z pražské
arcidiecéze. Zamířil do východních Čech a v roce 1959 nastoupil právě v Bystrém, kde působil
a organizoval karmelské poutě
až do června 1989. Dvojnásobný doktor z římských univerzit,
oblíbený kazatel a zpovědník se
stal čestným hradeckým kanovníkem, osobním arciděkanem
a v závěru života byl také oceněn čestným občanstvím města
Bystrého. Zemřel v Praze roku
2003 jako 97letý.

Program letošní karmelské pouti v Bystrém ve dnech 16.–18. července i řadu dalších zajímavých
informací najdou čtenáři na internetových stránkách farnosti Bystré u Poličky
www.farnost-bystre.cz; info@farnost-bystre.cz
Kontakt na kněze: P. Josef Matras, tel. 605 230 393;
pastorační asistent: Mgr. Tomáš Krejčí, tel. 730 128 150.
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MATKA DOBRÉ RADY
Josef Kachník
Za divé bouře zkaženého světa,
když zevšad na nás zeje zištný klam,
znám skvějící se nebes drahokam,
jenž radou blaží mladíka i kmeta,
jenž ženám v trudu útěchy své skýtá
a žádné zbožné prosby neodmítá —
a jméno drahokamu: Maria!

Jak na moři po hvězdě plavci touží,
když v boky lodní příval bije vln:
tak po věky náš národ strasti pln,
když válka, mor a neštěstí jej souží,
u Matky Boží spasné rady hledá,
a Máti tomu zahynouti nedá,
kdo vzývá jméno její: Maria!

Ó lide český, předků květe zdárný,
jen setrvej, a v strastech radu svou
u Matky hledej s myslí skroušenou
a nepřátel tvých úskok bude marný.
Buď praporem ti otců víra božská
a vůdkyní ta nebes hvězda mořská,
již lidstvo jménem zdraví: Maria!

Z Květů Mariánských z r. 1884.
Foto: Mater boni consilii. Ecole de Sienne, 1346.
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RADIL SA S BOHOM
ODKAZ SV. MAXIMILIÁNA

Dar rady v diele sv. Maximiliána
text: Dariusz Żuk-Olszewski
V živote sv. Maximiliána je viacero chvíľ, keď sa jeho súputníkom i nezainteresovaným pozorovateľom jeho diela mohlo zdať, že koná veľmi impulzívne. Bez toho, aby sa s niekým poradil. Dnes
však z odstupom času vidíme, že sa vždy radil s Bohom. Že sa v maximálnej miere snažil využívať
Boží dar rady.
SPOLOK BLÁZNOV,
ALEBO ZAČIATOK
OBRODY CIRKVI?
Jedným z nápadov sv. Maximiliána, ktorý v dobe jeho vzniku
vyzeral ako úplná nerealizovateľná chiméra, bolo založenie
Rytierstva Nepoškvrnenej. Toho
Rytierstva, ktoré malo kľúčový
význam v celej zbierke neskorších diel sv. Maximiliána a ktorého idea „byť nástrojom v rukách Nepoškvrnenej“ v zápase
za duchovnú záchranu sveta
bude azda kľúčová v dnešnom
boji o podobu Cirkvi. Aká však
bola genéza vzniku Rytierstva?
Na 200. výročie založenia rímskej slobodomurárskej organizácie usporiadali členovia lóže
v Ríme pochod Námestím sv.
Petra, pri ktorom niesli zástavu
s obrazom Lucifera, ktorý šliape
po hlave sv. Michala, a transparenty s nápismi: „Satan bude
vládnuť i vo Vatikáne a pápež
bude jeho gardistom.“ Táto udalosť, ktorej sa stal Maximilián
náhodným svedkom, ním hlboko otriasla. Videl v nej predzvesť
smutných chvíľ, ktoré onedlho
čakajú svet pohŕdajúci Bohom.
Spolu s rehoľným spolubratom
z Rumunska Iosifom Petru Palom chceli ísť do Palazzo Verde,
sídla rímskej slobodomurárskej lóže, a pokúsiť sa priviesť
k obráteniu jej veľmajstra. Ich
predstavený však nesúhlasil.

Maximilián slová svojho predstaveného s pokorou prijal
a svoj úmysel navštíviť veľmajstra lóže nezrealizoval. O to
intenzívnejšie sa za obrátenie
slobodomurárskeho pohlavára
i obrátenie všetkých slobodomurárov modlil a uvažoval, ako
sa najlepšie pričiniť o obrátenie
všetkých, ktorí odporujú zjavenej Pravde.
Krátko na to, cez prázdniny roku
1917, prepukla u Maximiliána
tuberkulóza. Dva týždne núteného pobytu na lôžku využil
na premýšľanie o tom, ako zápas o záchranu nesmrteľných
duší čo najlepšie spolu s inými
zrealizovať a čo najvernejšie
pritom naplniť Božiu vôľu. Už
dlhšiu dobu vnímal ako najlepšie riešenie založenie nejakého
nábožného združenia či spolku
pod ochranou Panny Márie. Keď
sa Maximilián trocha po dvoch
týždňoch zotavil, po prvý krát sa
podelil o myšlienku budúceho
spolku so svojimi spolubratmi.
A treba povedať, že veľké nadšenie v nich nevzbudil. Napriek
všetkému sa však 16. októbra
1917 v jednej z miestností minoritského kolégia v Ríme zišlo
sedem mladých bohoslovcov
na zakladajúcej schôdzke Rytierstva Nepoškvrnenej. Okrem
Maximiliána sa na nej zúčastnilo
ešte šesť jeho spolužiakov. Prvými členmi MI sa tak stali: Iosif

