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

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
srdečně Vás zdravím z  redakce časopisu Im-
maculata. S  tímto prvním číslem roku 2021 
bychom Vám chtěli srdečně poděkovat 
za každý Váš dar, který jste nám od poslední-
ho čísla poslali. Díky Vaší štědrosti můžeme 
nadále vydávat Immaculatu a občas Vám po-
slat i nějaký dárek. Tentokrát Vám posíláme 
knížku jako poděkování za Vaši podporu.

S tímto novým číslem otevíráme nové téma, 
kterému bychom se chtěli letos věnovat: Dary 
a plody Ducha Svatého. Kdo je Duch Svatý? Je 
to ten, který nás uschopňuje ve víře vyznávat 
Syna i Otce, ten, který nás činí dětmi Božími 
a my pak jsme schopni radostně volat k Bohu: 
„Abba, Otče!“ Bez Ducha Svatého jsme jako 
ratolest, která je oddělená od  kmene a  usy-
chá, ale díky Duchu Svatému jsme ratolestí 
naroubovanou na  kmen, ve  které proudí ži-
votodárná míza a my můžeme přinášet dobré 
ovoce. Avšak Duch Svatý není „něco“, nějaká 
neosobní energie, On je „někdo“. Je to živá 
osoba, která si přeje, abychom s  ní žili v  úz-
kém vztahu jako s Přítelem, který nás uschop-
ní poznat a splnit Boží vůli.

Milí čtenáři, kéž Vám připravené články pomo-
hou vstoupit do  blízkého vztahu s  Duchem 
Svatým a  pokračovat v jeho moudrosti věrně 

cestou víry.

br. Bohdan Heczko OFMConv 
šéfredaktor ImmaculatyDenní modlitba rytířů Neposkvrněné Panny Marie

Ó Maria, beze hříchu počatá, oroduj 
za nás, kteří se k Tobě utíkáme, 

i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají, 
a zvláště za nepřátele církve svaté a za ty, 

kdo jsou Ti svěřeni.

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (M. I.)
je mariánské apoštolské hnutí, které založil v  Římě 16.  října  1917 svatý Maxmilián Maria 
Kolbe. Toto hnutí usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou. Rytíři a rytířky 
Neposkvrněné usilují skrze vlastní odevzdání se do  rukou Matky Boží v  první řadě 
o vlastní obrácení a pak obrácení ostatních hříšníků, zvláště těch, kteří odešli od víry, 
a těch, kteří ještě Ježíše Krista neznají.

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedených kontaktech.
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VEDENÍ DUCHEM SVATÝM
Třetí Božská osoba si z každého z nás učinila svůj chrám. 
text: o. Kryštof Skibiński OFMConv

Jednou jsem si po katechezi vyšel s dětmi na louku a zeptal jsem se, co jim na tom místě připo-
míná Ducha Svatého. Někdo řekl: „Tráva, protože je zelená.“ Tato barva je v ikonografii barvou 
Ducha Svatého, pod jehož dechem se vše rozvíjí, zelená a kvete. Někdo další ukázal na holuba, 
který připomíná holubici, všem nám dobře známý symbol Ducha… 

Jiné dítě poukázalo na  červené 
růže, protože je to liturgická bar-
va Třetí Božské Osoby. Pak někdo 
řekl: „Vítr.“ Vítr, dech, vanutí, heb-
rejsky RUAH, řecky PNEUMA, to 
je Duch. Když apoštolové uslyšeli 
v den Letnic hukot z nebe, pozna-
li, že na ně sestupuje Boží Duch. 

Ke jmenovaným symbolům by-
chom měli ještě přidat aspoň 
vodu a oheň, které děti na lou-
ce neměly jak ukázat. Jak voda, 
která vše oživuje, tak Boží Duch 
přináší do  naší duše plnost ži-
vota, přináší věčné mládí. Duch 
Svatý je také ohněm lásky, kte-
rý – když se rozšiřuje – všechno 
stravuje a  proměňuje v  sebe. 
Oheň Ducha, který v nás vzplál 
ve  křtu a  byl přiživený ve  svá-
tosti biřmování, se v našem srd-
ci rozmnožuje pokaždé, když 
přijímáme Kristovo Tělo. V  Eu-
charistii požíváme přece – jak 
říká sv. Efrem – Ducha a Oheň! 

Je to neuvěřitelné, kolik věcí 
a symbolů nám může připomí-
nat přítomnost Kristova Ducha 
a stát se tak pro nás pozváním 
k  prohlubování vztahu s  Ním, 
pozváním k modlitbě.

KRISTŮV DUCH  
JE SE MNOU
Svatý Jan Pavel II. vzpomínal, že 
když mu bylo dvanáct let a cho-
dil do základní školy, měl někdy 
potíže s  některými předměty, 

obzvlášť s  matematikou. Jeho 
otec mu tehdy dal modlitební 
knížku. Otevřel ji a  řekl: „Tady 
máš modlitbu k  Duchu Svaté-
mu, musíš se ji modlit každý den 
po celý život.“ Svatý otec končil 
své svědectví slovy: „Jsem po-
slušný příkazu, který mi můj 
otec dal asi před padesáti lety: 
Myslím si, že to není málo.“1

Modlitba k  Duchu Svatému je 
skutečností, na  kterou někdy 
zapomínáme. A  jak vidíme, 
v  životě světců přináší blaho-
dárné ovoce. Chceme proto 
nejen vnímat přítomnost Boží-
ho Ducha, ale také se k  Němu 
modlit. Když se na Něj budeme 
s  důvěrou obracet, zpozoru-
jeme – jak píše K. Rahner – „že 
Kristův Duch je zde, je s  námi, 
Duch víry v  temnotách. Duch 
vítězství ve slabosti, Duch svo-
body v  poslušnosti, Duch ra-
dosti v  slzách, Duch věčného 
života uprostřed smrti. Pak nás 
(...) v  celém reálném průběhu 
všedního dne naplní svatá jis-
tota: je se mnou, modlí se ne-
vyslovitelnými vzdechy v srdci, 
které je jeho, potěšuje mě a po-
siluje, uzdravuje a pomáhá, po-
skytuje důvěru ve věčnost.“2 

BÝT IKONOU  
BOŽÍHO DUCHA
„Duch Svatý se tolik snižuje, 
že se stává holubicí, ohnivý-
mi jazyky, šumem větru. Je 

prostě nepozorovatelný. Jeho 
přítomnost poznáváme pouze 
po ovoci. Proto Jeho působení 
můžeme zakusit jen v  lidech 
zduchovnělých, kteří jsou jeho 
přítomností zcela proniknutí 
a kteří jej vyzařují.“3 Nejkrásněj-
ším příkladem člověka, jehož 
Duch Svatý zcela připodobnil 
Kristu, je Panna Maria. V Ní Třetí 
Božská Osoba zrealizovala své 
veledílo. Chceme proto napo-
dobovat Matku Boží v  její ote-
vřenosti na každé vanutí Ducha 
Svatého, chceme se Jím nechat 
vést a dovolit Mu, aby i nás na-
plňoval horoucí láskou a  uvá-
děl do hlubin Božího tajemství. 

Jako Panna Maria s velkou po-
korou, v  dokonalé poslušnosti, 
každý na  svém místě, ve  svém 
povolání; každý jiným, jen sobě 
vlastním způsobem, chceme 
na Jeho jemný hlas vždycky od-
povídat: „Ať se mi stane podle 
Tvého slova.“ Od svatého křtu – 
začátku naší nádherné duchov-
ní cesty – jsme přece povoláni, 
abychom se stali, stejně jako 
Panna Maria a svatí, ikonou Bo-
žího Ducha. 

1  Srov. Jan Paweł II, Soukromá audience pro Radu ICCRO, 
Řím, 11. prosince 1979; cit. podle: Pesare, Oreste. Wtedy 
stanął Piotr. Kraków: Wydawnictwo „M“, 2001, s. 85.

2 Srov. Rahner, Karl. Bůh je s námi, duchovní promluvy. 
Praha: ZVON, 1997, s. 98.

3 Balter, Lucjan. Duch Święty w życiu Matki Bożej. Článek 
v časopise „Światło Narodów“, č. 62 z roku 1988.
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PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ŘÁDOVÉHO ASISTENTA M. I.
Jak jsme Vás informovali, řádová kapitula jmenovala otce Krysz-
tofa Skibińského za nového asistenta pro M. I. Otec Kryštof se 
tak od letošního března stal novým asistentem, který význam-
ně posílil náš tým Národního centra Rytířstva Neposkvrněné. 
Bratr Bohdan Heczko, který doposud vykonával roli asistenta, 
s radostí přivítal otce Kryštofa v této nové roli a popřál mu jmé-
nem Národního centra Boží požehnání a ochranu Matky Boží. 
Věříme, že díky této nové posile budeme moci udělat více prá-
ce pro Neposkvrněnou a pro Vás (obr. 1 a 2).

NOVÝ DELEGÁT GENERÁLA ŘÁDU MINORITŮ 
PRO RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ
Ke změnám došlo také v Mezinárodním centru Rytířstva Nepo-
skvrněné v Římě. Jak jsme již dříve informovali, Rytířstvo Nepo-
skvrněné má i svou mezinárodní strukturu. V čele Rytířstva nyní 
stojí prezidentka paní Angela Morais. Řád bratří minoritů však 
toto hnutí velmi úzce doprovází, což je dáno i tím, že generál 
řádu je vždy asistentem pro Rytířstvo. Bývá obvyklou praxí, že 
generál za sebe deleguje některého z řadových bratří. Od roku 
2010 tuto funkci vykonával otec Raffaele di Muro. Někteří z Vás 
si ho pamatují, když nás v Brně v roce 2017 navštívil, u příleži-
tosti 100. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné (obr. 4 a 5). 
Generál minoritů Carlos Trovarelli nyní jmenoval do této funk-
ce o. Gilsona Miguela Nunese (obr. 3), který pochází z provincie 
sv. Františka v Brazílii. O. Gilson zahájil svou službu 1. března 
2021. Narodil se 25. dubna 1975 v Santa Mariana ve státě Para-
ná (Brazílie). Řeholní sliby složil v roce 2000 a kněžské svěcení 
přijal roku 2004. Věříme, že otec Gilson Miguel si získá naše srd-
ce stejně tak, jako si je dříve získal otec Raffaele. 

ZÁZRAČNÁ MEDAILKA
Pandemická situace, která omezila možnosti osobního kon-
taktu s Vámi, nám naopak umožnila, abychom se mohli více 
věnovat přípravě materiálů, které by mohly posloužit k Vaší 
formaci a také potěšit Vaše srdce. Bylo naším velkým přáním, 
abychom zázračné medailky, které si svatý Maxmilián vzal 
jako symbol odevzdání se Neposkvrněné a  za  mimořádný 
prostředek v boji proti zlu, měli také ve formě zatavené kar-
tičky. Jsme rádi, že se nám toto nyní podařilo. Přijměte od nás 
jako dárek knížku o zázračné medailce, do které je kartička 
vložena. Věříme, že medailka i kniha potěší Vaše srdce anebo 
se může stát dobrým pomocníkem při Vašich evangelizač-
ních aktivitách. 

LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
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Ó Maria, 
bez hříchu počata, 
oroduj za nás, kteří 
se k tobě utíkáme!
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DARY DUCHA PRO MARII (1)
Duch Svatý v tajemství Neposkvrněného Početí  
Nejsvětější Panny Marie
text: O. Grzegorz Bartosik OFMConv | profesor mariologie na TF UKSW ve Varšavě

Celoroční směřování pozornosti k Duchu Svatému a jeho darům nás vede k otázce: „Jak půso-
bil Duch Svatý v životě Panny Marie?“ Co se od ní můžeme naučit, abychom tak jako ona byli 
poslušni vnuknutí Božského Parakleta1 a dovolili mu, aby on řídil naše srdce a kroky na cestě 
do nebeské vlasti?

DUCH SVATÝ JAKO 
OSOBA 
Porozumět tomu, jak Duch Sva-
tý působí v  životě Panny Marie, 
předpokládá hledání odpovědi 
na  otázku: „Kdo je Duch Svatý 
a  jakou roli plní ve  vnitřním ži-
votě Nejsvětější Trojice a v životě 
církve?“ V  Krédu vyznáváme, že 
Duch Svatý je třetí Božská Osoba 
a vychází z Otce i Syna. Ve vnitř-
ním životě Nejsvětější Trojice je 
nazýván (počínaje sv. Augusti-
nem) láskou, která je Osobou 
a která spojuje zbylé osoby Svaté 
Trojice. Je vztahem, tedy poutem 
lásky, který spojuje Otce se Sy-
nem, a  zároveň je Plodem této 
lásky čili konkrétní Osobou. 

Také v době pozemského živo-
ta Pána Ježíše spojoval Duch 
Svatý Otce se Synem: Synovi 
ukazoval vůli Otce a  posiloval 
ho k plnění této vůle a v Kristu 
byl Duchem poslušnosti.

V  životě církve Duch Svatý po-
kračuje v  poslání a  díle Spasi-
tele. Je naším druhým obháj-
cem a přímluvcem u Otce (srov. 
J 14,16; 1 J 2,1), vede nás k plnos-
ti pravdy (srov. J 16, 13), uschop-
ňuje nás k  modlitbě (Řím 8,26) 
a  přinášení duchovních obětí 
(1 P 4,14). Duch Svatý nám také 
dává své dary (srov. Iz 11,2), aby-
chom mohli dobře naplnit své 
křesťanské povolání. Tam, kde je 

přítomný, rozdává své plody, jako 
například: lásku, radost, pokoj, tr-
pělivost, laskavost, dobrotu, vlíd-
nost, tichost, věrnost, skromnost, 
zdrženlivost a  čistotu (srov. Gal 
5,22-23). Je nazýván Duší církve, 
protože v  nás řídí a  spojuje to, 
co je lidské (nás) s tím, co je Boží 
(Syna a Otce).

SPOJENA S NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICÍ 
Jelikož Duch Svatý je a přebývá 
v  duši i  těle každého křesťana 
a  posvěcuje je, jak učí sv. Pa-
vel (srov. 1 Kor 6,19), pak také 
přebýval a přebývá v duši i těle 
nejhezčího člověka, jímž je Ma-
ria z  Nazaretu – Matka našeho 
Pána Ježíše Krista. V  čem ale 
spočívá toto přebývání a  jaké 
dary jí dal Duch Svatý?

Teologové popisují nejčastěji 
čtyři sestoupení Ducha Svatého 
na  Marii: první – ve  chvíli jejího 
početí, druhé – v  momentě an-
dělova zvěstování, kdy byl v  je-
jím lůně mocí Ducha Svatého po-
čat Boží Syn v lidském těle (srov. 
Lk 1,35). Třetí sestoupení Ducha 
Svatého na Marii se událo tehdy, 
když umírající Ježíš vdechl Du-
cha Svatého na osoby, které stály 
u kříže (srov. J 19,30). A konečně 
počtvrté Duch Svatý sestoupil 
na Marii ve večeřadle, když spo-
lu se ženami a  apoštoly očeká-
vala jeho příchod (srov. Sk  1,14; 

2,2-4). Toto byla čtyři nejvidi-
telnější sestoupení Ducha Sva-
tého na  Marii. Ale celý její život 
od  první chvíle její existence až 
po nekonečnou věčnost vždycky 
a navěky probíhal a probíhá v co 
nejužším spojení se třetí Božskou 
Osobou Nejsvětější Trojice.

OBDAROVÁNA 
VÝSADOU 
NEPOSKVRNĚNÉHO 
POČETÍ
Přejděme tedy k  prvnímu se-
stoupení Ducha Svatého na Ma-
rii, které nastalo v  prvním oka-
mžiku její existence, čili ve chvíli 
jejího početí v lůně sv. Anny.

O této události nemáme doslov-
né biblické svědectví, církev ale 
vyvozuje tuto pravdu z faktu, že 
anděl ve  chvíli zvěstování dal 
Panně z  Nazaretu nové jmé-
no: „Milostiplná“ (Lk  1,28). Toto 
nové jméno říká, že se jí hřích 
nikdy nedotkl (ani ten prvotní) 
a že autorem její počáteční sva-
tosti je Duch Svatý, který dává 
milosti od Otce a Syna.

Právě takto interpretovali ten-
to titul papežové a  všeobecné 
koncily. Papež Alexandr VII. 
v  roce 1661 v  bule Sollicitudo 
omnium ecclesiarum učil, že 
Maria byla uchráněna „od  pr-
votního hříchu předcházející 
milostí Ducha Svatého“.

https://immaculata.minorite.cz/immaculata-c-170-2021-01/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


7

1|2021|č. 170

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

Fo
to

:  
Fr

a 
A

ng
el

ic
o:

 Z
vě

st
ov

án
í (

D
et

ai
l).

 M
us

em
 P

ra
do

, Š
pa

ně
ls

ko
.

MILOSTI PLNÁ
Když v  roce 1854 bl. Pius IX. 
ohlašoval bulou Ineffabilis 
Deus dogma o  Neposkvrně-
ném Početí Nejsvětější Panny 
Marie, odvolával se na  učení 
církevních otců a psal: „Otcové 
a  autoři církve srdcem a  myslí 
uznávali, že Nejsvětější Panna 
[…] byla nazvána milostiplná, 
a  učili, že kvůli tak zvláštnímu 
a  slavnostnímu pozdravu, jaký 
ještě nikdo předtím neslyšel, 
byla Bohorodička stolcem veš-
kerých Božích milostí a  byla 
ozdobena všemi dary Božího 
Ducha.“ Dále pak ve stejné bule 
papež vysvětlil, že „Požehna-
ná Panna byla svatostánkem 
stvořeným samotným Bohem 
a  formována Duchem Svatým; 
dílem zcela jistě nádherným“. 

Stejnou myšlenku opakuje 
II.  vatikánský koncil, když učí, 
že „u  svatých otců zavládl oby-
čej nazývat Bohorodičku zcela 
svatou a  nedotčenou jakoukoli 
poskvrnou hříchu, takřka mode-
lovanou Duchem Svatým a  vy-
tvořenou jako nové stvoření“2. 
O  sestoupení Ducha Svatého 

na  Marii ve  chvíli jejího početí 
učil také sv. Jan Pavel II., kte-
rý psal: „Duch Svatý sestupuje 
na Marii a v ní působí – půjde-
me-li chronologicky – ještě před 
Vtělením, to znamená v  jejím 
Neposkvrněném Početí. To se 
děje s ohledem na Krista, jejího 
Syna, v  nadčasovém tajemství 
Vtělení.“3

NEPOSKVRNĚNÁ
Písmo Svaté interpretované 
církevními otci, papeži a  kon-
cily tedy potvrzuje, že od první 
chvíle své existence byla Pan-
na Maria spojená s  Duchem 
Svatým, který ji formoval jako 
Celou Svatou a plnou milosti – 
Neposkvrněnou.

Mnoho na toto téma učil zakla-
datel Rytířstva Neposkvrněné – 
sv. Otec Maxmilián Maria Kolbe. 
Tvrdil, že jméno „Neposkvrněné 
Početí“, kterým se Maria nazvala 
a  představila sv. Bernadetě bě-
hem zjevení v Lurdech v r. 1858, 
je jménem, které dostala od Du-
cha Svatého, se kterým je jako 
jeho Snoubenka nejúžeji spoje-
na od první chvíle své existence. 

A CO MY? 
A  co pro nás plyne z  faktu, že 
Duch Svatý poprvé sestoupil 
na Marii v první chvíli její existen-
ce, a obdařil ji tedy plností milos-
ti, čili Neposkvrněným Početím?

Na  nás Duch Svatý poprvé se-
stoupil ve  chvíli svatého křtu. 
Mocí spasitelných zásluh Krista 
a  díky posvěcujícímu působení 
Ducha Svatého jsme se tehdy – 
jako Maria – stali svatými. Obdr-
želi jsme dar přátelství s Bohem, 
tedy milost posvěcující, jejímž 
symbolem bylo bílé roucho, 
do  kterého jsme byli oblečeni. 
Proto se staráme o to, aby toto 
roucho bylo bílé, aby naše srdce 
byla stále sjednocena s Bohem, 
abychom jako Panna Maria říkali 
Bohu vždy „ano“ a abychom tak 
jako ona byli poslušni vnuknutí 
Ducha Svatého. 

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

2 Lumen gentium č. 56.
3 Jan Pavel II. Duch Święty i Maryja: wzór osobistego 

związku Boga i człowieka. Katecheze ze dne 18. 4. 1990.
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ŽIVOT V DUCHU VEDE 
KE SVOBODĚ

Od nevázanosti hříchu k naději Božích dětí
text: P. Jaroslav Brož | autor přednáší biblistiku na KTF UK v Praze

Jedním z hlavních účinků Ducha Svatého v životě křesťana je svoboda. Každý skrze víru a křest 
přijímá identitu Božího dítěte, která je základem pravé lidské svobody. Skrze naději na  věčný 
život lze tuto svobodu uchovat a rozvíjet i uprostřed soužení a zkoušek. 

Ujištění svatého Pavla „kde je 
duch Páně, tam je svoboda“ 
(2  Kor 3,17) je jednoznačné 
a silné. Musíme mít na mysli, že 
apoštol ho napsal v konkrétních 
okolnostech své misie, kdy se 
musel bránit před těmi, kdo ho 
v Korintě očerňovali jako zhoub-
ce pravého Kristova evangelia. 
Pavel tu vyslovuje jedno téma, 
které je pro život z Kristova křtu 
důležité: Duch Svatý v  člověku 
rozvíjí to, co mu bylo Stvořite-
lem darováno jako něco velmi 
cenného, totiž lidskou svobodu. 

Podobně apoštol vyzdvihuje 
svobodu v  Listě Galaťanům. 
Galatští křesťané – konvertité 
z pohanství – neměli podle Pav-
lova náhledu zapotřebí přijímat 
s  Kristem všechny závazky ži-
dovského života včetně obřízky. 
Třebaže zákon a přikázání daná 
Izraeli jsou sama o  sobě svatá 
(srov. Řím 7,12), jsou-li použí-
vána k náboženské manipulaci, 
stávají se ujařmujícími okovy. 
A  v  takovém případě je apo-
štol nesmlouvavý a  Galaťany 
směle vyzývá: „To je ta svoboda, 

ke  které nás osvobodil Kristus. 
Buďte v  tom pevní a  nenechte 
se zase zapřáhnout do toho ot-
rockého chomoutu“ (Gal 5,1). 

CO JE SVOBODA? 
Co je to vlastně lidská svoboda? 
Mnozí dnes usilují o  svobodu, 
která má ale ve  své podstatě 
anarchistický podtext: Svoboda 
je, že si mohu dělat to, co chci. 
Zrádné je v  té větě ono malé 
slůvko „si“. Svoboda určovat si 
svůj život podle sebe, bez ohledu 
na  druhé, bez ohledu na  Boha. 
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Na  takovou svobodu nalákal 
v  rajské zahradě pokušitel naše 
lidské prarodiče. Vezměte svůj 
život plně do svých rukou, buďte 
si sami bohy – bez Boha. 

Jedna z klasických definic říká, 
že člověk je svobodný tehdy, 
když se svobodně rozhodne 
přijmout sebe takového, jaký 
je ve své podstatě. Když ve své 
vůli vysloví „ano“ s tím, kým je. 
A  protože – jak říká Boží slo-
vo – nikdo z  lidí se nevytvořil 
sám, ale byl tu prostě dřív, než 
o sobě začal něco vědět, než se 
začal poznávat, je lidsky důstoj-
né, aby řekl k této své existenci 
„ano“. Vyslovuje souhlas se se-
bou jako Stvořitelovým darem. 

SVOBODA NENÍ PROTI 
POSLUŠNOSTI
Svatý Tomáš a  další myslitelé ří-
kají, že člověk má v sobě potentia 
oboedientialis, tedy schopnost 
poslouchat. Komu to zní příliš 
„otrocky“, tak to nazvěme schop-
ností vztahovat se k druhé bytos-
ti nebo vůbec k okolnímu světu. 
Svůj život můžeme rozvíjet jen 
tak, že reagujeme – odpovídá-
me  – na  podněty, které nám 
poskytuje to, co je mimo nás. Vy-
tváříme tak vztahy, bez nichž je 
lidský život nemyslitelný. 

Tuto skutečnost má na  zřeteli 
apoštol Pavel v Listě Římanům. 
V  šesté kapitole vybízí, aby-
chom po křtu už neposlouchali 
žádosti smrtelného těla, pro-
tože tím bychom nechali dál 
vládnout nad sebou hřích. Ale 
máme se naopak dát do služby 
Bohu, a tak konat spravedlnost 
(srov. Řím 6,12-14). Člověk totiž 
ze své přirozenosti nemůže být 
zcela nezávislý, protože k tomu 
není uzpůsobený. Potřebuje 
vždy žít ve  vztahu, ve  kterém 
bude naslouchat a poslouchat. 

To vyjadřuje realisticky apo-
štol: „Což nevíte, že musíte 
jako otroci poslouchat toho, 
komu se ke službám za otroky 
propůjčíte? Ať už hříchu – a to 
vede ke  smrti – anebo budete 
poslouchat Boha – a  to vede 
ke spravedlnosti“ (Řím 6,16). 

SVOBODA JAKO ŽIVOT 
V DUCHU
Jak ale tato svoboda souvisí 
s  Duchem Svatým? On je ten, 
kdo nám osvěcuje Boží plán 
s každým člověkem. A vede nás 
po cestě, kterou člověku připra-
vil Bůh. Nikdo totiž nezná lépe 
člověka než ten, který ho pro-
jektoval jako svůj obraz. To je 
důvod, proč každá snaha reali-
zovat svůj život bez původního 
plánu vede k  tomu, že padne-
me do otroctví věcí, lidí, svých 
zájmů a  tužeb, kterým dobře 
nerozumíme, a v posledku své-
ho hříchem nemocného ega. 

Svatý Pavel předkládá úplnou 
nauku lidské svobody v  Du-
chu Svatém. Její velkou část 
najdeme v  osmé kapitole Lis-
tu Římanům. „Zákon Ducha, 
který dává život v Kristu Ježíši, 
osvobodil tě od zákona hříchu 
a  smrti“ (Řím 8,2). Zde se pra-
ví, že jak stav hříchu, tak cesta 
Ducha mají povahu „zákona“. 
Obojí je tedy postaveno nikoli 
na  nahodilostech, ale na  jisté 
logice, promyšlenosti a  zacíle-
ní. A  tak zatímco hřích a  smrt 
vede člověka plánovitě ke zma-
ru, beznaději a  záhubě, Duch 
Svatý nám staví jasně před oči 
náš hlavní a svrchovaný cíl: růst 
k  Božímu obrazu a  k  Boží slá-
vě. Činí to způsobem konkrét-
ním a  praktickým tím, že nám 
ukazuje Krista v  různých život-
ních okolnostech a  stavech 
a  povzbuzuje nás, abychom 
se znovu a  znovu rozhodovali 

pro něj. Abychom si osvojova-
li jeho podobu. Proto apoštol 
neváhá nazývat Ducha Svatého 
„Duchem Kristovým“ (Řím 8,9) 
nebo dokonce Krista s Duchem 
ztotožnit: „Ten Pán je Duch“ 
(2 Kor 3,17). 

SVOBODA ŽIJE 
Z NADĚJE 
Ale vraťme se ke  svobodě, kte-
rou Duch působí. Tato svoboda 
je založena na realistickém přije-
tí života. V  podmínkách tohoto 
života nebudeme nikdy vyvázá-
ni z hmotných a společenských 
zákonitostí. Nebudeme zbaveni 
bolesti, utrpení, nemoci. Ježíš 
nezaručuje svým učedníkům 
bezproblémový život. Naopak 
jim říká: „Ve  světě budete mít 
soužení“ (Jan 16,33). S  tím po-
čítá svatý Pavel také v  Listě Ří-
manům. Je to právě moc Ducha 
Svatého, která působí, že „se 
chlubíme i  souženími“; jimi na-
býváme vytrvalosti, která vede 
k pevné naději. A  ta je plodem 
Boží lásky vylité skrze Ducha 
Svatého do  našich srdcí (srov. 
Řím 5,3-5). O naději jako projevu 
lidské svobody uprostřed zkou-
šek pak apoštol hlouběji pojed-
nává opět v  osmé kapitole té-
hož listu. Jejím základem je naše 
přítomná identita Božích synů, 
Božích dětí. Už nyní totiž, skrze 
víru v Krista a křest, „všichni, kdo 
se dávají vést Božím Duchem, 
jsou Boží synové“ (Řím 8,14). 
Duch Svatý v  nás Boží dětství 
ustavičně potvrzuje, mimo jiné 
tím, že v našich srdcích ustavič-
ně podněcuje modlitbu „Abba, 
Otče!“ (srov. Řím 8,15-16; Gal 
4,5-7). A tak i uprostřed naříkání 
a sténání tohoto světa, které je 
projevem touhy po slavném na-
plnění našeho spojení s Kristem 
v  nebi, už žijeme ve  svobodě, 
která je důstojná člověka – Boží-
ho obrazu. 
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ST NEZARMUCUJTE BOŽÍHO DUCHA
Jde žít podle blahoslavenství?
text: Eva Fuchsová

Napadlo vás někdy zpytovat svědomí podle Ježíšova Kázání na hoře? Už jste se někdy zpovídali 
z toho, že nejste svatí? Obě tyto otázky míří k témuž: bereme dost vážně evangelium? Považujeme 
ho skutečně za normu našeho života a jeho nenaplňování za hřích? Neboli: neleží v nás ladem 
dary Ducha svatého, které nám byly dány při křtu a rozvinuty v biřmování? 

BLAŽENÍ PLAČÍCÍ?
„Žít doslova podle blahoslaven-
ství, to snad ani nejde.“ S touto 
pochybností o samém jádru 
Nového zákona se setkávám v 
praxi často, ať už u sebe, nebo u 
druhých. Ano, svým způsobem 
je to pravda, nejde to, alespoň 
ne lidskými silami. Blahoslaven-
ství je totiž něco, co se vzpírá 
lidské přirozenosti. Copak Bůh 
nestvořil člověka proto, aby 
byl šťastný? Nevložil touhu po 
blaženosti do samotné lidské 
přirozenosti? A teď slyšíme, 
v  čem má podle Ježíše blaže-
nost spočívat: blažení chudí, 
plačící, tiší, pronásledovaní… 
Tohle přece není to štěstí, po 
kterém prahneme! Ruku na srd-
ce – náš reálný křesťanský život 

rozhodně není veden snahou o 
chudobu, ponížení a pronásle-
dování. Lidská přirozenost chce 
být šťastná bez pláče a utrpení 
a my všichni se o to snažíme, 
seč můžeme.

RADY PRO DOKONALÉ?
Jak tedy vyřešit tu nesnáz s Je-
žíšovým pojetím blaženosti? 
Přece nemůžeme jeho slova 
škrtnout z  evangelia a zařídit 
si štěstí bez něj. Morální teo-
logie novověku si tedy zahrá-
la na chytrou horákyni, ani 
nahou, ani oblečenou – evan-
gelium sice měnit nemůžeme, 
ale můžeme si ho různě vyklá-
dat. Kázání na Hoře ve své do-
slovnosti prý není návod k  ži-
votu, je myšleno jen jako „rada 

dokonalým“, kteří už dlejí v my-
stických výšinách a jsou po-
dobni samotnému Kristu. Ale 
proč ho tedy Ježíš pronesl před 
zástupy obyčejných lidí a proč 
ho považujeme za jádro Nové-
ho zákona? 

Nebo můžeme Ježíšova blaho-
slavenství interpretovat v tom-
to smyslu: „Milí posluchači, 
snažte se být bohatí, ale kdy-
by to náhodou nevyšlo, nic 
si z  toho nedělejte, protože 
kdyžtak dostanete aspoň ne-
beské království.“ Cítíme, že je 
to nějaké podezřelé…

NESPLNITELNÝ IDEÁL?
Podle všeho tedy Ježíš hlásá ne-
dosažitelný ideál, ke kterému 
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máme jen zpovzdálí vzhlížet. 
Jenže touto slabostí trpěl už i 
Starý zákon, jmenovitě Desa-
tero: ani to nebylo po prvotním 
hříchu splnitelné, jak říká svatý 
Pavel (např. Řím 3,20). A přitom 
chtělo po člověku, jen aby za-
chovával to, co je v  souhlasu 
s jeho přirozeností.

Právě proto přichází Kristus 
s  Novým zákonem, novou 
smlouvou. Jenže ta je ještě ne-
splnitelnější než ta první! Nejen 
nezabíjejte, ale ani nepomlou-
vejte, dokonce si o nikom ani 
nepomyslete nic špatného! 
Nejen neberte, co není vaše, 
ale dokonce dávejte ze svého. 
Nejen buďte sami spravedliví, 
ale trpte pro spravedlnost. 

A přece je tento nový, přísnější 
zákon splnitelnější než ten sta-
rý. Spolu s  Pravdou totiž uka-
zuje i Cestu a dává prostředky, 
které vedou k věčnému Životu. 
Kristus odnímá z  našeho těla 
srdce kamenné a dává nám srd-
ce z masa, svého Ducha vkládá 
do nás a sám činí, že budeme 
zachovávat jeho příkazy a plnit 
je (srov. Ezechiel 36,26). 

NADPŘIROZENÝ 
ORGANISMUS DUŠE
Zkrátka Kristus do nás vkládá 
Ducha, Boží život. Ten má své 
vlastní principy, zákonitosti a 
„orgány“. Jsou sice naroubo-
vány na přirozené schopnosti 
lidské duše, ale nekonečně je 
přesahují. Jestliže přirozeně 
má člověk rozum, který může 
zkoumat a chápat stvořené 
věci, ve křtu navíc dostává víru, 
aby mohl zkoumat a (v temno-
tě) chápat i věci nadpřirozené. 
Jestliže má vůli, která přirozeně 
touží po dobru, dostává navíc 
nadpřirozenou lásku a naději, 
aby dokázal milovat nejvyšší 
Dobro a toužit po něm. 

Člověk si pak s  užíváním rozu-
mu a vůle přirozeně spojuje 
určité zvyky, „habity“, aby mohl 
s  lehkostí a radostí konat dob-
ré věci (těmto habitům říkáme 
ctnosti); ani nadpřirozená ob-
last se neobejde bez habitů, vli-
tých ctností, které už nejsou ří-
zeny jen přirozeným rozumem 
a vůlí, ale nadpřirozenou vírou 
a láskou k Bohu. Tyto ctnosti se 
nedají „vypěstovat“, musí být 
vlity samotným Bohem, a to 
spolu s vírou, nadějí a láskou.

DARY DUCHA 
SVATÉHO
Kam ale v tomto Božím organi-
smu patří dary Ducha svatého? 
Dosud jsme sledovali jakýsi 
paralelismus, nadpřirozená vý-
bava tvořila božský „upgrade“ 
všech možných lidských schop-
ností a rozšířila jejich pole pů-
sobnosti za hranice viditelného 
světa a stvořených dober. Tyto 
schopnosti ale i v nadpřiroze-
ném modu fungují pořád svým 
specifickým způsobem – rozum 
rozkládá a skládá pojmy, vyvo-
zuje závěry, vůle miluje dobro a 
vybírá si to nejlepší, statečnost 

se staví proti zlu, spravedlnost 
dává každému, co jeho jest… 

Dary Ducha svatého jsou však 
něco zcela jiného. Jsou to také 
habity, nástroje, které nám 
dává Bůh. Umožňují nám ale 
fungovat v odlišném „modu“, 
v modu Božím, a to přímo, bez 
prostřednictví lidských schop-
ností. Jsou to jakoby přijímače 
naladěné na frekvenci Ducha 
Svatého, který rozumu vysílá 
svá osvícení a vůli vnuknutí. 
Kdybychom k  nim chtěli najít 
nějaký protějšek v  přirozeném 
řádu, mohli bychom snad uvést 
zvláštní umělecké nebo inte-
lektuální nadání s  jeho záhad-
nými intuicemi.

BLAHOSLAVENSTVÍ
Konečně jsme se dostali k odpo-
vědi na naše úvodní otázky: Je 
vůbec možné žít doslovně podle 
blahoslavenství? Ano, určitě je, 
jinak by nám je Pán Ježíš nekladl 
na srdce, přesněji řečeno do srd-
ce. Blahoslavení jsou ti, kteří žijí 
naplno pod vládou Ducha, v po-
slušnosti pro jeho vnuknutí. Čím 
pevněji nás Duch vede do nebe, 
tím je jasnější, že to nepůjde ji-
nak než cestou kříže. Proklesťo-
vat si cestu trním hříchu nejde 
bez bolesti. Zároveň se však tato 
cesta stává čím dál blaženější, 
protože dar moudrosti, který je 
vůdčím darem všech ostatních 
(tak jako láska vede všechny 
ostatní ctnosti), je v pravém smy-
slu darem blaženosti. 