Petru Pal, Antoni Głowiński, Girolamo Biasi, Antonio Mansi,
Quirico Pignalberi, Enrico Granata a Maximilián M. Kolbe. Za zatvorenými dverami, so súhlasom predstaveného, bez zjavnej
perspektívy rozvoja. Navonok
smiešny začiatok, po ktorom
nasledovalo čosi, čo z ľudského pohľadu muselo predznamenávať aj rýchly koniec tohto
čudesného projektu. Do roka
od tohto stretnutia zomreli
na španielsku chrípku dvaja zo
siedmych zakladajúcich členov – A. Głowiński (18. 10. 1918)
a A. Mansi (31. 10. 1918). Zo začiatku ani nič nenasvedčovalo
tomu, že spolok sa rozšíri na masové hnutie s niekoľkými miliónmi členov po celom svete. Krátko po vysviacke sa v roku 1919
Maximilián vracia do Poľska.
Jeho projekt Rytierstva Nepoškvrnenej rehoľní spolubratia vo
vlasti, slušne povedané, neprijali
s nadšením. Maximiliána pokladali za podivína, ktorý sa s „motykou zaháňa na slnko“ a v každodennom kontakte s ním
nešetrili posmeškami na jeho
adresu. Ako sa však veľmi rýchlo
ukázalo, Rytierstvo Nepoškvrnenej sa stalo naozaj masovým
hnutím, ktoré pomohlo miliónom katolíkov po celom svete
rásť vo viere a láske k Bohu. Vďaka Maximiliánovej poslušnosti
a vernosti daru rady od Ducha
Svätého.
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NAJNEVHODNEJŠIE
MIESTO
Po príchode Maximiliána do Japonska padlo rozhodnutie
postaviť nový kláštor a tlačiareň
v Nagasaki – japonské Mesto
Nepoškvrnenej. Sv. Maximilián
našiel lacný pozemok v mestskej
časti Hongoči, na úpätí hory
Hikosan. Voľba tohto miesta sa
zdala na prvý pohľad úplne nelogická a jeho spolubratia si doslova ťukali na čelo. V porovnaní
s ponukou pozemku v mestskej
časti Urakami, kde žila početná
kresťanská komunita, bol pozemok v Hongoči ďaleko od centra,
komunikačne nedostupný, nachádzal sa v nerovnom teréne,
na bývalom pohrebisku domácich zvierat, ďaleko od verejnej
dopravy. Sv. Maximilián sa však
nedal odradiť. Argumentoval
tým, že do Japonska prišiel on
a jeho rehoľní spolubratia predovšetkým ako misionári k pohanom. Udalosti nadchádzajúcich
rokov potvrdili, že výber tohto
miesta bol vedený Božou rukou
a Maximilián naplno počúvol
Božiu radu. Po otvorení nového
kláštora Mugensai no Sono mestský dopravný podnik v Nagasaki
predĺžil jestvujúcu električkovú
linku takmer k samotnému
kláštoru, čím značne uľahčil distribúciu časopisu Seibo no Kishi.
No najdôležitejšie potvrdenie
správnosti voľby miesta pre
nový kláštor prišlo až po smrti
sv. Maximiliána - 9. augusta 1945,
keď americké vojenské lietadlo
zhodilo presne nad centrom Nagasaki atómovú bombu. Napriek
tomu, že celé Nagasaki bolo zničené, kláštor Mugensai no Sono
zaznamenal iba minimálne škody vo forme porozbíjaných okien.
Japonské Mesto Nepoškvrnej
prežilo aj ničivú vojnu vďaka
Maximiliánovej poslušnosti rade
od Ducha Svätého.

RUŽENEC AKO BOŽIA
RADA V ŤAŽKEJ CHVÍLI
Wilhelm Żelazny bol mladý
väzeň nemeckého koncentračného tábora Auschwitz.
Do koncentráku sa dostal v niektorom z prvých transportov
v roku 1940. Po tom, ako ho
pre nespokojnosť s odvedenou
prácou jedného dňa nacisti
zmlátili tak, že mu polámali
rebrá a spôsobili mi vážne zranenie pľúc, prepadol zúfalstvu.
Napriek ťažkej chorobe ho
nacisti každodenne nútili pracovať až do odpadnutia. Týranie a neznesiteľné podmienky
v koncentráku ho viedli k strašnému rozhodnutiu siahnuť si
na život. Chcel sa hodiť na ostnaté drôty elektrického oplotenia, ktoré obkolesovali koncentračný tábor. Mnohí zúfalí väzni
takto končili svoj život. Zmienil
sa o tomto svojom zámere kamarátovi, s ktorým kedysi vyrastal na jednom dvore v meste
Chorzów a po rokoch sa spolu

ocitli v koncentráku. Na jeho
ceste sa vtedy našťastie objavil
sv. Maximilián, ku ktorému ho
spomínaný kamarát zaviedol,
aby sa s ním skúsil porozprávať.
Bol presvedčený o tom, že ak
Wilhelmovi ešte niekto môže
pomôcť, je to práve on.
Wilhelm Żelazny prežil vojnu.
Na stretnutie so sv. Maximiliánom neskôr spomínal takto:
„Otec Maximilián sa so mnou
dlho zhováral a nakoniec vytiahol vrecúško upevnené na vnútornej strane táborovej košele
pod pazuchou. Nachádzal sa
v ňom potrhaný ruženec. Dal mi
ho a povedal, že si ho môžem
nechať na nejaký čas, aby som
sa na ňom modlil. Dodá mi to
sily a povzbudí na duchu. Povedal mi tiež, že na ňom chýba niekoľko zrniečok, ktoré zničil gestapák vo väznici na Pawiaku, ale
mám sa modliť aj na miestach,
kde tieto zrniečka chýbajú. Vo
vrecúšku sa nachádzali aj zbytky zničených zrniečok, ktoré
Maximilián starostlivo pozbieral
z dlážky cely na Pawiaku.“
Psychicky vyčerpaný a zúfalý
Żelazny poslúchol sv. Maximiliána. Modlil sa každý deň ruženec
a postupne sa mu do duše vrátil
pokoj a nádej. Keď chcel po čase
ruženec s vďakou vrátiť, dozvedel sa, že jeho majiteľ dobrovoľne zomrel za iného spoluväzňa.
Uvedomil si, že jeho obeta inšpirovaná Božou radou zachránila
pred smrťou nie len Gajowniczka, ale aj jeho a mnoho ďalších
spoluväzňov. Tento ruženec je
dnes uchovávaný ako vzácna
relikvia v kostole sv. Maximiliána
v Osvienčime.
Relikviár s ružencom sv. Maximiliána, ktorý zachránil život väzňovi Wilhelmu Żelaznemu.
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BIBLICKÝ KOUTEK

DOBRÁ RADA NAD ZLATO
V biblických příbězích
text: P. Petr Soukal
Co má společného Rebeka, Mojžíšův tchán, archanděl Rafael a Achítofel? Všichni se snažili poradit svým blízkým, co mají dělat. Rady moudré, praktické i podlé dotvářejí kulisy příběhů Nového
i Starého zákona. A možná i vás překvapí, kolik takových rad v Písmu je.
RADA LSTIVÁ
Rebeka odposlechla rozhovor
Izáka a prvorozeného Ezaua
a pohotově poradila svému
synu Jákobovi, aby předběhl
svého bratra a získal otcovo požehnání. Rebečina náklonnost
k mladšímu synu je pochopitelná. Zatímco Ezau byl „mužem
znalým lovu, mužem pole“, „Jákob byl muž bezúhonný a sídlil
ve stanech“. Společnost matky
mu byla zajisté milejší než honitba za divokou zvěří. Není
tedy divu, že Písmo komentuje
preference obou rodičů: „Izák
miloval Ezaua, protože z lovu
měl co do úst, kdežto Rebeka
milovala Jákoba“ (Gn 25,28).
Můžeme se dovtípit, že Rebeka při této lstivé radě myslela
na také sebe a své budoucí postavení.
RADA PRAKTICKÁ
Osmnáctá kapitola knihy Exodus pojednává o přátelském
setkání Mojžíše s jeho tchánem. Midjánský kněz Jitro se
doslechl o tom, co Hospodin
učinil Mojžíšovi a celému izraelskému lidu. Proto Mojžíše
přišel navštívit a předal mu
jeho ženu a dva syny. Součástí
této návštěvy byla také zápalná
oběť, rituální hostina i Mojžíšova práce – rozsuzování sporů
v lidu. Písmo poznamenává, že
Mojžíš se této činnosti věnoval
„od rána do večera“. Jitro vycítil
úskalí Mojžíšova počínání a řekl

mu: „Není to dobrý způsob, jak
to děláš. Úplně se vyčerpáš,
stejně jako tento lid, který je
s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš“ (Ex
18,17-18). A poradí Mojžíšovi,
aby jednodušší případy svěřil
schopným mužům, „kteří se
bojí Boha, milují pravdu a nenávidí úplatek“ (v. 21).
RADA KRÁTKOZRAKÁ
Šalomounův syn Rechabeám
z moudrosti svého otce mnoho nezdědil. Místo zkušených
rádců se obklopil mladíky, kteří s ním vyrůstali, a následky
na sebe nenechaly dlouho čekat. Krátce po Rechabeámově
dosazení na královský trůn přišli zástupci s prosbou, aby byla
lidu ulehčena tvrdá práce. Novopečený král si nechal tři dny
na rozmyšlenou a radil se o této
věci se starci, kteří byli ve službách jeho otce. Jejich moudré
doporučení se mu ovšem nelíbilo tolik jako pošetilá rada
mladých přátel. Rozhodl se
tedy práci ještě ztížit a místo
bičů trestat provinilce důtkami.
Tato rada nepřinesla nic jiného
než rozkol království, neboť „Izrael se vzbouřil proti domu Davidovu“ (srov. 1 Král 12,19).
RADA UZDRAVUJÍCÍ
Jeden z nejpoutavějších biblických příběhů se skrývá v knize Tobiáš. Spravedlivý Tóbit
oslepne a uzdraví se díky radě

archanděla Rafaela, který doprovází jeho syna Tobiáše. Kromě nevěsty a vyzvednutí stříbra se po cestě díky Rafaelovi
podaří získat i lék na Tóbitovu
slepotu a všichni zúčastnění
se stávají svědky Boží dobroty
a moci.
RADA PODLÁ
Achítofel rozhodně není kladnou postavou Starého zákona.
Nejprve zradil Davida a potom
jeho synu Abšalómovi poradil,
aby zneuctil ženy svého otce
před očima celého Izraele.
Později poradil Abšalómovi,
aby hned Davida pronásledoval a zabil. Jeho rada byla ale
zpochybněna a Achítofelovi se
stala osudnou. Když viděl, že
na něj král nedal, „osedlal osla
a vydal se na cestu do svého
domu ve svém městě. Udělal
pořízení o svém domě a oběsil
se“ (2 Sam 17,23).
RADA PROROKOVA
Prorok Daniel proslul jako vykladač snů. Čtvrtá kapitola stejnojmenné knihy vypráví o děsivém snu krále Nebúkadnesara,
ve kterém bylo jeho království
přirovnáno k vysokému stromu, kterému byly osekány větve a otrháno listí. Výklad snu
jasně předpovídá, že dny Nebúkadnesarova panování jsou
sečteny. Přesto promlouvá prorok Daniel ke králi takto: „Kéž se
ti, králi, zalíbí má rada: Překonej
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své hříchy spravedlností a svá
provinění milostí k strádajícím;
snad ti bude prodloužen klid“
(Dan 4,24). Jenže král na tuto
prorokovu radu nedbá, a tak
mu je po roce království skutečně odebráno.
RADA NAD ZLATO
Mudroslovná literatura je takřka nevyčerpatelným pramenem dobrých rad. Například
v knize Sírachovec nacházíme
tuto naléhavou výzvu: „Poslechni, synu, a přijmi mé mínění, neodmítej mou radu“ (Sir
6,23). Tato rada obsahuje mnoho doporučení, která doprovázejí člověka na jeho životní
pouti: „nespoléhej se na svůj
majetek“ (Sir 5,1), „od svého
mládí se věnuj vzdělání“ (6,18),
„nečiň nic zlého a nic zlého
tě nestihne…“ (7,1). Veškerou
moudrost ovšem shrnují slova
timor Domini initium sapientiae – bázeň Boží je počátkem
moudrosti.

RADA BOŽÍ
Některé žalmy jsou takzvané
mudroslovné a mají blízko k poselství, které nacházíme v biblické mudroslovné literatuře
(jedná se především o žalmy: 1,
19, 34, 37, 39, 49, 50, 52, 53, 58,
73, 81, 82, 90, 101, 112, 115, 119,
127, 133, 139). V žalmu šestnáctém se potom doslova praví:
„Dobrořečím Pánu, že mi radí,
že mi k srdci mluví za noci“ (v. 7
dle překladu Václava Renče).
Sám Pán může poskytnout kýženou radu a promluvit k srdci
člověka. Skutečnost, že Bůh
nám „radí“, neboli nás „vede
po správných cestách“, bychom
měli brát vážně a vždy bychom
Boží radu měli přijímat jako základní směrovku našeho života.
RADA PRO SVÍZELNÉ
SITUACE
Židé se na přelomu letopočtu
museli rozhodnout buď pro Ježíše, nebo proti Ježíši. Situace
se nevyřešila ani jeho smrtí. Ba

spíše naopak. A právě do těchto židovských nejistot zaznívá
rada učitele Gamaliela: „Nechte
tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí,
rozpadne se samo, pochází-li
z Boha, nebudete moci ty lidi
vyhubit“ (Sk 5,38-39). Zkrátka
trpělivost přináší růže a v tomto případě dokonce poznání
Božích záměrů.
RADA SVATÉHO PAVLA
Známý je text sedmé kapitoly
prvního listu Korinťanům. Pavel
zde radí, že je „pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je“ (v. 26).
Pro svobodné to znamená se
neženit ani nevdávat, ale zůstat pro Pána. Možná by tato
dobře míněná rada byla lépe
pochopena, kdybychom měli
vždy na paměti, že se nejedná o obecně platnou radu pro
křesťany všech dob, ale o konkrétní doporučení učiněné
s ohledem na tehdejší neutěšené poměry v Korintu.