Nebojme se tedy napříště po-
užít ke zpytování svědomí Ježí-
šovo kázání na Hoře. Je to sice 
o hodně přísnější měřítko než 
Desatero nebo různá psycho-
logizující zpovědní zrcadla, ale 
zato vede přímo k  bráně Boží-
ho království. Máme od ní klíč – 
dary Ducha svatého. 
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Hora blahoslavenství u Genezaretského jezera v Izraeli.
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ODPOUŠTÍME  
A PROSÍME O ODPUŠTĚNÍ

Souvislosti vydání listu polských biskupů v roce 1965
text: Marek Šmíd | vedoucí katedry církevních dějin na KTF UK

V době, kdy papež Pius XII. prohlašoval ve vatikánském rozhlase – k Tobě volám, Polsko, ty nejsi 
poraženo! Boží vůlí znovu povstaneš ve slávě, mé milované, mé zmučené Polsko! – trpěla tato 
země bezprecedentním násilím ze strany nacistického Německa. Mučené Polsko však agresory 
nejen zastavilo a vyhnalo, ale dokázalo ještě více – dvacet let po válce jim odpustilo.

Z  Kristovy vůle vlastní katolická 
církev moc odpouštět hříchy, ať 
jsou jakkoliv závažné. Neexistuje 
žádná vina, kterou by nemohla 
církev odpustit skrze Kristovu 
krev a působení Ducha Svatého. 
Duše, která byla mrtvá kvůli hří-
chu, se v této církvi znovu zrodí, 
aby žila s  Kristem, jehož milost 
nás spasila.

PROKLAMACE 
POLSKÝCH BISKUPŮ
V  duchu této zásady zaslali 
v  listopadu 1965, tedy více než 
dvacet let po  skončení druhé 
světové války, polští biskupové 
text Proklamace polských bisku-
pů k  jejich německým bratrům 
v Kristově pastýřském úřadu. Jis-
tě se při jeho sestavování v Římě 
inspirovali projednávanými do-
kumenty uzavírajícího se Dru-
hého vatikánského koncilu. Bis-
kupové se v něm obraceli na své 
německé bratry s ujištěním 
o  odpuštění a  současně je po-
žádali o  odpuštění. Tímto sym-
bolickým gestem, kdy je rovněž 
pozvali k  účasti na  církevních 
oslavách milénia pokřesťanště-
ní Polska, začal proces usmiřo-
vání mezi oběma sousedními 
národy. Tato událost se tak stala 
počátkem vzájemného dialogu 
národů, které ve  druhé světové 
válce stály proti sobě.

Polští biskupové v  listu vyslovili 
politování, že navzdory křesťan-
ským tradicím a  hluboké zbož-
nosti jejich národa, který čerpal 
plody víry ze západní kultury 
včetně německé, se vztahy s Ně-
meckem proměnily v  nedávné 
době v nepřátelství. Četné pasá-
že věnovali v textu druhé světové 
válce, která měla přinést totální 
zničení polského národa, při-
čemž ji označili za strašlivou dlou-
hou temnou noc. V Polsku tehdy 
vyrostly německé koncentrační 
tábory, v nichž zahynulo více než 
dva a půl tisíce kněží, řeholníků, 
řeholnic a bohoslovců a čtvrtina 
biskupského sboru. Další tisíce 
katolíků byly poslány do koncen-
tračních táborů či zmizely beze 
stopy. Celkem válku nepřežilo 
šest milionů Poláků.

NEPŘEDSTAVITELNÁ 
BOLEST POLSKA
Bezprostřední odsouzení války 
přinášela rozsáhlá inaugurační 
encyklika Pia XII. s názvem Tem-
nota nad zemí z  října 1939. V  ní 
římský pontifik vyjádřil bolest 
nad probíhajícími událostmi 
v  Polsku, soucit s  jeho obyvate-
li i  naději do  budoucna. Papež 
neváhal prohlásit, že krev ne-
sčetných lidských bytostí i  těch, 
kteří nejsou přímo bojovníky, 
byla prolita a obrací se k nebi se 

srdceryvným nářkem a  zejmé-
na milovaného národa, jakým je 
Polsko, které pro věrnost k  círk-
vi a pro zápal, s nímž ochraňuje 
křesťanskou civilizaci, je hodno 
lidských a  bratrských sympatií 
celého světa a  navěky se ne-
smazatelně zapsalo do  letopisů. 
A  toto Polsko očekává v  důvěře 
účinný zásah Marie a hodinu své-
ho Zmrtvýchvstání, kdy budou 
obnoveny zásady skutečné spra-
vedlnosti a skutečného míru.

Nelidský postup nacistického 
Německa vůči Polsku, zejména 
projevy naprosté neúcty k  lid-
ské důstojnosti (násilí páchané 
na nebojujících, uprchlících, star-
cích, ženách a dětech), odsoudil 
papež opět v  prosinci 1939. Vy-
volal tím jen další vlnu zuřivosti 
ze strany agresora. Děsivá bilance 
obětí německého postupu i  tvr-
dá stupňující se perzekuce proto 
přiměla polskou hierarchii vyzvat 
obyvatelstvo, aby vzalo do  ruky 
zbraň a  bojovalo v sebeobraně 
proti nepříteli.

Nacistická vlna násilí, která zasáh-
la Polsko a nechala za sebou tisí-
ce mrtvých, se těžce dotkla i cír-
kevního prostředí. Téměř třetina 
biskupského sboru se musela 
uchýlit do exilu nebo se ukrývat, 
protože jí hrozilo zatčení. Církevní 
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řády, především jezuité a kapucí-
ni, byly decimovány a  řeholníci 
internováni. Přestože byla veš-
kerá náboženská aktivita stíhána 
nejtvrdším možným způsobem, 
papež zůstal s  polským klérem 
v  písemném spojení i  v  mod-
litbách dále; např. v  roce 1942 
mu zaslal tři listy plné podpory 
a účasti na prožívaném utrpení. 

TRPĚL I NĚMECKÝ 
NÁROD
Drazí němečtí bratři, obraceli se 
polští biskupové v  textu prokla-
mace na  své západní sousedy 
v  Kristu, víme dobře, že i  velká 
část německé populace trpěla 
pod nacionálně socialistickým 
tlakem, jemuž se rovněž církevní 
elity země vzepřely. Biskupové 
neváhali poukázat, že i německý 
národ přinesl ke svržení nacistic-
kého jha nemalé oběti, ať se již 
jednalo o hrdinské činy mnichov-
ského arcibiskupa Faulhabera, 
münsterského biskupa von Ga-
lena či berlínského biskupa von 
Preysinga, kteří se nebáli otevře-
né konfrontace s totalitou. Právě 
mezi nejstatečnější německé 

ordináře patřil zmíněný müns-
terský biskup von Galen, jehož 
statečné a  rozhodné vystupo-
vání mu vyneslo přezdívku Lev 
z Münsteru či Vestfálský lev. 

Rovněž další němečtí katolíci za-
platili za boj proti hitlerovskému 
zlu svými životy. Např. dómský 
katedrální probošt v  Berlíně se 
po  roce 1938 otevřeně mod-
lil za  režimem pronásledované 
židy, přičemž zdůrazňoval, že se 
Kristův příkaz lásky k  bližnímu 
vztahuje na všechny lidi bez roz-
dílu. Na podzim 1941 byl zatčen 
a  dva roky později deportován 
do koncentračního tábora v Da-
chau, z něhož se již nevrátil živý. 
Jeho mrtvé tělo bylo převezeno 
do  Berlína a  pohřbeno na  hřbi-
tově u  katedrály. V  roce 1996 
jej papež Jan Pavel II. svatořečil. 
O osm let později mu stát Izrael 
udělil ocenění Spravedlivý mezi 
národy.

Jiný katolík, hluboce zbožný von 
Stauffenberg se jako plukovník 
zapojil do  atentátu na  Adolfa 
Hitlera. Ten jej však přežil, převrat 

z července 1944 potlačil a nechal 
popravit samotného von Stau-
ffenberga a  desítky dalších sta-
tečných mužů.

ODPOUŠTÍME 
A PROSÍME 
O ODPUŠTĚNÍ
S  ohledem na  prožité utrpení, 
které decimovalo nejen Pol-
sko, ale rovněž Německo a další 
země, požádali v  závěru textu 
proklamace polští biskupové 
o zapomenutí. Prosili o dostatek 
dobré vůle, aby mohl být zahájen 
seriózní dialog na církevní rovině 
a později i na dalších. Při pohledu 
zpět, vedeni Duchem Svatým, 
odpustili, aby sami mohli před-
stoupit před Boží tvář a získat od-
puštění v  duchu Ježíšovy mod-
litby Odpusť nám naše viny, jako 
i my odpouštíme našim viníkům.

Oslavy tisíciletí polské státnosti, 
jež následně proběhly za  účasti 
německých biskupů v roce 1966, 
se tak staly jedním z prvních vý-
znamných příspěvků k  polsko-
-německému soužití ve  střední 
Evropě. Bohu díky! 

Autoři Proklamace polských biskupů k jejich německým bratrům v Kristově pastýřském úřadu (zleva):  
arcibiskup Boleslav Kominek, primas Stefan Wyszyński, arcibiskup Karol Wojtyła.
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KŘESŤANÉ EVROPY NESMÍ 
V SOUČASNÉ KRIZI BÝT STRANOU

Duchovní kořeny společného evropského domu
text: Jaroslav Šebek | historik Akademie věd ČR

Evropa se po roce 1945 v krátké době vzpamatovávala už z druhé obrovské válečné katastrofy. 
Výsledkem byly desítky milionů mrtvých, totální rozvrat ekonomiky, všudypřítomný chaos, kdy 
válečné události nebo jejich důsledky vyhnaly z domovů mimořádné množství lidí. To my si dnes 
už vůbec nedokážeme představit.

VÁLKA NENÍ ŘEŠENÍ
Přestože panovala euforie 
z  konce ničivého běsnění, 
ve vzduchu už se vznášela ob-
rovská nejistota z  dalšího vý-
voje, kterou ještě prohlubovalo 
stále zřetelnější dělení mezi 
demokratickým Západem a vý-
chodní Evropou. Ta se včetně 
naší země stávala doménou 
sovětského vlivu a  nástupu 
diktátorských komunistických 
režimů. Velmi významnou roli 
v úvahách o podobě poválečné 
Evropy hrál také papež Pius XII., 
který spolupráci demokratic-
kých politiků Západu podpo-
roval i s ohledem na nebezpečí 
komunistického extremismu. 
Mezi řadou evropských politiků 
každopádně převládalo pře-
svědčení, že se válka nesmí stát 
nástrojem pro řešení problémů 
mezi státy.

TŘI MUŽI, JEDEN CÍL
Z  historického vývoje plynu-
lo, že nejdůležitějším úkolem 
je dostat pod kontrolu výrobu 
zbraní a  současně i  suroviny, 
které k  ní slouží. Tato domlu-
va měla sloužit také k  otupe-
ní dlouhodobého francouz-
sko-německého napětí, jež se 
mohlo stát potencionálním 
zdrojem nových konfliktů. 

Mezi hlavní architekty plánu, 
z  něhož se rodila i  nynější po-
doba Evropské unie, patřili 
Francouz lucembursko-lotrin-
ského původu Robert Schu-
man, porýnský Němec a  první 
poválečný kancléř SRN  Konrad 
Adenauer a  Ital Alcide De Gas-
peri. Tito politici se snažili roz-
víjet vzájemné kontakty již 
před druhou světovou válkou 
a  všichni se stali zároveň hy-
bateli vzniku moderních křes-
ťansko-demokratických stran 
ve  svých zemích. Významnou 
úlohu při formulování zásad 
budoucí společné Evropy pře-
vzal na  počátku 50.  let hlavně 
italský premiér De Gasperi. 
V  říjnu 1953 například v  Římě 
hovořil o  křesťanských zákla-
dech spojování Evropy. V  re-
akci na  kritiku oponentů, kteří 
„otcům zakladatelům“, jak 
jsou někdy zmínění tři poli-
tici nazýváni, vyčítali přílišný 
důraz na  katolické hodnoty, 
prohlásil: „Jak bychom mohli 
Evropu koncipovat jinak než 
na  základě křesťanství a  jeho 
učení o  bratrství… křesťanství 
se uskutečňuje při tvorbě práv-
ních norem a  v  sociální aktivi-
tě.“ Vyzdvihl při tom současně 
akcent bratrství jako jednu 
z  hlavních norem pro meziná-
rodní politiku. Nepochybně by 

v  tom v  dnešní době souzněl 
i s papežem Františkem a  jeho 
encyklikou „Fratelli tutti“. 

VE STÍNU ŽELEZNÉ 
OPONY
Příznačnou kulisou doby byly 
i  varující hlasy části levicových 
politiků, kteří otevřeně dekla-
rovali, že u  kolébky evropské 
integrace budou v  jednom 
šiku stát katolíci a  kapitalisté, 
podporovaní navíc německými 
revanšisty. Byl to příliš zjedno-
dušující pohled, protože k my-
šlence evropské jednoty silně 
inklinoval třeba i  belgický so-
cialista Spaak. 

Projekt společné Evropy kaž-
dopádně od počátku provázely 
velké porodní bolesti, v  nichž 
se už tehdy objevovaly nejen 
ideové spory, ale také rozepře 
mezi zastánci Evropy národ-
ních států a  stoupenci větší 
míry federalizace, nebo obavy 
menších států z málo důstojné-
ho vlivu na evropské struktury. 
Důležitou roli hrály i  debaty 
o otázkách zajištění sociální so-
lidarity, které byly pochopitel-
ně pro poválečnou dobu velmi 
důležitým faktorem. Navíc celá 
Evropa žila ve  stínu rozdělení 
železnou oponou a atmosférou 
studené války. 
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HLEDÁNÍ DUCHOVNÍ 
AUTORITY
Vzhledem k  dnešním krizím 
a  konfliktům, daným ekono-
mickými problémy, uprchlic-
kou krizí a  nejnověji neutě-
šenou pandemickou situací, 
nejsou ani současné, často 
vyhrocené debaty o  budouc-
nosti Evropské unie nic nové-
ho pod sluncem. Dnes ovšem 
chybějí tak výrazné postavy, 
které by daly evropské inte-
graci do  blízké budoucnos-
ti potřebné impulzy, včetně 
těch duchovních, a  celý pro-
jekt zaštítily skutečnou auto-
ritou.

Evropa v  současné době jen 
těžko hledá společnou silnou 
ideu, která by překročila rá-
mec ryze ekonomických nebo 
administrativních představ, jak 
by měla v  budoucnu vypadat 
podoba unie i  jejího hodnoto-
vého rámce. 

Počátkem 90. let byl předse-
dou Evropské komise Jacques 
Delors, který sice vyrůstal v tra-
diční katolické rodině, ale sou-
časně patřil k  francouzským 
socialistům. Ten ještě upozor-
ňoval, že pokud se neprobudí 
spirituální rozměr utváření ev-
ropského společenství, těžko 
se celý projekt může zdařit. 
Tehdy padla jeho slova pod stůl 
a  další integrace pokračovala 
především technokratickým 
způsobem. 

PROSTOR PRO 
PŘEDSTAVITELE CÍRKVÍ
Předmětem intenzivních úvah 
by se měly stát otázky vytváře-
jící třecí plochy mezi různými 
kulturami – jako je například 
chápání svobody, úcta k  živo-
tu ve  všech jeho stadiích a  for-
mách, funkce rodiny či mezi-
generační solidarita. Debata 
by se měla vést také o tom, jak 
propojit zdravým způsobem ná-
rodní a evropskou identitu, aby 

se unie neproměnila v rozplizlý, 
hodnotově vykořeněný subjekt, 
aby nepřevládly síly podporu-
jící nacionální egoismus, vydá-
vaný za  pravé vlastenectví. Lze 
předpokládat, že současná pro-
blematizace morálních hodnot 
v  kulturní sféře či genderové 
otázce mohou být zdrojem po-
bouření, stejně jako pocity části 
lidí, že jim unie bere možnost 
rozhodovat výlučně o  osudu 
své země. Je ale potřeba se ptát, 
jakou další vizi tedy nabídnout, 
protože nežijeme ve  vakuu 
a  uprázdněná místa mohou 
zaujmout i  extrémní předsta-
vy. Současná situace je jednou 
z  nejvážnějších poválečných 
krizí, a proto je potřeba, aby se 
Evropa semkla a  hledala, co ji 
skutečně spojuje. Právě nyní je 
důležité, aby argumenty k  dal-
šímu propojování starého kon-
tinentu dodávali představitelé 
církví a při věcné, nepopulistic-
ké a otevřené diskusi rozhodně 
nestáli stranou. 
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„Otcové zakladatele“ myšlenky Evropské unie zleva Alcide de Gasperi,  Konrad Adenauer a Robert Schuman (Štrasburg, 1951).
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TICHÝ SVĚTEC VZOREM 
DŮVĚRY

Pozvání do francouzské Provence: Na jednom z mála míst zjevení 
sv. Josefa stále tryská pramen.
text: P. Jacek Kruczek

Svatý Josef je již od samého počátku dějin Církve považován za jejího ochránce. Tak, jak pečoval 
o Marii a Ježíše, kterému vytvořil veškeré podmínky pro skrytý a pokojný růst, s láskou ochraňuje 
i o celou jeho Církev. 

PLNÍM BOŽÍ VŮLI?
O  svatém Josefu se zmiňují 
pouze dva evangelisté: Lukáš 
a  Matouš. Oba dohromady 
mu přitom věnují jen 27 veršů 
a zajímavé jistě je, že v žádném 
z  nich nepronese sv. Josef ani 
jediné slovo. Mlčí, naslouchá 
a  plní Boží vůli. Možná právě 
z  tohoto důvodu vyhlásil pa-
pež František letošní rok Ro-
kem sv.  Josefa. Abychom si 
uvědomili, že i my máme méně 
mluvit, o to více ale naslouchat 
a plnit, co od nás Bůh očekává. 
V  dějinách Církve s  námi Bůh 
čas od  času komunikuje skrze 
zjevení. Nejčastěji na Zemi po-
sílá se svými poselstvími Pan-
nu Marii, jsou ale známy i  pří-
pady, kdy k  lidem ve  zjevení 
sestoupil i sv. Josef.