Rozumnější jsem nad všechny své učitele,
neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine.

Foto: Free-Photo | Pixabay.com

(Žalm 119,99)
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (32)
Benedikt XV. – mírotvorce
text: Radomír Malý
První světová válka (1914–1918) si vyžádala cca 20 milionů lidských životů – padlých vojáků
i civilistů. Řídit církev za této nelehké situace připadlo Benediktu XV., jenž byl zvolen papežem
po smrti sv. Pia X. r. 1914. Usilovat o mír a pomáhat všem, kteří válkou trpěli, se stalo hlavním
posláním a náplní jeho pontifikátu. Neobešlo se to bez těžkostí a neporozumění.
NA STOLCI PETROVĚ
OPĚT ARISTOKRAT
Dějiny si libují v kontrastech. To
se týká i historie církve. Po Piovi X., synovi obecního poslíčka,
volí kardinálové syna vznešeného aristokratického rodu ze
severoitalského Janova.
Jmenoval se občanským jménem Giacomo della Chiesa a narodil se v Pegli u Janova r. 1854.
Původně vystudoval práva
na janovské univerzitě a získal
zde r. 1875 doktorát. Čekala
ho skvělá kariéra soudce nebo
advokáta. On ale dal přednost
vnitřnímu hlasu, který ho vedl
ke kněžskému povolání. Vstoupil proto hned po studiích do janovského kněžského semináře
a byl r. 1880 vysvěcen na kněze.
Jeho právnické znalosti a schopnosti jej předurčily k dalšímu
studiu v Římě na Papežské diplomatické akademii. Po ukončení tohoto vzdělání zůstal pracovat ve Vatikánu v papežských
službách jako úředník státního
sekretariátu a dosáhl vysokého
postavení substituta, tj. nejdůležitější osoby hned po státním
tajemníkovi.
Pius X. ho jmenoval r. 1907 arcibiskupem v Bologni a r. 1914
zařadil do kardinálského sboru.
V konkláve po smrti Pia X. byl
zvolen jeho nástupcem v době,
kdy začínala I. světová válka.

MÍROVÉ ÚSILÍ
SVATÉHO STOLCE
Ve válečné lítici bojovali katolíci na obou stranách fronty.
Válčící státy usilovaly o to, aby
papež podpořil jejich požadavky. Benedikt XV. to ale odmítl
jak ve vztahu k Itálii a Francii,
tak i ve vztahu k Německu a Rakousko-Uhersku. Vyhlásil přísnou neutralitu Svatého stolce
a nepodlehl žádnému nátlaku.
Vatikán se věnoval především
charitativním akcím a pomoci
raněným vojákům, válečným
zajatcům a strádajícímu civilnímu obyvatelstvu. Papeži Benediktovi se podařilo vytvořit rozsáhlou síť dobrovolníků, kteří
byli nasazováni k pomoci všude, kde vznikla taková potřeba.
Do těchto akcí se zapojilo též
mnoho řeholníků a řeholnic.
Francouzský spisovatel Romain
Rolland právem nazval Svatý stolec „druhým Červeným
křížem“. Papež Benedikt XV.
ve spolupráci s Mezinárodním
červeným křížem založil ve Vatikánu zvláštní úřad, který měl
pátrat po zajatých a pohřešovaných vojácích s cílem přinést
jim i jejich rodinám pomoc.
V srpnu r. 1917 zaslal Benedikt XV. mírovou nótu hlavám
všech válčících států, v níž je
vyzval, aby ukončily tuto válku, jež přináší strašlivé utrpení

především civilnímu obyvatelstvu. Vatikán se tady nabízel
jako zprostředkovatel mezi
oběma bojujícími tábory. Vlády
však papežovu výzvu ignorovaly, Francie a Německo se k ní
postavily dokonce nepřátelsky
a obvinily Svatý stolec, že svojí mírovou aktivitou nahrává
opačné straně. Pouze rakousko-uherský císař Karel zareagoval
na Benediktovu iniciativu kladně, jenže zůstal osamocen. Papež také apeloval na vlády obou
stran, aby ve válce nepoužívaly
jedovatých plynů a jejich ponorky nepotápěly civilní lodě.
V charitativní činnosti pokračoval papež Benedikt i po válce,
kdy spousta obyvatel Evropy
trpěla hladem a bídou. Aktivita Svatého stolce ve prospěch
strádajících mu přinesla nakonec uznání i od nekatolických
států. Anglie a Holandsko, které
předtím neměly s Vatikánem
žádné diplomatické styky, je
navázaly, podobně i Francie,
s níž diplomatické kontakty
zrušil Pius X. r. 1904 jako reakci na zákon o odluce církve
od státu.
K nejsvětlejším stránkám pontifikátu Benedikta XV. však patří, že Vatikán byl během první
světové války jedinou veřejnou
a nadstátní institucí, jež pozvedla hlas na obranu Arménů,
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kteří se stali obětí genocidy ze
strany turecké vlády. 1,5 milionů obyvatel tehdejší Osmanské říše arménského původu,
převážně křesťanů arménské
církve nesjednocené s Římem
a také katolíků arménského
obřadu, bylo bestiálně povražděno. Tento krvavý masakr nařídil ministr vnitra Talat, který se
hlásil k tzv. mladoturecké straně vyznávající spolu s islámem
i marxistickou ideologii. Turecké ozbrojené síly neušetřily nikoho, ani ženy a děti. Arménský
národ měl být vyhlazen, neboť
prý představoval nebezpečí kvůli přátelským vztahům
k Rusku, které bojovalo na straně dohodových mocností (Anglie, Francie, Itálie) proti Turecku,
spojenci Německa a Rakousko-Uherska.
Svatý stolec publikoval papežovy otevřené dopisy tureckému sultánovi Mehmedovi V.,
jež předkládaly fakta o krvavé
řeži vládních ozbrojených formací na arménském obyvatelstvu. Když nedostal žádnou odpověď, obrátil se na Německo,
které bylo spojencem Turecka.
Císař Wilhelm II. se však spokojil pouze formálním dotazem
sultánovi, jenž všechno popřel.
Vatikánský deník L’Osservatore Romano byl dlouhou dobu
jediným médiem, které informovalo světovou veřejnost
o tureckém vyvražďování arménského obyvatelstva.
Po ukončení války se mapa
Evropy radikálně změnila. Německo přišlo o značnou část
území, Rakousko-Uhersko se
rozpadlo, v Rusku proběhla
bolševická revoluce. Papež
na to musel reagovat navázáním diplomatických styků s německou republikánskou vládou