I KRÁLOVÉ POTŘEBUJÍ 
ZÁZRAKY
Cotignac je malé městečko 
na jihu Francie, v Provenci. Prá-
vě zde se 10. srpna roku 1519 
jistému dřevorubci jménem 
Jean de la Baume zjevila Panna 
Maria ve společnosti sv. Kateři-
ny Alexandrijské, sv. Bernarda 
a sv. archanděla Michaela. Pan-
na Maria si ve zjevení přála, aby 
Jean zašel k  místním kněžím 
a  zastupitelům města a  požá-
dal je o  výstavbu kaple Matky 
Boží Milostné. I přes počáteční 

pochybnosti tak Jean nakonec 
učinil a kaple byla skutečně po-
stavena. Pro množství zázrač-
ných událostí začalo být místo 
brzy uctíváno tak, že kaple 
přestala pro množství poutníků 
vyhovovat a počalo se s výstav-
bou velkého kostela. Při kopání 

jeho základů narazili stavitelé 
na  ostatky mučedníků z  dob 
Římské říše a tento fakt jen po-
tvrzuje posvátnost toho místa. 
Věhlasu po  celé Francii se pak 
Cotignac dočkal více jak o  sto 
let později poté, co na přímluvu 
Panny Marie z Cotignac počala 
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syna manželka krále Ludvíka 
XIII. po 22 letech marné snahy.

ZVEDNI BALVAN!
To ale nebyl ani zdaleka konec 
Boží intervence v  Cotignac. 
Píše se 7. červen roku 1660, 
panuje velké horko a  mladý 
pastýř Gaspard Ricard pasoucí 
své stádo nedaleko Cotignac 
trpí žízní. A v  tom před sebou 
vidí muže, který ukázal na vel-
ký kámen ležící opodál, a pro-
nesl jen pár slov: „Jsem Josef, 
zvedneš balvan a  budeš pít.“ 
Gaspard zapochyboval, vždyť 
kámen byl obrovský, na  jeho 
zvednutí by bylo potřeba 
mnoha silných mužů. Nakonec 
ale poslechl a  kámen nadzve-
dl jen vlastními silami. Objevil 
se pramen, který sílil – za  tři 

hodiny již ze země prýštila fon-
tána. Netrvalo dlouho a rovněž 
tohle místo se proslavilo jako 
poutní, dějiště nejrůznějších 
zázraků a  uzdravení. 19. břez-
na 1661 do  Cotignac připuto-
val i sám král Ludvík XIV., ano, 
vymodlený syn Ludvíka XIII., 
který vyhlásil právě tento den 
státním svátkem Francie a  zá-
roveň Francii zasvětil Panně 
Marii. Místní farář P. Allard po-
dává svědectví, jak v roce 1662 
přichází ke  sv. Josefu ochrnu-
lý muž z  Avignone, po  napití 
vody nechává na  místě své 
berle a odchází uzdraven.

JOSEF, PŘÍKLAD 
POKORY
Na  místě zjevení snoubence 
Panny Marie v  Cotignac byl 

postaven prostý kostelík, kte-
rý svou obyčejností dokonale 
vyjadřuje světcovu pokoru. 
Později toto krásné poutní 
místo začali spravovat bratři 
kongregace sv. Filipa Neri a  to 
až do svého násilného vyhnání 
za  Velké francouzské revoluce 
(1789-1799). Nyní se o  místo 
starají sestry benediktinky. Před 
vchodem do kostelíka se pout-
ník může občerstvit ze zázrač-
ného  pramene, který dosud 
v plné síle vyvěrá. Nad prame-
nem je vytesán text z Izajášova 
Chvalozpěvu vykoupených: 
„S  radostí budete vážit vodu 
z pramenů spásy“ (Iz 12,3). 

U PRAMENE ŽIVOTA
Vraťme se však ještě k  vyslo-
vené krátké větě: „Jsem Josef, 
zvedneš balvan a  budeš pít.“ 
Jaké je její hlavní poselství? 
Zvedneš kámen znamená vý-
zvu k důvěře. Jak píše sv. Pavel: 
„Všechno mohu v tom, který mi 
dává sílu“ (Flp. 4,13). I my, stej-
ně jako prostý pastýř Gaspard, 
můžeme zvednout jakýkoliv 
balvan. I  balvan hříchů, které 
tíží naše svědomí a  o  němž si 
myslíme, že je nad naše síly. 
Když však Bohu důvěřujeme, 
odvalíme i  ten, aby pak místo 
něj mohl vytrysknout pramen 
vody živé. Protože Ježíš říká: 
„Kdo by se však napil této vody, 
kterou mu dám já, nebude žíz-
nit navěky. Voda, kterou mu 
dám, stane se v  něm prame-
nem vyvěrajícím k  životu věč-
nému (J 4,14). 

Moji milí, doufejme, že se 
opět navrátí časy, kdy bude-
me moci volně cestovat. A po-
kud se vydáte na pouť do Lurd 
nebo do horské La Salette, za-
jeďte si i do Cotignac poklonit 
se Panně Marii Milostivé a na-
pít se z pramene sv. Josefa. 
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BISKUPOVA OTCOVSKÁ POUTA 
Karel Skoupý byl příkladem kandidátům kněžství: doprovázel je, 
zpovídal, dobře radil.
text: Václav Štaud

Poetickým vykreslením lásky jako nejvyššího z darů Božího Ducha volá svatý Pavel církev k jed-
notě. Že ve třinácté kapitole prvního listu ke Korintským nemyslí apoštol jen na milostné vztahy, 
dokládá následující příběh hlubokého duchovního pouta biskupa a jeho kněze. 

JÁ BUDU KNĚZEM!
Když se František Štaud, čtrnác-
tiletý žák olešnické měšťanky, 
vrátil domů z  víkendového du-
chovního cvičení v  Brně, hned 
ve  dveřích hlásil hotovou věc: 
„Maminko, já budu knězem.“ Tak 
moc jej oslovily přednášky, které 
pro jeho vrstevníky vedl regent 
bohosloveckého alumnátu P. Ka-
rel Skoupý. Maminka se tehdy 
od  srdce rozesmála: „Zrovna ty, 
největší rošťák z celé rodiny!“ Ale 
na zbožné duši ji to zahřálo. 

Bylo to na  jaře 1935 a duchovní 
touha dospívajícího chlapce už 
neopustila. Do  církevního do-
mova „Seminarium puerorum 
dioecezis brunensis“ na  Veveří 
ulici se po prázdninách hlásil jako 
student gymnázia a během těch 
čtyř let pravidelně vyhledával 
především Karla Skoupého. Ten, 
protože sám zde byl absolven-
tem a dlouho mezi středoškoláky 
působil, dobře znal jejich problé-
my. Mladíka trpělivě doprovázel, 
zpovídal, formoval a radil mu. Jak 
to ostatně při výchově budou-
cích kněží brněnské diecéze dělal 
víc než čtvrt století. 

NEBYLO CESTY ZPĚT 
Na jaře 1946 jmenuje Svatý otec 
biskupem v  Brně právě doktora 
Skoupého. K  prvním rozhod-
nutím patří vyslání skupiny bo-
hoslovců, které biskup dobře 
zná a  důvěřuje jim, na  studia 
do Říma. František Štaud je mezi 
nimi. A zatímco oni se v papežské 
koleji Nepomucenum pilně učí, 
diktatura v jejich zemi postupně 
boří všechny právní jistoty i svo-
bodu církve. A  když jsou roku 
1951 vysvěceni ve  svatopetrské 
bazilice na kněze, už pro ně není 
cesty zpět. Kdo se na ni vydá, kon-
čí v komunistickém vězení. Fran-
tišek, protože ovládá více jazy-
ků, je vyslán na místo katechety 
do německy hovořících italských 
Tyrol. Podle dochovaných výstřiž-
ků místního tisku jej tam čeká 

nejedno nebezpečí. Například 
když je na lyžích mezi dvěma hor-
skými obcemi zasypán lavinou 
a  záchrana od  místních horníků 
přijde doslova na poslední chvíli. 
Jeho rodina mezitím v Českoslo-
vensku čelí perzekuci, jeden bratr 
tragicky umírá, druhý je uvězněn 
a  ruka bezohledného režimu 
sahá přes hranice i po něm. Proto 
se František rozhoduje k odcho-
du z Evropy. V roce 1959 se stává 
misionářem v Peru. 

Laskavý přístup brněnského 
biskupa k adeptům kněžství na-
podobil po vybudování vlastní-
ho farního chlapeckého domo-
va, odkud mladí muži postupně 
přecházeli do  diecézního semi-
náře. Kněžími se stalo přes dvě 
desítky z  nich! Biskup Skoupý 
při tom zůstával v  internaci 
a  František o  něm měl pouze 
nepřesné informace. Ale každý 

František Štaud jako bohoslovec

Biskup Karel Skoupý
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z  nich prosil za  toho druhého 
a nepřestávali věřit…

DĚKUJI ZA KAŽDÝ DEN
Když přišel rok 1968, František 
okamžitě míří na  návštěvu rod-
né země. Nejdříve spěchá po-
zdravit svého biskupa. Neviděli 
se přes 20 let. Kolem domova 
sester na  Žernůvce začíná klíčit 
jaro a  nad schody se před kaplí 
z tajícího sněhu vytvořila špinavá 
kalužina. Když se Karel Skoupý 
objevuje ve  dveřích, kněz padá 
na  kolena. Voda se rozstříkne, 
ale starý biskup jej rychle zvedá 
a objímá. Tato scéna patří k nejsil-
nějším životním zážitkům autora 
tohoto textu, tehdy sedmnácti-
letého. Poprvé uviděl živého bis-
kupa a  příklad jeho otcovského 
vztahu ke kněžím.

Oba zmizeli ve  dveřích marián-
ské svatyně, u  jejich rozhovoru 
nikdo z  doprovodu nebyl; čekali 
jsme venku. Když kněz vyšel, měl 
ve  tváři šťastný výraz. Sděloval 
nám, že už za několik týdnů se bis-
kup vrátí do Brna ke svému poslá-
ní. Rozloučili se v naději na brzké 
setkání v lepších časech. To Karel 
Skoupý opakuje v  jednom z  do-
pisů, který Františkovi adresuje 

v  srpnu 1971. Končí slovy: „Jsem 
hrdý na  to, že i naše diecéze má 
podíl na  upevňování království 
Božího. Děkuji s  Tebou Pánu, že 
Ti popřává dobré zdraví při tak 
namáhavé činnosti. Já sám už jen 
děkuji Bohu za každý nový den...“ 

PASTÝŘOVY OBAVY
Mezitím 31. května 1970 v 15.23 
místního času postihlo Peru 
mohutné  zemětřesení. Otřesy 
způsobily uvolnění množství 
ledu a  kamení ze severní stěny 
Huascaránu. Sesuv pohřbil města 
Yungay a Huaraz, zničených ves-
nic byly stovky. Celkové odhady 
počtu obětí činily asi 70 tisíc mrt-
vých. Zahynulo i  14  členů české 
horolezecké expedice. Většina 
obcí v této oblasti And, kde ležela 
také farnost P.  Františka Štauda, 
byla pak dlouhé týdny nedostup-
ná. Tehdejší kanovník Ludvík Hor-
ký a několik dalších lidí z Petrova 
mi později vyprávělo, jak biskup 
Karel reagoval. Při každé mši sva-
té i během modliteb v průběhu 
dne prosil Boha za  Františkův 
život a  pravidelně žádal o  infor-
mace z ministerstva zahraničních 
věcí. A jak moc byl šťastný, když 
se dozvěděl, že ve farnosti Sihuas 
sice spadl kostel i většina domů, 

ale k obětem na životech jako zá-
zrakem nedošlo. Padre Štaud je 
zraněný, ale žije! 

PADRE, VRAŤTE SE!
Další setkání, na které se oba těši-
li, se už neuskutečnilo. Dvanáctý 
brněnský biskup umírá krátce 
po  odeslání posledního dopisu 
do  Peru, 22. února 1972. Dožil 
se 86 let a  do  dějin diecéze se 
navzdory svému ponížení zapsal 
zlatým písmem.  

O  tom, jak obětavý byl na  zá-
kladě biskupovy výchovy kněž-
ský život zmíněného Františka 
Štauda, později podalo svědectví 
více než pět tisíc lidí. Jejich petice 
z poloviny 80. let prosila milova-
ného duchovního správce, aby se 
k nim do jihoamerických hor vrá-
til z Itálie, kde lékaři zápasili s jeho 
vážnou nemocí a před návratem 
varovali. Kněz však dal přednost 
misijnímu dílu. Poškozené zdraví 
si upevnil až po  roce 1990 defi-
nitivním návratem do  vlasti. Ze-
mřel v péči českých řádových se-
ster jako 88letý v květnu 2009. 

Více o životních osudech biskupa Skoupého, jeho přínosu 
brněnské diecézi i osmnáctiletém trápení v nucené izolaci 
v knize: 
Kolouch, František. Umlčený biskup. Životní osudy Karla 
Skoupého. Brno: Nakladatelství Jiří Brauner, 2018.

ThDr. František Štaud (druhý zleva) se „svými“ seminaristy  
před farou v peruánském městě Sihuas
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ŽENA PLNÁ APOŠTOLSKÉHO 
DUCHA

Komtesa Františka Leopoldina Marie Coudenhove-Honrichs jako 
sestra Anežka ve službě nemocným a chudým
text: Václav Štaud

S  městem Kunštát na  Moravě je spjata řada jmen slavných mužů, jako byli král Jiří, básníci 
František Halas a Klement Bochořák, z kněží historik Jan Tenora a novodobý mučedník Ladislav 
Kubíček. Oficiální seznam osobností bohužel mlčí o kunštátské šlechtičně, jejíž moudrost a láska 
k chudým se vysoko vyšvihla nad běžné hranice těchto hodnot v celém 20. století. 

JAKO ANEŽKA ČESKÁ
Se jménem a  podobou komte-
sy Františky Coudenhove-Hon-
richs se tak většina návštěvníků 
kunštátského zámku setkává 
poprvé. Z  obrazů a  fotografií, 
vystavených v jednom z pokojů, 
nejsilněji působí krásné hluboké 
oči, hledící na svět laskavě a s mi-
mořádnou důvěrou. A  vnímavý 
pozorovatel Františčiných por-
trétů si nemůže nepovšimnout, 
že čím starší tato žena byla, tím 
radostnější přes všechno trápení 
a choroby její oči byly.

Majitelem zámku (dnes jde 
o národní kulturní památku) byl 
od  roku 1903 hrabě František 

Josef Coudenhove-Honrichs. 
Po  jeho smrti v  roce 1912 se 
správy majetku ujala jediná dce-
ra, komtesa Františka Leopoldi-
na Marie (narozená 7. září 1892 
v Drahotuších), která se později 
rozhodla pro vstup do  Kongre-
gace sester Těšitelek Božského 
srdce Ježíšova. Roku 1916, v den 
24. narozenin, přijala řádové 
jméno s. M. Anežka, aby se co 
nejvíc připodobnila svému vzo-
ru, Anežce Přemyslovně. 

VZOREM RODIČE 
I BISKUP
Vlastnické právo k zámku a pan-
ství Kunštát převedla Anežka 
v  roce 1939 na  Kongregaci 

sester Těšitelek Božského srdce 
Ježíšova. Darovací listina zdů-
razňuje především charitativní 
cíle: „Kongregaci Těšitelek Bož-
ského Srdce Ježíšova věnuji 
uvedený majetek jako kme-
nové jmění k trvalému a nezá-
vislému finančnímu zajištění, 
aby mohla přijímat chudé, 
ale způsobilé čekatelky i  bez 
věna a  mohla použít výnosu 
jeho k  vydržování mateřince, 
dorostu a  ozdravovny sester, 
k  provozování své charitativ-
ní činnosti, k  založení nových 
domů, k  podpoře svých chu-
dých svěřenců, pracujíc nezišt-
ně pro veřejné blaho, věnujíc 
se bezplatně těm nejubožejším 
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Kunštátský zámek sloužil od roku 1939 Kongregaci sester Těšitelek Božského srdce Páně k péči o sirotky. Za války uvalili nacisté na zámek nucenou správu,  
ale hned v roce 1945 se do vlastnictví sester vrátil. V roce 1948 byl zestátněn a sloužil jako archiv. Po roce 1989 těšitelky restituční nárok neuplatnily;  
zámek, zpřístupněný veřejnosti, má ve správě Národní památkový ústav. Kongregaci sester byla navrácena jen část majetku, patřící původně velkostatku Kunštát.
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spoluobčanům bez rozdílu ná-
boženství a národnosti, nepra-
cujíc na  výdělek a  nepožívajíc 
pravidelných podpor od  státu 
nebo veřejných fondů.“ 

Příkladů a podnětů měla sestra 
Anežka hned několik. Její ma-
minka hraběnka Tekla ji stejně 
jako otec František vedli k  du-
chovnímu životu a  zájmu dělat 
radost druhým. Oběma nechy-
bělo sociální cítění, pravidelně 
pomáhali potřebným. Mezi 
obyvateli Kunštátu byli oblíbení 
i  proto, že s  nimi mluvili česky, 
přestože sami byli německé ná-
rodnosti. Nebylo proto divu, že 
se Františka od  malička starala 
o děti chudých a ráda jim rozdá-
vala jídlo. Během první světové 
války absolvovala ošetřovatel-
ský kurz a pomáhala v lazaretě. 
Se stanovami nové kongregace 
těšitelek se seznámila na  pod-
nět spoluzakladatele, brněn-
ského biskupa Pavla Huyna, 
který patřil mezi přátele rodi-
ny. Duchovním vzorem mladé 
šlechtičny byla i její teta Alžběta 
Leopoldina Coudenhove, která 
vstoupila roku 1904 k  sestrám 
sv. Františka Saleského ve Vídni.

POKORNÁ NOSITELKA 
DARŮ
O  mimořádných schopnos-
tech  a  duchovních darech 
sestry Anežky hovoří napří-
klad skutečnost, že když byla 
v  roce 1924 pověřená gene-
rální představenou Matkou 
Rosou Vůjtěchovou vyhledat 
v Rajhradě pozemek na stavbu 
nového mateřince kongregace 
těšitelek a jednat o jeho koupi, 
dokázala také nakreslit plány 
kláštera i  s  kostelem. Po  řadu 
dalších let pak byla svojí před-
stavené účinnou a  ochotnou 
pomocnicí v mnoha ohledech, 
příkladem pro ostatní sestry 

nejen zbožností, ale i  pokorou 
a poslušností. 

Jak v  Anežčině životopise píše 
historička kongregace těšitelek 
Františka Elena Sebíňová, Anež-

ka se ráda starala o  nemocné 
sestry. Vykonávala to s něžnou 
láskou, při tom ale její léčebné 
metody nebyly vždy v  oblibě. 
Pro posilnění zdraví spíše než 
nečinnost doporučovala náma-
hu na  čerstvém vzduchu. Byla 
přesvědčená, že na  zažívací 
potíže víc zabere půst a  stříd-
má strava než léky. Léčila by-
linkami a  nemocným sestrám 
na  posilnění připravovala obil-
né klíčky. „Moderní medicína 
její metody později potvrdila, 
tehdy ale za ně utržila nejednu 
ironickou poznámku,“ dodává 
sestra Sebíňová. Její kniha o se-
stře Anežce „Dávám všechno“ 
je kvalitní dílo, které nejen za-
jímavě vypráví o jednom pozo-
ruhodném životě, ale je i prav-
divým svědectvím, že naše 
církev už na počátku 20. století 
neměla ustláno na růžích. Vyšlo 
v roce 2013.

ZA MATKOU CHUDÝCH
Po druhé světové válce musela 
většina obyvatel německé ná-
rodnosti opustit Českosloven-
sko. Sestra Anežka odjela v led-
nu 1948, po  dohodě s  novou 
představenou  Martou Vintro-
vou, do  Argentiny. Tady spolu 
se sestrou Filipou, která tu měla 
příbuzné, pokračovala v  díle 
kongregace. Proslula jako mat-
ka nemocných a chudých, kte-
ré navštěvovala a  ošetřovala, 
obstarávala jim živobytí, oděv 
a povzbuzovala je dobrým slo-
vem. Kromě toho psala a  pře-
kládala do  španělštiny knížky 
o  své kongregaci. Žila ve  vel-
mi skromných podmínkách, 
protože sestry v  rodné zemi, 
samy soužené komunistickým 
útlakem, neměly možnost její 
malou komunitu podporovat. 
Namáhavá práce podlomila 
Anežčino zdraví, došlo k  am-
putaci obou nohou a v posled-
ních chvílích byla cele odkázá-
na na  pomoc několika svých 
sester. Zemřela tiše 21. dub-
na 1977. Celý následující den 
přicházeli chudí, kterým celý 
život pomáhala, a  říkali: „Ze-
mřela nám naše matka!“ Žena, 
jíž všichni právem říkali „Madre 
Inése“ (matka chudých) je po-
chovaná na městském hřbitově 
města Rosario.

Pohřební obřady vedl arcibis-
kup diecéze Rosario Guillermo 
Bolatti, který ve  své promluvě 
uvedl: „Do  nebe dnes možná 
vstupuje nová svatá. Byla sku-
tečnou matkou chudých, těši-
telkou a  usmiřovatelkou. Byla 
květem nepochopitelným pro 
svět, ale krásným a  vzácným 
pro Boha. Navenek přísná, ale 
v srdci citlivá, schopná dojetí až 
k slzám při pohledu na lidskou 
bídu. Matko Anežko, dej nám 
svého apoštolského ducha!“ 
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Sestra Anežka, vlastním jménem Františka 
Leopoldina Marie Coudenhove-Honrichs
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SPOLEČENSTVÍ PŘINÁŠÍ RADOST
O hnutích a komunitách, které Bůh jako sítě lásky rozprostírá 
po celém světě.
text: Renata Lorencová

Svatý Jan XXIII. byl pro svůj vysoký věk a nalomené zdraví mnohými chápán jako přechodný pa-
pež. Přesto dokázal svoláním Druhého vatikánského koncilu otevřít okna církve ke světu a více 
ji otevřít vanutí Ducha Svatého. Jedním z plodů koncilu bylo také podtržení role laiků v církvi 
a následný rozvoj církevních hnutí a komunit. 

LETNICE CÍRKVE
Přestože součástí církevního 
hnutí a komunit jsou i zasvěcené 
osoby, většinu společenství tvoří 
laici, křesťané žijící ve  světě, vě-
nující se vlastním profesím. Laici 
zde mohou konkrétním způ-
sobem projevit své křesťanství, 
podělit se o  dary a  schopnosti 
a  společně růst ve  víře. Každé 
z  těchto hnutí reaguje na  jinou 
oblast potřeb církve a  světa 
a vzájemně se doplňují. Může jít 
o  charitativní práci či zaměření 
na  určitý styl nebo určitá téma-
ta duchovního života. Všechna 
hnutí jsou výrazem barevnosti 
života církve. Svatý papež Jan 
Pavel II. věnuje pozornost církev-
ním hnutím v  krátkém zamyš-
lení: „Jedním z  darů Ducha naší 
době je bezesporu rozkvět cír-
kevních hnutí, která jsou velkým 
motivem naděje pro církev a pro 
lidi. Bůh i skrze tato hnutí otevírá 
církvi nové cesty do budoucnos-
ti, nový pohled na vanutí a půso-
bení Ducha Svatého – stejně jako 
kdysi o Letnicích.“1

PROBUDIT FARNOSTI
Jan Pavel II. podnítil historické 
setkání církevních hnutí na  ná-
městí sv. Petra v Římě 30. května 
1998. Akce se zúčastnilo takřka 
300  000 členů různých nových 
hnutí, od nejrozšířenějších, jako 
jsou Comunione e Liberazio-
ne, Neokatechumenát, Charis-

matická obnova až po  Cursillo, 
Fatimský apoštolát a  mnoho 
dalších společenství. Z  nitra 
Charismatické obnovy vyrostlo 
několik komunit. Jsou to napří-
klad komunity Emmanuel, Bla-
hoslavenství, Chemin Neuf...

V  brněnské diecézi je možné 
jmenovat ještě Modlitby ma-
tek, Komunitu Sant’ Egidio, Ma-
riinu Legii, Neokatechumenát, 
hnutí Světlo-Život (zvané též 
oázy), Schönstattské hnutí, kte-
ré založil 2013 Kentenich, Víra 
a  světlo a  Misionářky Donum 
Dei. Nelze opomenout také 
hnutí Rytířstvo Neposkvrně-
né, založené sv. Maxmiliánem 
Kolbem v roce 1917, sdružující 
lidi usilujících o  prohloubení 
duchovního života, obrácení 
hříšníků a posvěcení všech pro-
střednictvím Panny Marie Ne-
poskvrněné.

V  České republice je historie 
nových církevních hnutí a  ko-
munit většinou spojována s pá-
dem totality. Stejně tak laici 
jsou zapojeni do  života církve. 
Po  II.  vatikánském koncilu se 
však jejich role významně mění 
a  je spojená také se vznikem 
nových komunit. Hnutí, která 
sem pronikla už v dřívější době, 
mohla působit pouze omeze-
ně a většinou tajně, jako různá 
ekumenická hnutí inspirovaná 

komunitou v  Taize. S  pádem 
komunistického režimu naše 
církev od  nových hnutí očeká-
vala pomoc v probuzení života 
farností a  další úkoly. Od  roku 
2003 se nová hnutí a komunity 
v  České republice každoročně 
představují zvláštním progra-
mem v  rámci Dnů dobré vůle 
na  Velehradě před oslavou 
svátku sv. Cyrila a Metoděje.

RŮZNÁ CHARISMATA, 
SPOLEČNÉ ÚKOLY
„Žití Božího slova, plnění Boží 
vůle,“ jmenovala společné cíle za-
kladatelka hnutí Focolare Chiara 
Lubichová na biskupské synodě 
v roce 1987 a pokračovala: „Dále 
je to Ježíšova přítomnost v křes-
ťanském společenství, tajemství 
kříže, kterého se dovolává každá 
spiritualita; eucharistie, která se 
zásluhou nových hnutí dostává 
do středu života laiků; smysl pro 
společenství a vzájemné sdílení, 
jež je základem života křesťanů, 
nacházejících svůj zdroj i své na-
plnění v eucharistii.“ 

Církev, Panna Maria a Duch Svatý 
jsou pevnými pilíři, které všechna 
hnutí propojují i přesto, že každá 
komunita má své poslání. Laici 
si uvědomují církev jako svou 
matku. Setrvávají v hluboké jed-
notě s papežem a biskupy a jsou 
věrnými spolupracovníky kněží. 
Panna Maria je silně přítomná 
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v  laických spiritualitách. Laici 
v  ní objevují vzor panny, matky 
a vdovy, pozorují, že je otevřená 
i  pro velké problémy lidstva, že 
se o ně zajímá a je schopná zasa-
hovat do dějin.

MÍSTO PRO DARY 
DUCHA
Také Duch Svatý je zvláštním 
způsobem přítomen v  různých 
spiritualitách laiků a  v  jejich 
společenstvích a  uděluje jim 
své dary. I  spirituality jsou jeho 
darem, jsou jeho určitou přítom-
ností v církvi. Z toho vůči němu 
vyplývá nová vděčnost, věrnost 
a zcela zvláštní láska.

V  brněnské diecézi má laic-
ká hnutí na  starosti Mons.  Jiří 
Mikulášek: „Svůj úkol vidím 
v  tom, aby všechna hnutí pů-
sobící v  diecézi spojovala 
v  jejich činnosti láska k  církvi 
a  všichni jejich členové aby 
zakoušeli skrze biskupství ma-
teřskou lásku církve,“ uvádí 
děkan Královské stoliční ka-
pituly sv. Petra a  Pavla v  Brně.  
Zástupci hnutí se v  současné 
době za předsednictví biskupa 
Vlastimila Kročila setkávají pra-
videlně v sekci hnutí a komunit 
při České biskupské konferenci. 
To svědčí o jejich přináležitosti 
k  církvi i  poslušnosti vůči cír-
kevní autoritě. „Hnutí a  nové 

komunity vnáší do křesťanské-
ho života nový rozměr v  pro-
žívání víry,“ vysvětluje biskup 
Vlastimil Kročil a  pokračuje: 
„Velmi bych si přál, aby se nová 
hnutí a  komunity staly v  době 
pandemie duchovní silou, kte-
rá může ukazovat nové cesty, 
jak prožívat domácí liturgie 
v  rodinách či v  malých spo-
lečenstvích. Takové komuni-
ty by mohly pomoci mnoha 
křesťanům, kteří se nemohou 
z  nejrůznějších důvodů účast-
nit farních bohoslužeb. Malá 
křesťanská společenství, kde 
Pán je uprostřed nich, můžou 
vlévat novou duchovní naději 
i  mnoha bezradným, opuště-
ným a  nemocným. Nesmíme 
zapomínat, že dnešní člověk 
strádá nejenom materiálně, ale 
i duchovně. Zde se nabízí nová 

příležitost pro hnutí a komuni-
ty, aby s pomocí Ducha Svaté-
ho znovu probouzely svá cha-
rismata ve službě druhým.“

DO SÍTĚ LÁSKY
V roce 2006 se papež Benedikt 
XVI. o  Letnicích setkal s  hnutí-
mi a novými komunitami a při 
této příležitosti mu Chiara Lu-
bichová napsala: „V  roce 1998 
jsem se souhlasem zakladatelů 
hnutí a  komunit slíbila, že se 
vynasnažíme, aby společenství 
mezi hnutími a  komunitami 
rostlo. Dnes můžeme potvrdit, 
že vzájemná láska a  jednota 
mezi námi překonala všech-
no očekávání. Naše komuni-
ty a  hnutí nám totiž připadají 
jako sítě lásky, které Bůh roz-
prostírá po celém světě a které 
v  návaznosti na  dílo řeholních 
řádů a kongregací vydávají svě-
dectví – jako v  laboratorním 
měřítku – o  jednotě lidského 
rodu. Náš nesmírný vděk pa-
tří tomu, koho považujeme 
za  skutečného protagonistu 
rozkvětu našich hnutí a komu-
nit: Duchu Svatému, který nás 
neustále zahrnuje svými dary.“ 
Jednotlivá hnutí a jejich zamě-
ření představíme v  příštích vy-
dáních. 

1 Jan Pavel II. Homilie o svatodušní vigilii. Řím, 25. 5. 1996.Fo
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Setkání hnutí a komunit na Velehradě r. 1999

On-line setkání delegátů hnutí s Mons. Vlastimilem Kročilem
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Z KOSTELŮ DO ULIC
Rozhovor s provinciálem minoritského řádu v České republice 
otcem Piotrem Pawlikem OFMconv
zeptala se: Jitka Navrátilová

Touha evangelizovat se otci Piotrovi nedá upřít. Zvláště si to uvědomíte, když ho uvidíte v dresu 
českého národního týmu na hokejovém zápase. Chodí tam totiž nejenom jako fanda, ale jako 
někdo, chce svědčit o Kristu mezi hokejovými fanoušky. Tento nově zvolený provinciál minorit-
ského řádu je přesvědčen, že dnes je zapotřebí hlásat Boží království nejenom v kostelích, ale 
všude, kde jsou lidé, ať již v Boha věří, či nevěří. 

Před pěti lety jste přišel 
do  České republiky z  rod-
ného Polska. Překvapili Vás 
v něčem Češi?

Pro mě bylo velkým překvape-
ním, že je zde řada hluboce věří-
cích lidí. V Polsku jsem byl zvyklý 
na lidi, kteří chodí do kostela, ale 
svou víru nepřenáší do běžného 
života. Proto mě tak mile pře-
kvapila hlubokost víry lidí v kos-
tele. Dalším překvapením pro 
mě bylo, že lidé chodí připraveni 
ke zpovědi. 

Hovoříte s  údivem o  setkání 
s hluboce věřícími lidmi, kteří 
se dokonce připravují ke zpo-
vědi. Češi asi neměli v Polsku 
dobrou reputaci…. 

O Češích se traduje, a tento ná-
zor jsem sdílel i já, že je to nejví-
ce sekularizovaný národ v Evro-
pě. Měl jsem informace, že lidé 
zde nechodí do  kostela, proto 
je zapotřebí jít za nimi. 

Takže jste k nám jel v podsta-
tě na misie. Jak se však u Vás 
zrodila touha po  kněžství 
a řeholním životě? 

Bylo to v  osmé třídě. Tehdy 
na konci školního roku v hodině 
náboženství nám řekla sestra 
kapucínka, že máme možnost 

se na  něco zeptat. Tak trošičku 
z  legrace a  také z  touhy potě-
šit ji jsme s kamarádem napsali 
dotaz, jak se někdo může stát 
knězem. Sestra však vzala dotaz 
vážně a  vysvětlila celé třídě, co 
je zapotřebí udělat. Když jsme 
vyšli ze třídy ven, sestra otevřela 
okno a  zavolala z  něho na  mě: 
„Piotře, ty máš možná povolání!“ 

Tak to vypadá, že nevinný 
žertík vůči sestře kapucínce 
nakonec obrátil život Vám.    

Musím říct, že to její zvolání 
z  okna na  mě velmi silně za-
působilo. Jako kdyby sám Bůh 
promluvil. A  to slovo ve  mně 
zůstalo a  nedávalo mi pokoj. 
Otevřela se pro mě nová cesta. 

Když se v  osmé třídě otevře 
nová cesta, je zapotřebí dobré-
ho průvodce. Našel se někdo?  

Protože se myšlenka na  kněž-
ství stále vracela, začal jsem se 
ptát kněží, jak je možné dostat 
se do semináře. V nalezení od-
povědi mi také dost pomoh-
la kniha, kterou jsem dostal 
od  zmiňované sestry. Ta kniha 
plná fotografií mě zcela uchvá-
tila. Byla o  sv. Maxmiliánovi. 
Přečetl jsem jí jedním dechem 
a dostal se na konec knihy, kde 
byla pozvánka, která mi navždy 

změnila život. Stálo tam, že 
po  základní škole je možné se 
přihlásit do  malého semináře. 
Celou noc jsem nad tím pře-
mýšlel, a  nakonec se rozhodl. 
Ráno jsem šel za  svými rodiči 
a  řekl jim, že chci nastoupit 
do malého semináře.

Jak to přijali Vaši rodiče? 

Moji rodiče byli velmi věřící lidi. 
Moje touha jít do  semináře jim 
přinesla velkou radost, ale i  bo-
lest. Tatínek si spíše přál, abych 
šel po  dokončení střední školy 
do diecézního semináře. Stala se 
však mimořádná věc. Noc před 
mým odjezdem do semináře se 
mému tatínkovi zdál sen, ve kte-
rém mu Matka Boží říkala, aby 
mi nebránil odejít. A tatínek po-
chopil a přijal, že malý seminář je 
součást Božího záměru.

Již od dětského světa jste pro-
žíval život „de facto“ za zdmi 
kláštera. Nechyběl Vám běžný 
život, jako například navazo-
vání přátelství s děvčaty? 

V semináři jsme měli velmi dob-
rého vychovatele, se kterým 
jsme tyto věci probírali. Byl jsem 
však tak naplněn radostí z povo-
lání, že ta naplnila všechny mé 
touhy. Vzpomínám si, že jsem 
mamince napsal, že jsem velmi 
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šťasten, že chodím po  stejné 
zemi jako sv. Maxmilián.  

Prožitek radosti ale nikdy ne-
trvá věčně. Nepřišly zkoušky?  

Pro mě bylo těžké, že jsem si ne-
mohl zajít tam, kam bych chtěl. 
Třeba za kamarády, do kina atp. 
Ovšem mnohem těžší zkouškou 
pro mě byly vynořující se otázky, 
jestli jsem ve správném řádě. Na-
konec jsem však dospěl k jistotě, 
že minoritský řád je moje cesta. 

Co Vám dalo tuto jistotu? 

Musím říct, že to 
byla právě osob-
nost sv.  Maxmili-
ána M. Kolbeho 
a  jeho odkaz. Při 
studiu v  seminá-
ři na  mě velmi za-
působilo, že jsem měl 
možnost vidět 200 ře-
holníků a  100 semina-
ristů, k  nimž jsem patřil 
i já. Dnes je to neuvěřitel-
né, ale spolu se mnou bylo 
v  jednom roce vysvěce-
ných 40 spolubratří kněží. 
Když jsem viděl, kolik brat-
ří půjde stejnou cestou hlásat 
evangelium, dalo mi to velkou 
sílu. Když jsem pak viděl, že ješ-
tě tři bratři pojedou na  misie, 
byla ve  mně ještě větší touha 
odevzdat se Ježíši.

Po  vysvěcení jste působil 
v Gdaňské provincii. Jak jste 
se nakonec z  nejsevernější 
části Polska dostal do Česka?  