Papež sv. Benedikt XV.

po svržení císaře a s nově vzniklými samostatnými státy: Československem, Polskem, Jugoslávií, Rakouskou republikou
a Maďarskem.
NOVÉ CÍRKEVNÍ
DOKUMENTY
Za pontifikátu Benedikta XV.
vyšel r. 1917 nový Codex iuris canonici (Kodex církevního
práva), který platil závazně až
do r. 1983. Papeži Benediktovi šlo o to, aby sjednotil různé
do té doby platné právní sbírky
v jeden celek.
Z encyklik Benedikta XV. je
nejvýznamnější „Spiritus Paraclitus“, která potvrzuje základní
principy dokumentu sv. Pia X.
„Lamentabili“. Benedikt právě
tak jako Pius kategoricky odmítá liberální výklad Nového zákona, zejména zpochybňování
Kristových zázraků.

Papež Benedikt má rovněž vztah
k českým církevním dějinám.
Jeho spolužákem v Římě byl
pozdější pražský arcibiskup František Kordač, s nímž udržoval
přátelské styky. R. 1919 povolil
Čechům jako zvláštní privilegium konat obřad svátostného
požehnání v národním jazyce
namísto dosavadní latiny.
Benedikt XV. zemřel r. 1922, kdy
už začínala konsolidace válkou
zničené Evropy. Málokdo tušil, že za dvacet let přijde ještě
horší a hroznější válka, před níž
varovala Panna Maria ve Fatimě
r. 1917, taktéž za pontifikátu
Benedikta XV.
Použitá literatura:

BUEHLMEYER, Carl. Die Kirchengeschichte III. Paderborn: Schoeningh-Verlag, 1959.
HERTLING, Ludwig. Die Kirchengeschichte. Innsbruck: 1983.
JOHNSON, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut
Wydawniczy Pax, 1998.
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PRO DĚTI

PANE, CO BY SIS PŘÁL?
Pán pomáhal sv. Josefovi správně se rozhodovat v každé životní
situaci.
text: S. Faustýna Šímová OSF
Milé děti, jmenuji se Josef a chci vám povědět něco o svém dobrodružném životě.

Můj život nabral spád, když
jsem v Nazaretě potkal Marii. Hned jsme si padli do oka.
Rozhodli jsme se, že se spolu
zasnoubíme. Krátce nato jsem
však zjistil, že Maria čeká miminko. Byl jsem zmatený. Říkal
jsem si: „Asi jsem se zmýlil. Maria má ráda jiného muže.“ Přemýšlel jsem, co mám dělat. Nakonec jsem se rozhodl, že Marii
tomu neznámému muži přenechám. V noci se mi však zdál
sen. Zjevil se mi anděl a řekl mi:
„Josefe, neboj se vzít si Marii
za manželku. Maria čeká miminko, které se v jejím lůně
zrodilo zásahem Božím.
Bude se jmenovat Ježíš
a zachrání všechny lidi.“
Teda, to byla pecka!
Rozhodl jsem se úplně
změnit svůj plán. Přijal jsem Marii k sobě.

mohla porodit. Všechny pokoje
však byly obsazené. „Co teď?“
prosil jsem Pána, aby mi pomohl.
Odpověď přišla okamžitě. V dálce jsme zahlédli teplou stáj, kde
bydlela domácí zvířata. Právě
tam Maria přivedla na svět Ježíška. Vypadal sice jako obyčejné
miminko, ale s Marií jsme tušili,
že jsme svědky toho největšího
zázraku: narodil se Boží Syn!
Usadili jsme se v jednom domku
v Betlémě. Myslel jsem si, že to
bude to nejlepší místo. Jednou
v noci se mi však ve snu ukázal
anděl. Řekl mi: „Josefe, Ježíšek
je v nebezpečí, král Herodes
ho chce zabít. Vezmi celou
rodinu a utečte
do Egypta.“

„Dobře,“ řekl jsem si, „změna
plánu.“ Ještě tu noc jsme se vydali na cestu.
V Egyptě jsme žili několik let.
Jednou v noci jsem opět uslyšel hlas anděla: „Josefe, už je
čas vrátit se do tvé rodné země
Izraele.“ Hned jsme vyrazili.
Po cestě jsme se ale od lidí dozvěděli, že v Betlémě pořád není
bezpečno. Přemýšlel jsem a ptal
se: „Pane, co dál? Kde chceš, abychom bydleli?“ Zdál se mi znova
sen. Anděl mi řekl, abychom se
usadili v městě Nazaretě.
Každý den jsem se ptal Pána,
jak si přeje, abych se o Ježíška
a Marii staral. Naučil jsem se
povídat si s Ním o všem,
co jsem dělal. On mi radil,
jak mám Ježíška vychovávat, jak být dobrým
manželem, co dělat
v těžkých situacích.
Milé děti, svatý
Josef věřil, že Bůh
má s jeho životem
ten nejlepší plán.
Naslouchal Bohu
a On mu radil v každé situaci. I my se
můžeme učit Pánu
naslouchat a nechat
si od Něho poradit.
Náš život se pak
stane krásným
velkým dobrodružstvím.