Za  vším stojí svatý otec Jan 
Pavel II., přesněji řečeno jeho 
první návštěva v  České repub-
lice na Velehradě roku 1990. 
Jako bohoslovec jsem tuto ná-
vštěvu pečlivě sledoval a  byl 
jsem papežem uchvácen. Jeho 

promluvami, jeho schopnos-
tí komunikovat s  poutníky. 
Dokonce jsem našel zálibu 
v  českém jazyce. Tak to na  mě 

zapůsobilo, že jsem v  žádosti 
o svěcení napsal, že chci jít pra-
covat do  České republiky. Pak 
přišlo svěcení, práce v Gdaňské 
provincii a  myšlenka na  práci 
v Čechách se pomalu vytrácela.

Nakonec se však nevytratila… 

Myšlenka na službu v Čechách 
se znovu náhle připomněla 
po 25 letech od mých věčných 
slibů. Stalo se to v  Krnově, 
kde jsem s  ostatními jubilanty 
z  řádu pobýval na  duchovním 
cvičení. Znovu se mi silně při-
pomněla chvíle, kdy jsem psal 
žádost o  práci v  České repub-
lice, a  dávná touha mocně za-
zněla v mém srdci. 

Jak to bylo dál? 

Pak to pro mě mělo docela 
rychlý průběh. Probíhala pro-
vinční jednání o mém přestupu. 
Do  toho jsem měl na  starosti 
poměrně velkou farnost, a ještě 
v té době moje maminka velmi 
vážně onemocněla a  prožívala 
velké utrpění. Zemřela půl roku 
před mým odjezdem sem. Bylo 
to velmi emočně vypjaté ob-
dobí. Nebylo také lehké opus-
tit tehdejší farnost a  provincii. 
Na  druhé straně jsem se těšil, 

že začnu něco nového.  

Nyní jste jako nejvyšší 
představitel Řádu mi-

noritů v ČR zodpověd-
ným za  vedení brat-

ří. Kam směřujete?

Především bych chtěl, 
abychom jako bratři žili 
podle Evangelia a také 
abychom v  našich ře-

holních komunitách 
prožívali pokoj a  radost, 
což není vždy jednodu-

ché.  Zároveň usiluji, aby-
chom jako bratři šli k  lidem, 

kteří nás potřebují. 

Mluvíte o  pokoji a  o  radosti. 
Dnes je všude tolik nejistoty 
a  smutku. Mohou bratři mi-
norité v této situaci pomoci? 

Myslím si, že dnešní svět potře-
buje především svědky radosti. 
Svědky, kteří svou radost čer-
pají z naděje, která je ukotvena 
v Bohu. Bez naděje není radost. 
Jestli se my bratři naučíme žít 
v  radosti, tak budeme o  té ra-
dosti svědčit a mluvit. Jestli ne, 
tak budeme v  kázáních mluvit 
jen o  utrpení a  kříži. Svým au-
tentickým prožíváním evange-
lia můžeme svědčit o  naději, 
a tak přinášet radost. 
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PŘÍBĚH SV. KATEŘINY LABOURÉ
Ta od Zázračné medailky
text: Libor Rösner

Zázračná medailka. Patrně nejznámější medailka na světě. Na jejím počátku stojí zjevení Panny 
Marie sv. Kateřině Labouré. Obyčejné řeholnici, která jen s obtížemi uměla číst a psát…

DOBA ZRÁNÍ
Kateřina přišla na  svět 2. květ-
na 1806 ve  Fainles-Moutiera. 
Vyrůstala s 10 sourozenci v hlu-
boce věřící rodině, což jí dalo 
pevný základ do  budoucna. 
Když v 9 letech pozbyla matku, 
převzala po epizodním pobytu 
u  strýce starost o  domácnost 
poté, co její starší sestra Marie 
Ludvíka, až dosud o  domác-
nost místo zemřelé matky pe-
čující, vstoupila do kláštera. 

Činila tak spolu s  mladší sest-
rou Antonií až do svých 22 let, 
kdy s otcovým svolením odešla 
do  Paříže. Částečně tím unikla 
četným nabídkám k sňatku. Ka-
teřina všechny odmítala, poně-
vadž již dříve složila soukromý 
slib zasvěcení Kristu Ježíši a její 
srdce prahlo po  zasvěceném 
životě.

Než se jí sen podařilo realizo-
vat, prošla v  metropoli nad 

Seinou školou vel-
koměstského 

života. 

Nejprve vypomáhala svému 
bratrovi v  jeho restauraci, po-
sléze byla k  ruce švagrové ve-
doucí penzionát pro dív-
ky z  lepších rodin. Stále více 
ovšem toužila po  tichu klášte-
ra než po neotesaných hospod-
ských tlaších a  upjaté salonní 
konverzaci.

V KLÁŠTEŘE
A tak r. 1830 zaklepala na fort-
nu kláštera vincentek v Rue du 
Bac. V  hovorně zažila menší 
šok  – na  stěně uzřela portrét 
starého neznámého kněze, je-
hož kdysi viděla ve snu, v němž 
ji ujistil, že k němu časem přijde 
a že s ní má Bůh své záměry. Jak 
se dozvěděla, byl to sv. Vincenc 
z Pauly, zakladatel řádu…

První měsíce klášterního živo-
ta trávila Kateřina pronikáním 
do tajů čtení a psaní – jako je-
diná z 11 dětí manželů Labou-
réových byla totiž gramotností 
nepolíbená. Šlo jí to hodně 
ztuha, v podstatě o sobě nikdy 
nemohla s  čistým svědomím 
říct, že tyto činnosti suverénně 
ovládá. Navíc na  představené 
nepůsobila zrovna jako bystrá 
a hluboká osoba, proto ji pově-
řovaly spíše hrubšími pracemi.

ZJEVENÍ
Ještě v  prvních měsících novi-
ciátu se Kateřině zjevil Spasitel 
a poté se jí přímo v klášterním 
kostele dostalo čtyř zjevení 
Matky Boží. „Její tvář byla plná 

krásy. Těžko bych ji uměla po-
psat,“ uvedla po letech.

Pro budoucí časy mělo ob-
zvláštní důležitost to čtvrté 
z 27. listopadu. Přesvatá Panna 
při něm Kateřinu vyzvala, aby 
nechala razit medailku s  jejím, 
tj. Mariiným vyobrazením, a  to 
přesně v  podobě, v  níž se jí 
ukázala. „Všichni, kdo ji s důvě-
rou budou nosit, obdrží velké 
milosti,“ ujistila ji.

Nějaký čas trvalo, než se k raž-
bě medailky přikročilo. P.  Ala-
del, Kateřinin zpovědník, totiž 
vizím své penitentky nevěřil. 
Postoj změnil až po  roce, kdy 
mu Kateřina tlumočila důraz-
nou Mariinu žádost, kterou jí 
přednesla při čtvrtém zjeve-
ní. Dotyčný kněz se poradil 
s  arcibiskupem de Quélenem. 
Ten se nechal slyšet, že ražba 
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mariánské medailky nijak ka-
tolické věrouce neodporuje. 
V květnu r. 1832 zadal P. Aladel 
zhotovení první série medailek 
továrníku A. Vachettovi. A zača-
ly se dít věci…

DALŠÍ OSUDY
Ty však nejsou předmětem to-
hoto článku, nás budou zajímat 
další Kateřininy osudy. Mladá 
vizionářka zůstávala v  pozadí, 
resp. utajení. Nikdo nevěděl 
nic o prapůvodu ražby medail-
ky, jež nabývala neuvěřitelným 
tempem na  popularitě i  účin-
nosti a  k  níž se záhy přidružil 
přídomek „Zázračná“. Kateřina 
o  všem pomlčela, ani ji nena-
padlo se něčím takovým kasat. 
„Byla jsem jen nástrojem, ne 
pro mne se Panna Maria ukáza-
la,“ svěřila se po letech.

Matka představená ji zaúko-
lovala službou v  kuchyni, péčí 
o  staré lidi v  hospici Enghien 
a obstaráváním dobytka a růz-
ných těžších hospodářských 
prací. Ruku v ruce se svědomi-
tým plněním všech úkolů Kate-
řina stále pevněji upevňovala 
pouto vztahu s  Pannou Marií. 
Nejednou se při modlitbě k  ní 
dostávala do extáze, což ostat-
ním sestrám vnukalo podezře-
ní, že právě ona je tou tajem-
nou vizionářkou, o jejíž identitě 
nikdo z  kláštera nic nevěděl. 
Kateřina však všechny naráž-
ka rezolutně odmítala s  po-
ukazováním na  svou nehod-
nost. Na to spolusestry slyšely: 
Od  ostatních se ničím zvlášt-
ním (krom oněch extází) neliši-
la, nepočítáme-li v to prostotu, 
která jí byla věrnou družkou až 
do smrti a zmátla úplně všech-
ny, s nimiž přicházela do styku. 

Snad jen jednou se vymani-
la z  běžného „průměru“. To 

když během Pařížské komuny 
r. 1871 obsadili klášter povstal-
ci a jen její odhodlání a mimo-
řádné charisma, jimiž v  dané 
chvíli přímo sršela, uchránily 
klášter od  zničení a  řeholnice 
od znásilnění.

PŘIZNÁNÍ
Poté se zase vrátila do zajetých 
kolejí všedních prací a starostí, 
bezvýhradné poslušnosti a po-
kory. Až půl roku před smrtí 
nastal obrat a  sestra Kateřina 
Labouré se z přítmí anonymity 
dostala na  pomyslné výsluní. 
Matka Boží jí tehdy přikázala, 
aby své představené vyjevila, 
že právě skrze ni před lety dala 
světu Zázračnou medailku. 
Představená, vůči ní vždy pře-
hnaně kriticky nastavená, zare-
agovala na Kateřinino doznání 
padnutím na  kolena a  úpěn-
livou prosbou o  odpuštění 
za všechna příkoří, jež jí působi-
la. Kateřina jí už ale neměla co 
odpustit – dávno tak již učinila.

Její zdravotní stav se stále zhor-
šoval. K  letitému bolestivému 
ischiasu se přidalo astma. Ještě 
v  listopadu r. 1876 upadla 

do  posledního vytržení, načež 
se její stav zhoršil. Navzdory 
následnému zlepšení a prosin-
covému plnému zápřahu pro-
hlašovala, že nového roku se 
nedožije.

Dne 31. prosince přepadla Ka-
teřinu náhlá slabost. Kněz jí 
proto udělil všechny potřebné 
svátosti, načež ještě vykonala 
nějaké drobné práce. Kolem 
16. hodiny však ulehla a  ně-
kdy po  19. hodině v  obklope-
ní ostatních sester odevzdala 
svou duši pokojně Pánu.

Jejího pohřbu se 3. ledna 1877 
zúčastnila celá Paříž. Když byla 
r. 1933 exhumována její tě-
lesná schránka, k  úžasu všech 
byla nalezena neporušená. Její 
zornička dokonce zářila azu-
rově modrou. V  témže roce 
(28.  května) prohlásil Pius XI. 
Kateřinu Labouré za  blahosla-
venou a 27. července 1947 jeho 
nástupce Pius XII. za svatou. 
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POD OCHRANOU SV. JOSEFA
Poutě a další duchovní aktivity při kostele sester alžbětinek 
v Jablunkově nesou dobré plody.
text: Václav Štaud

Svatý Josef je v  litaniích právem nazýván strážcem panen. Také proto si jej sestry alžbětinky 
v Jablunkově kdysi vybraly za patrona svého klášterního kostela. Před bílou mramorovou sochou 
světce s Dítětem Ježíš v náručí se řeholnice dodnes setkávají při společných modlitbách a spolu 
s věřícími také na mši svaté.

DEPORTACE NEPROŠLY
Kostel byl konsekrován roku 
1932. Bylo to 2. srpna, kdy si 
církev připomíná Pannu Marii 
Andělskou. Dodnes se tu jedná 
o hlavní poutní den, kdy přichá-
zejí poutníci nejen z  místního 
okolí, ale také z Polska a Sloven-
ska. Přestože většinou jde o den 
pracovní, sestry odhadují, že se 
tu při oslavě františkánské Por-
ciunkule jen na mších sv. vystří-
dá nejméně 1 500 lidí. Radostné 
jsou rovněž březnové a  také 
májové svatojosefské slavnosti. 

Letošní 1. máj navíc přinese věč-
né sliby sestry M. Magdaleny.

„Věříme, že náš patron již ně-
kolikrát sestry ochránil, když 
se ke  svatému Josefu vroucně 
modlily,“ uvádí představená 
kláštera S. M. Imelda Bojková. 
Nejprve měly být za druhé svě-
tové války deportovány do kon-
centračního tábora. Německý 
správce, který znal obětavost 
řeholnic, se ale zasadil, aby zů-
staly a  pomohly léčit nejtěžší 
případy tuberkulózy. Zakrátko, 

během další totality, byl celý 
objekt zestátněn a nazván stát-
ní plicní léčebnou pro ženy. 
Komunisté ale, na rozdíl od na-
cistů, sestrám v péči o nemocné 
bránili a umožnili jim ošetřovat 
jen dobytek v  místním JZD. 
Řeholnice žily stísněné v něko-
lika místnostech a  za  bydlení 
ve  vlastním domě musely pla-
tit nájemné. Místní občané ale 
měli sestry v  úctě a  opakova-
ným pokusům o  jejich depor-
taci do internačních zařízení se 
vždy podařilo zabránit. 
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BŮH VOLÁ MLADÁ 
SRDCE
Teprve po  třicetileté přestávce 
se mohly jablunkovské alžbě-
tinky vrátit ke  svému poslá-
ní a  znovu potřebným slouží 
v  navráceném klášteře. Jeho 
součástí je Domov sv. Alžběty, 
ve  kterém poskytují sociální 
služby 69 seniorům. V  součas-
né době má komunita 28 ses-
ter. Kromě dvou z nich, které již 
pro slabosti spojené s  věkem 
nemohou pracovat, se všechny 
sestry zapojují do služby obyva-
telům domova. „Většina pracuje 
přímo u  lůžka, jiné slouží jako 
sociální pracovnice, vaří, perou 
a  řídí ekonomický a  administ-
rativní chod domova. Ke  kláš-
teru patří velká zahrada, parky 
a  pole s  hospodářstvím. Práce 
máme všechny dost, přesto-
že zaměstnáváme i  civilní za-
městnance,“ líčí sestra Imelda 
a dodává: „Vroucně se modlíme 
ke  sv. Josefovi, aby poslal další 
dívky a  alžbětinské dílo mohlo 
na tomto místě pokračovat také 
v budoucnosti. Prosíme čtenáře 
Immaculaty o modlitbu na ten-
to úmysl. Mladí lidé ztrácejí od-
vahu odevzdat se Pánu Bohu 
na  celý život, my však věříme, 
že on nepřestává volat a  ťukat 
na mladá srdce.“

POMOHLY TAKÉ 
BYLINKY
Poslední zkoušku, při níž alž-
bětinky znovu usilovně prosily 
o pomoc svatého Josefa, přinesl 
na počátku  loňského srpna ko-
ronavirus. Testy potvrdily ne-
moc u sedmi desítek lidí. Z toho 
byla polovina klientů a  téměř 
stejný počet zaměstnanců včet-
ně 25 řeholnic. „Příznaky jsme 
měly podobné jako u nachlaze-
ní či chřipky: zvýšenou teplotu, 
několik dnů horečky, slabost, 
bolest kloubů, ztrátu čichu. Ně-
kdo neměl příznaky žádné, a že 
je pozitivní, věděl jen z testová-
ní. Také já jsem si zprvu myslela, 

že jsem se jen mírně nachladila,“ 
uvádí sestra představená.

Nejnáročnější byla v té chvíli de-
kontaminace celého objektu, 
kterou pod dozorem hygieniků 
zajistili hasiči. Klienti ale museli 
být mimo své pokoje pět hodin. 
Sestry bez ohledu na vlastní zdra-
ví se pak o ně spolu s několika za-
městnanci dobře postaraly, nikdo 
nemusel dlouhodobě měnit pro-
středí. Snad i proto se senioři po-
měrně rychle uzdravili. Jedinou 
obětí se stal muž, jenž bohužel 
trpěl řadou dalších nemocí. Mezi 
uzdravenými byla i paní, která už 
oslavila sté narozeniny. V pořád-
ku jsou rovněž všechny sestry, 
které sobě i nemocným klientům 
podávaly vedle doporučených 
léků vlastní bylinkový čaj. Využily 
osvědčené tinktury z třapatky na-
chové a lichořeřišnice, které pěs-
tují na klášterní zahradě. Duchov-
ní posilou byla svátost pomazání 
nemocných, kterou přijali všichni, 
kdo o to projevili zájem.

SOCHA S PROSBAMI 
PUTUJE
„S  velkou radostí jsme přija-
ly zprávu, že papež František 
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vyhlásil Rok sv. Josefa. Jsme 
vděčné za  nové příležitosti 
k  získávání odpustků,“ zdůraz-
ňuje představená a vypráví, jak 
letos krátce po Hromnicích za-
čalo putování sv. Josefa po celé 
řeholní komunitě. Socha běžně 
přebývá v  cele nejstarší sestry 
Elekty, která letos v  prosinci, 
dá-li Pán, oslaví 100. naroze-
niny. Vždy v  úterý v  poledne 
nyní alžbětinky losují jméno 
té, v  jejíž cele bude sv. Josef 
přebývat další týden. Ve středu 
po polední modlitbě pak všich-
ni sochu se zpěvem a  mod-
litbami doprovodí v  průvodu 
klauzurou. Nesou také krabič-
ku s  různými úmysly, o  jejichž 
vyslyšení světce prosí. Nechybí 
mezi nimi prosby o nová povo-
lání ke kněžství a zasvěcenému 
životu, za církev, za papeže, bis-
kupy i  kněze, za  rodiny a  další 
záležitosti, které sestrám leží 
na  srdci nebo jim je lidé svě-
řují. Po  28 týdnech dostanou 
příležitost i  klienti domova, 
kteří projeví zájem. Zatím mají 
k dispozici putovní sochu Pan-
ny Marie Lurdské, která již ne-
jednomu umírajícímu vyprosila 
šťastnou hodinku smrti. Její 
socha je rovněž v parku, kam se 
klienti domova i  poutníci rádi 
chodí modlit, zapalují tam svíč-
ky a pokládají květiny. 