V době, kdy se už
měl Ježíšek narodit,
vyšlo nařízení o sčítání lidu. Tenkrát každý
musel navštívit své rodné
město a tam se zapsat.
I my jsme se tedy vydali na cestu do Betléma. Hledali jsme
tam klidné ubytování, kde by Maria

Ilustrace: Vítězslav Koutník

Narodil jsem se v městě Betlémě. Od mládí jsem měl rád
Pána Boha. Často jsem se ho
ptal: „Pane, co si přeješ, abych
udělal?“
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KUDY POJEDEME?
O tatínkovi, který si nechal poradit.
text: Jana Lokajová

Foto: Free-Photo | Pixabay.com

Venku bylo krásně a volný den
lákal k výletu. Na jeden se vydala
o rodina Hejlových ze Zlína. Cestou se ale objevil malý háček. Tatínek pozapomněl trasu. „To jsem
blázen, vždyť to přece bylo tudy,“
durdil se, když už potřetí netrefil
správnou odbočku z města směrem do hor. Byl si skoro jistý, že
cestu dobře zná. Ale od doby,
kdy tudy jel naposledy, už uteklo
příliš hodně vody.
Děti
otráveně
odfrkávaly
na zadních sedadlech: „Budeme
tu kroužit ještě dlouho?“ ptal se
Tonda, čímž na dobré náladě
ve voze moc nepřidal. Uvnitř
začínalo být dusno. „Tudy to ale
musí být,“ zkusil opět táta odbočku kolem obchodu s potravinami. A zase vedle.
Maminka se rozhlížela po směrnících a horlivě přemýšlela, jestli
se radši nevrátit domů a nezkusit výlet přece jen jindy. „Zadám
to do GPSky,“ navrhla po chvilce.
„Ale já tu cestu znám, jen si zrovna nemůžu vzpomenout,“ zlobil

se tatínek. Hlavně se zlobil sám
na sebe než na maminku. „Tady
je každá rada drahá,“ povzdechla si maminka, která svého tvrdohlavého manžela znala lépe
než kdo jiný.
Nakonec ale, k úlevě všech
unavených členů rodiny i pejska Ludvíka, konečně tatínek
vzdal svou námahu a poprosil
maminku, aby přece jen zapnula GPSku a zadala cíl cesty:
chatu Rozárku poblíž stezky
v oblacích. „Zahněte doleva,“
ozvalo se z telefonu. „Doleva,
tam to nikdy nebylo,“ bručel
tatínek a poslušně zahnul doleva. „Po 100 metrech vjeďte
na nájezd,“ zavelel telefon. „Á,
už jsme venku, no konečně,“
komentoval úlevně tatínek.
„Po 6 kilometrech odbočte doprava…“ hlásil opět ženský hlas
z telefonu. A cesta už šlapala
jako po másle. Dusná atmosféra z auta vyprchala a výlet se
nakonec náramně vydařil.

A tak se zdá, že každý někdy potřebuje poradit. Někdy je dobrá
rada opravdu nad zlato. Jako
pomocníka na naši životní cestu
nám Bůh posílá Ducha Svatého
s jeho darem rady. Kdo o tento dar prosí, dokáže ve zmatku
všech životních možností a cest
volit správně. To znamená v souladu s Boží vůlí, podle Ježíšovy
logiky a jeho evangelia, do nebeského cíle. Díky tomu, že posloucháme při svém rozhodování tu správnou „GPSku“, tedy
Ježíše, rosteme jako lidé a dokážeme si dobře poradit, někdy
dokážeme poradit i lidem kolem nás. Boží pohled na věc nás
učí vidět věci z jeho perspektivy,
ne jen z našeho vlastního, často
velmi omezeného a krátkozrakého pohledu. O tento dar je
potřeba prosit v modlitbě. Vždyť
každý z nás potřebuje dobrou,
Boží radu!
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PODĚKOVÁNÍ A PROSBY
❧ Už je to víc než půl století,

ale já stále cítím povinnost veřejně poděkovat Panně Marii
za její pomoc. Stalo se to v roce
1970, když jsme se v hlídání
pětileté mladší dcerky s manželem střídali. V kritický den
jsem odešla na ranní směnu.
Bydleli jsme v části mělnického
cukrovaru, kde si společně hrávalo víc dětí. Tehdy ale v zápalu
zábavy pronikly do výrobních
prostor a někdo spustil dopravníkový pás. Naše Janička právě
něco sbírala blízko stroje a zařízení zachytilo její hlavičku. Následoval úraz, podle odborníků
smrtelný: lebka byla proražená
a rozbitá dokonce na několika
místech. Stav dítěte, které ztratilo mnoho krve, byl i po okamžité operaci kritický a večer
přišel vzkaz, abychom navštívili nemocnici. Šel tam manžel
sám, zatímco já jsem v slzách
klečela před obrazem Panny
Marie s Ježíškem. Prosila jsem
ze všech sil. Manžel se vrátil se
zprávou, že máme pouze jednoprocentní naději. Nepřestala
jsem se modlit a Boží odpověď
v podobě dcerčina zotavení
přicházela pomalu, ale jistě.
Léčba pokračovala v pražské
střešovické nemocnici a byl to
tamní špičkový neurochirurg,
profesor Zdeněk Kunc, kdo při
studiu zdravotní dokumentace
před námi jako první vyslovil
slovo „zázrak“. Jinak si uzdravení dcerky nedokázal vysvětlit.

Dnes už Jana překonala životní padesátku, je sama maminkou a po smrti mého manžela
mi pomáhá s těžkostmi stáří.
Na přímluvu Panny Marie se
mi dostalo ještě mnoho dalších darů, uzdravení a pomoci
v kritických situacích. Záchrana
dítěte ale až do smrti zůstane
na prvním místě mojí vděčnosti. Modlitba před obrazem Madony patří k nejhezčím chvílím
každého mého dne.
vděčná čtenářka Božena

❧ Milí čtenáři časopisu Imma-

culata, chtěla bych Panně Marii
a svatému Josefovi poděkovat
za narození druhé vnučky Veroniky v dubnu letošního roku.
Od začátku těhotenství měla
dcera zdravotní problémy včetně toho, že ve třetím měsíci
těhotenství prodělala koronavirus. Stále jsem se já, manžel, širší rodina i přátelé za ni a malou
modlili k Panně Marii a svatému
Josefovi. Celou dobu těhotenství byla malá Verunka otočena
hlavičkou dolů. Asi 5 týdnů před
porodem se dceři v noci otočila
do polohy, kdy lékaři konstatovali, že porod proběhne dolním
koncem pánevním, popřípadě
císařským řezem. Opět jsme
prosili v modlitbě, aby se miminko otočilo zpět. Dcera podstoupila přetočení miminka, ale
malou se nepodařilo otočit. Dle
rady lékařů byla rozhodnuta
rodit přirozeně dolním koncem

pánevním, i když z toho měla
obavy. V noci, když jí praskla
plodová voda a odjela se zetěm
do porodnice, porod začal velmi pěkně probíhat. Při kontrole
ale lékařka zjistila, že miminko
začalo do porodních cest místo
zadečku strkat nožičky a okamžitě rozhodla, že se udělá císařský řez. Ve 3 h v noci dne 7. 4.
2021 dcera císařským řezem
přivedla na svět krásnou zdravou holčičku. I když se po tomto
zákroku dcera ještě stále dává
do pořádku, tak velmi Pánu
Bohu, Panně Marii i svatému
Josefovi děkujeme za tento zázrak – narození zdravé vnučky.
vděčná rytířka Monika

❧ Ráda bych poděkovala Pan-

ně Marii za svatbu mého bratrance Davida a jeho ženy Ivany.
I přesto že byl loňský rok plný
strachu z koronaviru, my jsme
na té svatbě 4. 7. mohli být.
Děkuji Panně Marii i sv. Cyrilu
a Metoději za ochranu.
rytířka Zdenka

❧ Je to velmi dávno. Snad pa-

desát let, když jsem byla větší
dítě. Maminku navštěvovala
jedna teta, která sice byla pokřtěná, ale začala se zajímat
o Svědky Jehovovy. Vzpomínám si na naše debaty, kdy
jsme srovnávaly výroky z jejich
knížek a našeho Písma svatého.
Vlastně jsem se tehdy naučila číst Bibli. Jednoho dne nám

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

Aby nás sv. Maxmilián a Neposkvrněná – Matka lásky, učili stávat se lepšími
lidmi a opravdovými svědky křesťanských ctností.
Aby se láska a posvěcení se sv. Maxmiliána staly pro každého rytíře impulsem
k úplnému a bezpodmínečnému odevzdání se Neposkvrněné.
Aby náš vztah k Neposkvrněné byl zralý a stal se základem naší cesty ke spáse, podle příkladu sv. Maxmiliána.
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teta přivezla medailky, křížky,
obrázky svatých, několik růženců s tím, že už je nepotřebuje.
Mě to nějak zasáhlo. Proč se zbavuje takových cenností? Uvažovala jsem, co s tím uděláme,
až jsem usnula. A jako by přišla
Panna Maria se slovy: „Pokud
mě přijmeš, budu Tě opatrovat.“
Moje maminka a teta už nežijí,
ale já mám pořád všechny ty
věci. Hlavně věřím, že mě Panna
Maria chrání. Děkuji jí za každou
přímluvu u Pána Ježíše. Vím, že
za tu dobu už jich bylo hodně.
Prosím ji stále o ochranu.
vaše čtenářka z Hlučínska

❧ Bydlí u nás doma naše sest-

ra, která je psychicky nemocná
a závislá na alkoholu. Zhruba před dvěma měsíci, kdy
se k nám domů dostala kniha
o medailce, přestala pít.
vděčná Marie

❧ Prosím o modlitbu za přítele, dar zdraví při operaci.

ZPRÁVY
• Vatikán: Papež František
jmenoval nového prefekta
kongregace pro klérus. Je jím
jihokorejský kardinál Lazar Jou
Henck-sik. Devětašedesátiletý biskup pochází z Nonsanu
v tedžonské diecézi, kterou
vede od roku 2005 a kde v roce
2014 přivítal papeže během
jeho apoštolské cesty do Koreje u příležitosti šestého Dne
asijské mládeže.
Biskupská služba zavedla mons.
Jou vícekrát do Severní Koreje
v rámci solidárních a mírových
iniciativ. Letos v dubnu – po setkání s papežem Františkem
v Římě – prohlásil, že si papež
přeje navštívit Pchjongjang. Minulou sobotu, po papežském
jmenování, pro agenturu Asia

Prosím o modlitby a Dar Ducha
Svatého při státní závěrečné
zkoušce blízké osobě. Děkuji.
Jana

❧ Prosím

o přímluvu za mou
slepou a dost vážně nemocnou
sousedku. Prosím za zdraví jejího
těla i duše, aby tento svůj stav
unesla. Také za její okolí, manžela
a celou rodinu, kteří se k ní nechovají moc dobře. Prosím, ať se
jich Pán dotkne. Děkuji.
Iva

❧ Ráda

bych Vás požádala
o modlitbu pro syna v náhradní rodinné péči. V dětském domově, ve kterém strávil většinu
svého života, mu nedokázali
poskytnout jiné než základní
vzdělání. Nyní je opět třetím
rokem zpátky u nás. V učebním oboru, který si sám vybral,
má vzhledem ke všem „dys-“
a v současné době umocněné distanční výukou výukové
problémy. Škola mu odmítla
News uvedl: „Pokud mi Vatikán
zadá úlohu, abych zorganizoval
papežskou návštěvu v Severní
Koreji, vynasnažím se, abych
toto poslání splnil.“
V listě tedžonským věřícím
jejich biskup vypráví, jak jej
– právě při zmíněném dubnovém setkání – Svatý otec
seznámil se svým úmyslem
povolat jej do vatikánského
úřadu. Na zdráhání kandidáta,
který namítal, že se necítí hoden takového úkolu, protože
pochází z malé asijské diecéze
a nehovoří mnoha jazyky, papež reagoval slovy: „Ve Vatikánu potřebujeme usměvavé lidi,
schopné vytvářet společenství
s druhými.“ Kromě toho, jak
papež dodal, považuje nominaci dalšího asijského biskupa
za velice důležitou pro všeobecnou církev, jelikož v římské

půjčit počítač. Notebook, který jsme mu pořídili, nebyl přizpůsoben k výuce a museli
jsme požádat organizaci Člověk v tísni o pomoc v seřízení.
Syn se bál přiznat, že počítači
nerozumí. Nyní mu hrozí vyloučení za školy. Moc prosím
o modlitbu za něj, aby dokázal
vše zvládnout a zdárně ukončit druhý ročník, tak, aby v září
mohl nastoupit s čistým štítem
do třetího ročníku a zdárně
vykonat závěrečné učňovské
zkoušky. Moc děkuji za modlitbu a vyslyšení.
Věra

❧ Svatá

Panno Maria, Matko
Pána Ježíše, prosím o ochranu
a pomoc. Po onemocnění covidem mě čeká náročné vyšetření. Děkuji za mše svaté, které
za rytíře Neposkvrněné sloužíte. Svatý Antoníne, pomáhej
v nesnázích. Děkuji.
rytířka Anežka

kurii zatím tento světadíl zastupuje pouze kard. Luis Antonio
Tagle, prefekt Kongregace pro
evangelizaci národů.
www.vaticannnews.va, 15. 6. 2021