POSILA KE SLUŽBĚ
Klášternímu nádvoří vévodí 
bílá socha patronky řádu, sva-
té Alžběty, v parku u kaple Bo-
žího milosrdenství zase stojí 
socha sv.  Františka. V  přírodě 
nechybí ani křížová cesta, která 
patří k  františkánské spiritualitě 
alžbětinek. „V  srdcích chová-
me naději, že brzy se už budou 

klienti moci v nově upravených 
parcích setkávat bez pandemic-
kých omezení se svými blízkými 
a chválit Boha za všechnu krásu, 
kterou stvořil pro naši radost. 
Klášter je postaven na  místě, 
odkud jsou krásné výhledy 
na  okolní beskydské kopce. 
Máme blízko do města i do lesa, 
kam chodíme na  výlety nebo 
za lesními plody. V okolí je hod-
ně kapliček, křížů a dalších míst 
modlitby a  rozjímání. To vše 
nám dodává posilu ke  službě,“ 
vypráví sestra představená.

Duchovní život pod ochranou 
svatého Josefa pak může kvést 
efektivněji, než je v  naší vlasti 
běžné. Hodně je při tom cítit bez-
prostřední blízkost Polska. V jeho 
řeči také probíhá většina akcí.

TŘICET MINISTRANTŮ
U  jablunkovského klášterního 
kostela úspěšně působí schola 
mládeže, vedená sestrou Anež-
kou, nebo silná skupina minist-
rantů – obě mají kolem 30 členů. 
Farnost je proslulá ještě sborem 
Gaudeamus, který vede sestra 
Judyta. Ve  farním kostele Boží-
ho Těla působí i  jako varhanice. 
Správa klášterního kostela je ale 
od  roku 1990 samostatná, svě-
řená řádu menších bratří – fran-
tiškánů, kteří mají ve městě malý 
klášter s kaplí. „Bratři slouží v ně-
kolika dalších kostelích farnosti, 
především však jsou našimi du-
chovními průvodci, pomáhají 
nám ve  formaci jak počáteční, 
tak i stálé. Poskytují také duchov-
ní podporu seniorům v  našem 
domově. Aktivní je zde rovněž 
komunita františkánských ter-
ciářů,“ zdůrazňuje sestra Imelda 
a dál vypočítává: 

„Už pět let se u našeho kostela 
scházejí zájemci o  prohloube-
ní náboženských vědomostí 
na  katechezích pro dospělé. 
Od  roku 2015 uctíváme bla-
hoslavené pražské mučedníky 
a  modlíme se za  jejich svato-
řečení. Již několik dlouho bez-
dětných manželů si na  jejich 
přímluvu vyprosilo vzácný dar 
nového lidského života. Mše 
svatá na tyto úmysly bývá pat-
náctý den každého měsíce. 
25.  den v  měsíci zase míváme 
mše svaté za  nenarozené děti 
a za obrácení všech, kteří se po-
dílejí na zlu potratů. 25. března 
se mnozí věřící navíc rozhodují 
k  duchovní adopci nenaroze-
ného dítěte. Věřícími je oblí-
bená rovněž celonoční adora-
ce a  to vždy 29. den v  měsíci. 
V době pandemické, kdy všich-
ni musejí být doma ve  21 ho-
din, později adorují jen sestry 
a  věřící mohou průběh sledo-
vat ze svých domovů v on-line 
formě. Už v  dobách totality se 
těchto adorací účastnilo mno-
ho věřících z  blízka i  z  daleka 
a krásná setkávání často dopro-
vázel Mons. Adam Rucki, jenž 
byl před několika týdny povo-
lán na věčnost. Pocházel z naší 
farnosti a  kostel sv. Josefa mu 
byl blízký stejně jako dalším 
kněžím, kteří zde vyrůstali. Také 
nejedna sestra právě na adora-
cích uslyšela Boží volání k  za-
svěcenému životu. 

Více informací na www.alzbetinky.jablunkov.cz
nebo na telefonu 731 625 660 nebo 558 357 402
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Emanuel Masák

Nad temnou nocí stoupáme výše, 
pod námi v bouři chvěje se zem. 
O hvězdo mořská! šeptáme tiše, 
za Tvojím světlem v naději jdem.

Nad bouři žití, nad bratří boje, 
mířící k nebi zaťatou pěst, 
spínáme k Tobě mdlé ruce svoje, 
hledáme k Tobě tajemných cest.

Chraň nás, 
když klesnem na cestě kříže, 
kterou jsi, Matko, tolikrát šla! 
Do vlasti veď nás za Synem blíže, 
přiviň nás k srdci, láskou jež plá!

Matka Boží v české poesii. Výbor umělých i národních básní o Matce Boží. 
Uspořádal Josef Vévoda. Brno: Občanská tiskárna v Brně, 1928.
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Múdrosť „zhora“ v diele sv. Maximiliána
text: Dariusz Żuk-Olszewski

Pri pohľade na veľké celoživotné dielo sv. Maximiliána vidíme chvíle, keď jeho rozhodnutia boli 
z ľudského pohľadu nerozumné alebo minimálne zvláštne. Rozhodnutia, pri ktorých všetko vsa-
dil na Božiu múdrosť. Keď naplno využil dar múdrosti, ktorý dáva Duch Svätý tým, čo sa otvoria 
pre jeho pôsobenie. 

POHĽAD NA VLASTNÝ 
ŽIVOT BOŽÍMI OČAMI
Darom múdrosti nám Duch Svä-
tý pomáha, aby sme v Bohu vide-
li najvyššie dobro a svoje šťastie. 
Človek, ktorý nemá alebo nepo-
užíva dar múdrosti, často zamie-
ňa stvorenie so Stvoriteľom, svoj 
cieľ vidí v  stvorených veciach 
a od nich očakáva šťastie. Človek, 
ktorý má a používa dar múdrosti, 
posudzuje všetko z pohľadu več-
nosti a  jasne chápe, že životný 
úspech nemôže byť hlavným 
orientačným bodom pre náš ži-
vot, že  aj neúspech, utrpenie, ak 
ich znášame z lásky k Bohu, nám 
môžu poslúžiť pre budúce šťastie 
v  nebi – naše i  našich blížnych. 
Skutočná múdrosť od  Boha, je-
den z darov Ducha Svätého,  sa 
teda môže rozvinúť výlučne 
vtedy, ak sa človek nespolieha 
na  vlastnú múdrosť, šikovnosť, 
prezieravosť,  vedomosti, ale dá 
Bohu šancu. Ak s Ním spolupra-
cuje pri plnení Jeho vôle. 

Maximiliánove životné dielo je 
príkladom takejto múdrosti „zho-
ra“. Vzdal sa svojich ambícií a  ži-
votných plánov, ktoré ho z  ľud-
ského pohľadu mohli doviesť 
ďaleko. Spomeňme si napríklad 
na  jeho projekt etereoplánu či 
množstvo iných technických 
vynálezov, ktoré už ako študent 
zaslal patentovému úradu. S naj-
väčšou pravdepodobnosťou by 
bol z  neho popredný poľský či 
svetový inžinier tej doby. Doká-
zal však prijať Boží dar múdrosti 
vo svojom živote, hoci kolidoval 
s jeho predstavou o vlastnej bu-
dúcnosti. A  dokázal čítať znaky, 
ktoré mu Pán zosielal. 

Aj keď po  absolvovaní maturity 
v  malom seminári (gymnáziu) 
minoritov vo Ľvove chcel svoju 
životnú cestu nasmerovať mimo 
rehoľu, chcel realizovať svoje sny 
a  plány vo svete, nakoniec však 
vďaka jednej návšteve matky 
úplne zmenil svoje rozhodnutie. 

Neskôr na  túto udalosť, ktorú 
vnímal ako zásah Božej múdrosti,  
spomína v liste zo štúdií v Ríme: 
„Pred noviciátom som skôr ja 
nemal chuť požiadať o habit a aj 
jeho (t. j. Františka, staršieho bra-
ta) som sa snažil odlákať... a vtedy 
nastala tá pamätná chvíľa, keď 
som po ceste k otcovi provinciá-
lovi, ktorému som chcel oznámiť, 
že ja a ani Franek nechceme vstú-
piť do rehole, začul hlas zvonca, 
ktorý nás zavolal do  hovorne. 
Božia prozreteľnosť vo svojom 
nekonečnom milosrdenstve skr-
ze Nepoškvrnenú poslala Vás, 
Mama, v  tejto tak kritickej chvíli 
do  hovorne. A  tak Pán Boh po-
pretŕhal všetky diabolské siete.“1

MÚDROSŤ „ZHORA“ 
A DIELO RYTIERSTVA 
NEPOŠKVRNENEJ
Rok 1917 patrí medzi kľúčové 
roky v  živote sv.  Maximiliána. 
20. januára 1917, počas meditácie 
v kaplnke rímskeho minoritského 
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kolégia, dostal vnuknutie zalo-
žiť spolok, ktorý by zvláštnym 
spôsobom slúžil Nepoškvrnenej 
a prostredníctvom nej približoval 
duše k Bohu. Maximilián pri uva-
žovaní nad zázračným obrátením 
francúzskeho Žida Alfonsa Ra-
tisbonnneho na  príhovor Panny 
Márie dospel k presvedčeniu, že 
musí konať. Uvedomil si, že Naj-
svätejšia Panna môže obrátiť celý 
svet, pokiaľ tento svet bude s ňou 
spolupracovať. 

Na  dvesté výročie založenia 
slobodomurárskej organizácie 
usporiadali členovia lóže v Ríme 
pochod Vatikánom, pri ktorom 
niesli zástavu s obrazom Lucifera, 
ktorý šliape po hlave sv. Michala, 
a  transparenty s  nápismi: „Satan 
bude vládnuť i vo Vatikáne a pá-
pež bude jeho služobníkom.“ 
Táto udalosť na  Maximiliána hl-
boko zapôsobila a stala sa spolu 
s  uvažovaním nad zázračným 
obrátením spomínaného ban-
kára Ratisbonneho základom 
pre založenie jeho veľkého diela 
Rytierstva Nepoškvrnenej.  Maxi-
milián uvažoval, ako týchto ľudí  
opantaných zlom a  nenávisťou 
zachrániť pre večnosť. Pochopil, 
že jeho vlastný rozum, vedomosti 
a schopnosti mu v tom nestačia. 
Práve preto celé svoje životné úsi-
lie vložil do  rúk Nepoškvrnenej. 
Pochopil, že iba cez Ňu a  s  Ňou 
dokáže naplno prijať a využiť dar 
múdrosti, daný Duchom Svätým. 
Že skutočná múdrosť z  človeka 
žiari iba vtedy, ak s pokorou pri-
zná, že všetky svoje intelektuálne 
a  duchovné dary najlepšie vy-
užije pre Boha a  dobro blížnych 
v  spolupráci s Tou, ktorá je Pro-
stredníčkou všetkých milostí.

„HLÚPY“ ZAČIATOK 
VEĽKÉHO DIELA
Príkladom Maximiliánovej dô-
veru v  Boha a  prijatia Božieho 

daru múdrosti v  konkrétnom 
rozhodovaní je aj história  ča-
sopisu Rycerz Niepokalanej 
(Rytier Nepoškvrnenej). Tento 
projekt, ktorý skrsol v  Maximi-
liánovej mysli krátko po  zalo-
žení Rytierstva Nepoškvrnenej 
a jeho návrate z Ríma do Poľska, 
sa javil z ľudského pohľadu ako 
úplný nezmysel a hlúpy nápad. 
Neskôr sa však ukázalo, že jeho 
iniciátor bol vedený hlbokou 
Božou múdrosťou. Pri zaklada-
ní časopisu, ktorý v  roku 1938 
dosiahol náklad neuveriteľných 
milión výtlačkov mesačne, ne-
mal Maximilián ani halier finan-
cií na „rozbeh“, nemal priestory 
pre redakciu, dokonca nemal 
ani redaktorov a  spolupracov-
níkov. Jeho rehoľní spolubra-
tia si ťukali na  čelo a  predsta-
vení iba s  úškľabkom na  tvári 
skonštatovali, že ak od nich nič 
nechce, môže skúsiť tento hlú-
py nápad zrealizovať, ale bez 
akejkoľvek pomoci z ich strany. 
A Maximiliánovi, ktorý sa vzdal 
vlastnej múdrosti a  spoľahol 
sa na Božiu múdrosť, sa nápad 
podarilo zrealizovať. Spolu 
s  niekoľkými nadšencami, kto-
rých pre dielo získal, vyžobral 
v  krakovských uliciach penia-
ze, ktoré mu pomohli dielo 
„nakopnúť“. Prvý problém však 
nastal vo chvíli, keď mal za prvé 
číslo nového časopisu zaplatiť 
tlačiarovi. Chýbala mu suma, 
ktorú už nedokázal zabezpečiť. 
Vedel, že tu jeho múdrosť a ši-
kovnosť končí a môže to skon-
čiť veľkou hanbou pre neho 
i  tých, ktorých pre nové dielo 
získal. Počas úpenlivej mod-
litby si všimol na  oltári Nepo-
škvrnenej v krakovskej Bazilike 
Všetkých Svätých obálku s ruč-
ne napísanou poznámkou: „Pre 
Teba, Nepoškvrnená.“ A v obál-
ke presnú sumu, ktorú dlhoval 
tlačiarovi. 

Podobne „hlúpo“ – bez peňazí 
a zázemia – začínalo jeho dob-
rodružstvo pri stavbe kláštora 
Niepokalanów, ktorý sa neskôr 
stal najväčším katolíckym kláš-
torom sveta,  či jeho  misijná 
práca v  Japonsku. Ak si uve-
domíme, že do  Japonska pri-
šiel bez toho, aby vedel, kam 
vlastne ide, bez znalosti jazyka 
a prostredia, a napriek tomu sa 
mu mesiac po príchode podari-
lo vydať prvé číslo časopisu Sei-
bo no Kishi, ktorý sa rýchlo stal 
jedným z  najvyhľadávanejších 
ázijských katolíckych časopi-
sov, nedá sa nežasnúť nad veľ-
kosťou Božej múdrosti, na kto-
rú sa Maximilián plne spoľahol. 

BOŽIA MÚDROSŤ 
V BUNKRI HLADU
Božia múdrosť v  Maximiliáno-
vom pozemskom putovaní sa 
naplno prejavila v  jeho závere. 
Maximilián urobil niečo, čo sa 
z  ľudského pohľadu javí ako 
čisté bláznovstvo: dobrovoľne 
dal svoj život za  neznámeho 
spoluväzňa, hoci s  najväčšou 
pravdepodobnosťou mal šan-
cu prežiť útrapy vojny. Ako 
veľká morálna autorita medzi 
spoluväzňami mohol počítať 
s ich pomocou a ochranou. Ale 
rozhodol sa poslúchnuť Božiu 
múdrosť. Nezachránil tak iba 
život jedného väzňa, zachrá-
nil u  mnohých vieru v  Boha 
a  v  schopnosť človeka milovať 
iného človeka aj na  miestach, 
kde zdanlivo triumfuje peklo. 
Božia múdrosť, ktorú nechal 
Maximilián pôsobiť vo svojom 
živote tým, že sa jej naplno 
otvoril, namaľovala nádherný 
životný príbeh človeka, pre kto-
rého sa Boh stal jediným zmys-
lom života. 

1 KOLBE, Maksymilian M. List matke Marianne Kolbe, 
datovaný: Rím, 20. apríla 1919.
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MESIÁŠSKÝ PROUTEK 
OVANUTÝ MOUDROSTÍ

Moudrost a Duch v Bibli
text: P. Jaroslav Brož

Z  Izaiášova proroctví (Iz 11) vyrůstá mesiášská naděje na toho, který bude vládnout v plnosti 
Božího Ducha. Jedním z  jeho mocných projevů je moudrost, která má původ v Bohu, který je 
moudrost sama. V Ježíši se spojuje moudrost a působení Ducha v plnosti a má své pokračování 
v jeho učednících. 

První verše 11. kapitoly Izaiá-
šovy jsou každému věřícímu 
dobře známé. V adventní době 
v  nás ožívá pradávná touha 
po  novém výhonku z  téměř 
uschlého Jesseova kořene, 
po  mesiášském Spasiteli, který 
měl přijít z  královského Davi-
dova rodu. Biřmovanci mají 
tento text v  paměti kvůli oče-
kávaným sedmi darům Ducha 
Svatého. Podívejme se na tento 
text poněkud zblízka a nově. 

VÝHONEK OBDAŘENÝ 
DARY DUCHA
Někdejší španělský biblista Luis 
Alonso Schökel ve  svých po-
známkách k  uvedenému místu 
vychází z toho, že hebrejské slo-
vo pro „duch“ – ruach – zname-
ná též vánek nebo vítr. S  jistou 
obrazotvorností si představuje 
mladý ohebný proutek vyrůsta-
jící směle ze starého, nad zemí 
téměř neznatelného kořene, 
který je šlehán větry nebo ovíván 
jemnými vánky ze čtyř světových 
stran. A hle, v těchto větrech pů-
sobí jiný ruach – Duch Hospo-
dinův, který naléhá na  mladý, 
perspektivní život: otužuje ho, 
vystavuje ho energickému nápo-
ru, aby zesílil, provívá jeho mladé 
svěží lístky, které v jeho pohybu 
jakoby tančí, smějí se a  radují. 
Jak podivuhodné prolnutí prosté 

přírodní scenérie a  neviditelné 
Boží tvůrčí činnosti. Izaiáš jako 
by za čtyřmi větry viděl čtyři pro-
jevy Božího Ducha: moudrost 
a rozumnost, radu a sílu, pozná-
ní a bázeň a ještě jednou bázeň 
Boží, protože té není nikdy dost 
a ona je navíc počátkem každé-
ho poznání a moudrosti (srov. Př 
1,7). – Dodejme jen, že našich ka-
techismových sedm darů Ducha 
vzniklo tak, že ve starém řeckém 
překladu Starého zákona, zva-
ném Septuaginta, byla jedna ze 
dvou bázní – aby se neopakova-
la – přeložena blízkým výrazem 
„zbožnost“. – V Iz 11,10 se potom 
tento královský výhonek, pro-
dchnutý plností Ducha a  zpev-
něný jeho vanutím, může stát 
korouhví pro národy. Vojenská 
korouhev, ožívající vanutím vět-
ru, vlaje jako naděje na vítězství 
a  slibuje období pokoje a  spra-
vedlnosti (srov. Iz 11,4-5). Je zřej-
mé, že dary Ducha potřebuje 
především vládce, král. A  vskut-
ku, především první z  nich, dar 
moudrosti, je spojován v  Izraeli 
především s královskou vládou. 