• Portugalsko: Trenér národní
fotbalové reprezentace Fernando Santos je hluboce věřícím
katolíkem a velkým ctitelem
Panny Marie Fatimské. Nedávno veřejně prohlásil: „Jsem
fascinován tím místem, kde se
mohu těšit tichem (mlčením)
Marie, která trpěla s Ježíšem.“
Zároveň vyznal, že se denně
modlí sv. růženec.
www.pch24.pl, 15. 6. 2021

• Etiopie-Eritrea:
Etiopijští
a eritrejští vojáci se v boji proti
separatistům v regionu Tigraj
dopouštějí krvavých zločinů
na pravoslavném i katolickém
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duchovenstvu i laicích. Dle zahraničních médií bylo od počátku tohoto krvavého konfliktu, trvajícího cca jeden rok,
povražděno nejméně 78 kněží.
Mnohé křesťanské vesnice byly
vypáleny, jejich obyvatelstvo
povražděno, ženy znásilněny.
Vojsko neušetřilo ani nemocnice a charitativní zařízení vedené řeholními sestrami.
www.vaticannews.va, 18. 5. 2021

• Maďarsko: Informační centrum vlády vydalo prohlášení
proti rozhodnutí Evropské komise, která kritizuje nařízení, že
ve školách této země nesmí být
propagována homosexualita.
„Nebudeme se nikomu omlouvat za to, že chráníme děti,“
prohlásilo Informační centrum
maďarského kabinetu.
www.pch24.pl, 17. 6. 2021

• Bangladéš: Dne 16. května
zemřel v nemocnici ve městě
Pal 18letý Joy Haldar, syn rodičů náležejících k presbyteriánské církvi. Byl ubodán svými
muslimskými spolužáky, kteří, právě tak jako Joy, chodili
do místní katolické školy. Důvodem byla hádka, která vznikla při jedné počítačové hře,
kdy mladý Joy hájil křesťanské
zásady. Policie vypátrala nejméně 9 muslimských studentů,
kteří se na vraždě podíleli. Byli
zatčeni, ale hned nato propuštěni na kauci. Podle mediálních
zpráv je pravděpodobné, že
budou zproštěni viny, maximálně odsouzeni k podmínečnému trestu.
www.niedziela.pl, 15. 6. 2021

• Německo: Katolická církev
pořádá oslavy ke 200. výročí
narození faráře v Augsburgu a Woerishofenu Sebastiana Kneippa. Ten proslul jako

bylinkář a tzv. „vodní doktor“.
Věnoval se přírodnímu léčení
a uplatňoval tzv. „vodní terapii“
k léčení nejrůznějších chorob.
Přitom ale vynikl i jako skvělý
duchovní pastýř. Neúnavně kázal proti neúctě vůči Nejsvětější
svátosti a vyžadoval život podle
Desatera. Při epidemii cholery
se obětavě věnoval ošetřování
nemocných bez ohledu na nebezpečí vlastní nákazy.
Glaube und Kirche 5/2021

• Filipíny: Katoličtí biskupové
zasvětili celou zemi sv. Josefu
Dělníkovi. Chtějí tak vyjádřit
svoji solidaritu s chudými, kteří poctivě pracují a jejichž výdělek nestačí k obživě rodiny.
To se týká podle filipínského
episkopátu až 20 milionů Filipínců z celkového počtu 100
milionů obyvatel této země.
Glaube und Kirche 5/2021

• Pákistán: Ochranu pro muslimského právníka, který hájí
pronásledované křesťany, požaduje Margarete von Galen,
předsedkyně Rady evropských
advokátních komor a právnických společností (CCBE). V listu
adresovaném pákistánskému
premiérovi Imránu Chánovi
vybízí ke konkrétním krokům
na ochranu života Saifula Malooka, který se kvůli obhajobě
pronásledovaných stal terčem
útoků islámských extremistů.
Právě on se zasloužil o propuštění Asie Bibi.
Předsedkyně rady, která zastupuje asi milion evropských
právníků, v dopise zdůrazňuje,
že advokátovi je stále častěji
vyhrožováno smrtí, a proto je
nutné zajistit mu 24hodinovou ochranu. Výhrůžky zesílily
poté, co vyhrál soudní proces
v kauze křesťanského páru,
který strávil sedm let v cele

smrti. Díky intervenci muslimského právníka láhaurský soud
propustil letos v červnu tyto
rodiče čtyř dětí z vězení. Manželé se dostali za mříže poté,
co byl otec rodiny Shafqat
Emmanuel mučením donucen
k přiznání absurdních obvinění. Pár byl obviněn z rozesílání
rouhačských textů proti islámu. Záležitost byla o to absurdnější, že oba manželé jsou
negramotní.
Propuštění křesťanského manželského páru vyvolalo hněv
fundamentalistů. Právník se
musel skrývat v Nizozemsku.
Nějakou dobu také hledal útočiště na francouzském velvyslanectví v Islámábádu. Podle
Margarete von Galen je v ohrožení života nejen Saiful Malook,
ale i jeho blízcí. Předsedkyně
advokátní komory končí svůj
dopis výzvou pákistánskému
premiérovi, aby zajistil nestranné vyšetření výhrůžek
adresovaných obhájci pronásledovaných křesťanů a zajistil
jeho bezpečnost. „Právní stát
nemůže existovat, pokud jsou
právníci a instituce hájící právní
stát neustále vydíráni a zastrašováni islámskými extremisty,“
napsala von Galen.
Saiful Malook se věnuje obhajobě křesťanů nikoli z konfesních
důvodů, nýbrž z úcty k právu.
„Jsem oddaný muslim a miluji
proroka Mohameda. Obhajoba
křesťanů obviněných z rouhání
je mou ústavní a islámskou povinností. Islám nás učí, že zabití
jednoho nevinného člověka je
jako zabití celého lidstva. Bohužel, mnoho mých muslimských
bratrů a sester to nedokáže přijmout,“ řekl právník v jednom
z rozhovorů.
Vatican News, 6. 7. 2021
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Maxmiliánovská

POUŤ na CVILÍN
11.00

křížová cesta v přírodě

12.00

mše svatá

13.00

občerstvení a přátelské setkání

15.00

odpolední program a modlitba s požehnáním

Foto: archiv

Kde je láska a moudrost, tam není ani strach, ani nevědomost.
Kde je trpělivost a pokora, tam je není ani hněv, ani rozčilování.
Kde jsou chudoba s radostí, tam není ani žádostivost, ani lakota.

sv. František z Assisi
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