CO JE BIBLICKÁ 
MOUDROST?
Upřesněme si ale, co starozákon-
ní knihy myslí moudrostí. Moud-
rost, hebrejsky chochmáh, patří 
k rozumovým ctnostem a má víc 

praktický než teoretický rozměr. 
Je uměním, jak dosáhnout úspě-
chu a jak si vytvořit správný plán 
k dosažení očekávaného výsled-
ku. V tom se překrývá s naší kar-
dinální ctností prozíravostí. Jejím 
sídlem je srdce, ze kterého vychá-
zejí všechna morální a rozumová 
rozhodnutí. V tomto smyslu prosí 
na začátku svého kralování mla-
dý Šalomoun Hospodina: „Kéž 
bys dal svému služebníku srdce 
vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid 
a rozlišovat mezi dobrem a zlem“ 
(1 Král 3,9). 

Biblická moudrost je současně 
praktická a náboženská. Vyrůs-
tá z  bázně před Hospodinem 
(srov. Job 28,28; Ž 111,10; Př 1,7; 
9,10), což je úplný opak strachu 
z Boha, který například zakouší 
Adam po  svém prvním hříchu 
(srov. Gn 3,10). Moudrost jako 
plod bázně Boží osvěcuje život 
člověka tak, jako ho vidí Bůh, 
a  vede ho den co den po  ces-
tě Boží služby. V  této kombi-
naci poznání a  poslušnosti se 
moudrost překrývá s poznáním 
Boha, ke kterému vybízejí pro-
roci. Například u  Ozeáše 2,22 
Hospodin ujišťuje Izraele: „Za-
snoubím si tě věrností a poznáš 
Hospodina.“ Nebo: „Chci mi-
losrdenství, ne oběť, poznání 
Boha je nad zápaly“ (Oz 6,6). 
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ZVLÁŠTNÍ NOSITELÉ 
MOUDROSTI V IZRAELI
Moudrost potřebují především 
králové a  další vladaři, proto-
že jsou odpovědní za  správná 
rozhodování ve  veřejných zá-
ležitostech. Proto byl velkou 
moudrostí obdařen Jozue, 
o  němž Písmo přímo říká, že 
„byl naplněn duchem moud-
rosti“ (Dt 34,9). O  Davidovi je 
dosvědčeno, že je „tak moudrý 
jako Boží posel“ (2 Král 14,20), 
a Šalomounovi „dal Bůh 
moudrost, převelikou 
rozumnost a  takovou 
hojnost myšlenek, jako 
je písku na břehu moře“ 
(1 Král 5,10). 

V  Jeremiášově době 
měli lidé obdaření 
moudrostí významné 
postavení vedle kně-
ží a  proroků. Jejich 
úkolem bylo navr-
hovat plány a  dá-
vat rady vedoucí 
k  úspěšnému živo-
tu: „Knězi přece ne-
chybí zákon, mudrci 
úradek, proroku 
slovo“ (Jer 18,18). 
Moudří lidé byli po-
važováni za  spřízněné 
s  těmi, kterým sloužili 
svou radou. Tak byl Jo-
sef v  Egyptě nazýván 
faraonovým „otcem“ 
(Gn 45,8) nebo soud-
kyně Debora „matkou“ 
v Izraeli (Sd 5,7). 

PLNOST 
MOUDROSTI 
V BOHU
Plná moudrost ale 
náleží jen Bohu (Job 
12,13-20; Iz 31,2; Dn 
2,20-23). On nejen dokonale 
poznává všechny oblasti života 
(Job 10,4; 26,6; Př 5,21; 15,3), 

ale dokáže také všechno, co má 
v  plánu, jistě uskutečnit. Jeho 
moudrost je ale neproniknu-
telná (Job 28,12–21). Má-li ji 
člověk pochopit, musí ji dostat 
od Boha jako zvláštní dar – mi-
lost (Job 28,23.28). 

ZOSOBNĚNÍ 
MOUDROSTI
Ve  Starém zákoně je pozoru-
hodným jevem zosobněná 

moudrost. V Přísloví 1,20-33 vy-
stupuje jako žena, která na ulici 
hlasitě volá na lidi, aby opustili 

pošetilé cesty a  našli v  ní po-
učení a  jistotu. Tato personi-
fikace pokračuje v  8. kapitole 
Přísloví, kde dospívá k  vrcholu 
ve  verších 22–29. Zde moud-
rost prohlašuje, že je prvním 
Božím tvorem a  pomocnicí při 
stvoření. 

MOUDROST, JEŽÍŠ 
KRISTUS A DUCH 
S  Ježíšem na  prahu Nového 
zákona se vracíme k  Izaiášovu 

výhonku, který je ob-
dařen duchem moud-
rosti. Ten, který je po-
čat z  Ducha Svatého 
(Lk 1,35), se projevoval 
jako plný moudrosti 
(Lk  2,40.52). V  dospě-
losti výjimečně sám 
na  sebe poukazuje 
jako na  moudrost: 
„Moudrost se osprave-

dlní svými skutky“ 
(Mt 11,19). 

Také Ježíšovo evan-
gelium lze označit 
za  moudrost, ze-
jména ve  vrchol-
ném zjevení jeho 
Božího synovství 

v tajemství kříže. Pro-
to apoštol Pavel bude 
kázat o  kříži, který je 
v  očích světské moud-
rosti „bláznovstvím“, 
ale pro věřící je přesto 
Ježíš Boží „moudrostí, 
spravedlností, posvě-
cením a  vykoupením“ 
(1  Kor 1,30). Na  jeho 
moudrosti pak mají 
podíl jeho učedníci, 
jako například Štěpán, 
z  něhož mluví „moud-
rost a  Duch“ (Sk  6,10) 
a  další, kteří zažili při 

prvních a  potom každých no-
vých Letnicích vylití mocného 
Kristova Ducha. 
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Iluminace znázorňující personifikovanou moudrost, jak stojí mezi patriarchy a pro-
roky. Dole v půlkruhu je znázorněn patriarcha Jakub, protože Moudrost si v jeho po-
tomstvu zvolila místo. Nahoře v půlkruhu je Kristus, protože on je moudrost sama. 
Stammheim Missal, Hildesheim, pravděpodobně z roku 1170.
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (30)
Sv. Pius X., pontifik z prostého lidu
text: Radomír Malý

Po  smrti Lva XIII. došlo při volbě jeho nástupce k  choulostivé situaci. Rakousko-uherský císař 
František Josef I. chtěl stůj co stůj zabránit, aby se novým papežem stal dosavadní státní sekretář 
Mariano Val Rampolla. Příčinou byla jeho silně profrancouzská orientace. František Josef použil 
zapomenutého práva římskoněmeckých císařů ze středověku vetovat některého z  kandidátů. 
Pověřil proto arcibiskupa z polského Krakova (ten byl tenkrát součástí habsburské říše) kardinála 
Jana Puzynu, aby vznesl jeho veto proti kardinálu Rampollovi. Tak se i stalo, Rampolla byl z volby 
vyřazen. Kardinálové zvolili potom jako kompromis benátského patriarchu Giuseppa Sarta, jenž 
přijal jméno Pius X. Ten okamžitě po svém zvolení odňal jakémukoliv státnímu představiteli prá-
vo veta vůči kandidátům a tím zasahování do volby papeže.

Z CHUDÉ RODINY, 
CHUDÝ CELÝ ŽIVOT
Jmenoval se Giuseppe Sarto. 
Narodil se r. 1835 v  severoital-
ském Riese jako syn poštovního 
doručovatele. Měl ještě dalších 7 
sourozenců. Ve škole byl vynika-
jícím žákem a v kostele nejlepším 
ministrantem. Časté modlitby 
k Panně Marii mu odhalily, že má 
povolání ke kněžství.  V 15 letech 
proto nastoupil do  semináře 
v Padově, kde měl vynikající stu-
dijní výsledky. R. 1858 přijal kněž-
ské svěcení. Byl přidělen jako 
kaplan do vesnice Tombolo, kde 
se věnoval hlavně vyučování, ve-
dení mládeže, návštěvě nemoc-
ných a  podpoře nemajetných, 
jimž rozdal většinu svých příjmů. 
Pověstnými se stala též jeho 
skvělá kázání, na něž chodili i lidé 
z jiných farností. Nebál se též te-
pat zlořády, např. zvyk při každé 
příležitosti přísahat. V  Tombolu 
existovali negramotní, kaplan 
Sarto proto ihned zorganizoval 
ve  farnosti alfabetizační kursy. 
Tamní farář svému známému na-
psal: „Přidělili mi kaplana, abych 
ho formoval… Je tak pilný a má 
soudný rozum a další dary, takže 
se spíše učím já od něho. Jednou 
mu dají mitru, jsem si tím jist. 
A co pak? Kdo ví?“

R. 1867 se kněz Sarto stal fará-
řem v  obci Salzano, kde ještě 
více rozvinul svou apoštolskou 
činnost. Jeho láska k  lidem se 
obzvlášť projevila při epidemii 
cholery r. 1873, při níž umíra-
lo až 40 procent infikovaných. 
Protože místní lékař nestačil 
zvládat péči o  nemocné a  pre-
venci zdravých, farář Sarto ho 
zastoupil tím, že poučoval lidi 
o  správné hygieně. Sám také 
bez obav z  nákazy se vydával 
k  nemocným, aby jim poskytl 
nejen duchovní, ale velmi často 
i ošetřovatelskou službu. Jeden 
muž později řekl: „Kdyby nebylo 
pana faráře Giuseppa, zemřel 
bych ze strachu a bolesti během 
těchto hrozných dnů.“ Protože 
pohřební zřízenci nezvládali po-
chovávat všechny zemřelé, farář 
Sarto nezřídka sám kopal hroby.

Protože měl zvláštní dar du-
chovně pracovat s  mládeží, 
jmenovali jej r. 1875 spirituá-
lem semináře v Trevisu a  udě-
lili mu též hodnost kanovníka. 
Součástí této práce byly i před-
nášky. Učil dogmatiku a církev-
ní dějiny. Brzy si získal lásku 
seminaristů, kteří v  něm viděli 
svého opravdového duchov-
ního otce. Mnohokrát věnoval 

nějaký obnos chudým studen-
tům, když některý seminarista 
onemocněl, osobně jej chodil 
ošetřovat.

Rodina jednoho studenta se 
octla ve  finanční tísni, otec při-
šel o práci. Seminarista se obrátil 
na  kanovníka Sarta, který měl 
jen pár lir. Odpověděl mu, ať při-
jde zítra, že to „nějak udělá“. Když 
student přišel následující den, 
mons. Sarto vytáhl ze šuplete po-
žadovanou částku a konstatoval: 
„Brzy budete knězem a  potom 
mi peníze vrátíte, protože jsem si 
je musel vypůjčit.“

Zimy v Trevisu bývaly často tvrdé 
a v semináři se netopilo. Kanov-
ník Sarto chudým seminaristům 
dával šít teplé ošacení a platil to 
ze svého, není tedy divu, že měl 
u sebe většinou jenom pár lir.

Proslulým se stal jeho laska-
vý humor. Rád vyprávěl vtipy 
a  humorné příběhy ze života 
svého i jiných. Vždy dokázal ce-
lou společnost rozesmát. 

BISKUPEM 
A KARDINÁLEM
R. 1879 byl mons. Sarto jme-
nován v  Trevisu generálním 
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vikářem, r. 1884 biskupem 
v  Mantově. Papež Lev XIII. mu 
osobně udělil biskupské svě-
cení. Jako pastýř své diecéze 
hojně vizitoval faráře, odmítal 
ale velké pohoštění. Nechtěl 
ani, aby ho lidé okázale vítali 
na  železniční stanici, naléhal 
však, aby přišli na  mši svatou. 
„To bude má největší odměna, 
nepřeji si zbytečnou pompu, 
ale spásu duší,“ říkal pokaždé.

Nebyl jen velkým dobrodincem 
chudých, nýbrž i propagátorem 
katolické sociální nauky v  du-
chu encykliky Lva XIII. „Rerum 
Novarum“. Zorganizoval r. 1890 
v  Piacenze, která náležela 
do jeho diecéze, první kongres 
o sociální otázce. Založil v Man-
tově také noviny pod názvem 
„Občané Mantovy“, v nichž byly 
tepány sociální zlořády a  útlak 
chudých ze strany bohatých. 

Jako biskup dbal, aby se v  ho-
dinách náboženství vyučoval 
pravověrný katechismus podle 
nauky Církve. Rodičům, kteří ne-
posílali své děti do farních hodin 

náboženství (ve  škole byla jeho 
výuka úřady zakázána), ukládal 
církevní tresty. Mons. Sarto byl 
vždy ke  každému laskavý, když 
se ale setkal se zpupným odmí-
táním církevní nauky nebo mo-
rálky, neváhal sáhnout k přísným 
kanonickým postihům. Ty ale 
ihned odvolal, když hříšník pro-
jevil lítost nad svým jednáním.

Rád se večer procházel po městě 
a  navazoval kontakty s  lidmi. Ti 
se mu svěřovali se svými finanč-
ními, duchovními i  psychickými 
problémy. Biskup Sarto uměl 
vždycky pomoci jak peněžní 
částkou, tak i laskavou radou.

R. 1893 jej papež Lev XIII. usta-
novil arcibiskupem v  Benátkách 
(k tomuto úřadu se pojil titul pa-
triarcha) a  jmenoval kardinálem. 
Sartovu nominaci odmítla ale 
uznat italská vláda, která si vyhra-
dila právo potvrzovat významné 
církevní hodnostáře. Sarto svojí 
ostrou a nebojácnou kritikou pro-
ticírkevní vládní politiky na kaza-
telně i v pastýřských listech jí byl 
solí v  očích. Na  nátlak Vatikánu 

a  lidu ustoupila až r. 1894 a Sar-
ta jako benátského patriarchu 
uznala. Ten se s ní ale dostal brzy 
do konfliktu svým prvním pastýř-
ským listem, v  němž mj. napsal: 
„Bůh je vyhnán z  učební látky 
systematickou pochybností, … 
z práva morálkou, která je řízena 
pouze smysly, ze škol zrušením 
náboženské výuky… Musíme 
bojovat s  tímto velkým součas-
ným bludem dosazení člověka 
na  místo Boží. Řešení tohoto 
a  všech ostatních problémů leží 
v Církvi a v učení evangelia.“

I  tady se kardinál Sarto uká-
zal jako velký dobrodinec lidu. 
Častokrát sám otevíral dveře 
návštěvníkům, hlavně proseb-
níkům, osobně jim vařil kávu 
a  předkládal na  stůl pečivo. 
Nejznámějším aktem jeho lás-
ky se stal případ, kdy při vizitaci 
farníků, které často navštěvoval 
přímo v  jejich bytech, zjistil, jak 
jeden stařík spí na  tvrdých prk-
nech. Po návratu domů se zasty-
děl, že on spí na měkké matraci, 
proto ještě toho večera tu svoji 
vzal a za  tmy mu ji nesl. Narazil 
ale na  četníka, jenž si ho spletl 
se zlodějem a zatkl jej v domně-
ní, že matraci ukradl. Nedorozu-
mění se samozřejmě rychle vy-
světlilo a četník se nakonec sám 
ochotně nabídl, že chudákovi 
matraci přinese. 

Takového pastýře lidu zvolili 
r. 1903 kardinálové na konkláve 
nástupcem sv. Petra. 

Použitá literatura: 
BUEHLMEYER, Carl. Die Kirchengeschichte III. Pader-
born: Schoeningh-Verlag, 1959.
DACHOVSKÝ, Karel. Svatý papež Pius X. Praha: Řád, 2013.
HERTLING Ludwig: Die Kirchengeschichte. Innsbruck: 1983.
JOHNSON, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 1998.
PODOLSKÝ, B. Peter. Slobodomurárstvo, nešťastie našej 
doby. Bratislava: Magnificat Slovakia, 2007.
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Papež sv. Pius X., vlastním jménem Giuseppe Melchiorre Sarto
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VSADIL VŠECHNO NA BOHA
Papež si vybral jeho jméno.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, když Pán Ježíš po svém vzkříšení vystoupil k Otci, poslal apoštolům Ducha Svatého, 
aby jim pomáhal. Díky jeho darům se z ustrašených učedníků stali muži plní odvahy, kteří nesli 
evangelium do celého světa. Také každému z nás chce Duch Svatý pomáhat a obdarovat nás. 

Jeho darů je mnoho. Prorok 
Izaiáš jich vypočítává sedm – 
sedmička je totiž v  Písmu sva-
tém číslem plnosti: dar moud-
rosti, rozumu, rady, síly, umění, 
zbožnosti a  bázně Boží (Iz 
11,2). Co je v těchto darech 
ukryto? To můžeme za-
hlédnout na příkladu lidí – 
Božích přátel – kteří se v ži-
votě nechali vést Duchem 
Svatým a stali se pro druhé 
přímluvci a  pomocníky. 
Někteří z  nich se s  námi 
podělí o svou zkušenost.

DAR MOUDROSTI
O daru moudrosti nám bude 
vyprávět náš první host:

„Jmenuji se František a po-
cházím z  Itálie. Narodil 
jsem se v rodině bohatého 
kupce. Měl jsem všechno 
a rád jsem se bavil s přáte-
li. Můj otec ze mě chtěl mít 
obchodníka. Ale já toužil stát se 
rytířem. A skutečně jsem vyrazil 
do boje. Byli jsme však poraže-
ni a já byl zajat. Ve vězení jsem 
měl čas k přemýšlení: ‚Jaký smy-
sl má můj život? Co je skutečně 
důležité?‘ Vrátil jsem se domů 
nemocný, ale s  proměněným 
srdcem. 

Když jsem se trochu zotavil, za-
toulal jsem se jednou k  rozbo-
řenému kostelíku. Vešel jsem 
dovnitř a zůstal stát před velkým 
křížem, který tam visel. Na něm 

byl ukřižovaný a  vzkříšený 
Pán Ježíš. Díval se na  mě a  já 
jsem vnímal jeho velkou lásku 
ke mně. Toužil jsem mu jeho lás-
ku nějak oplatit, a tak jsem se ze-

ptal: ‚Pane, co chceš, abych udě-
lal?‘ Odpověděl mi: ‚Františku, jdi 
a  oprav můj dům.‘ Plný radosti 
jsem se hned pustil do  práce 
na  opravě kostela. Od  té chvíle 
jsem myslel jen na to, abych dě-
lal, co chce Ježíš. 

Od mládí jsem se bál malomoc-
ných, protože jsou znetvoření 
a hrozně smrdí. Nedaleko města 
bylo místo, kde bydleli v  ubo-
hých chatrčích. Vždycky jsem se 
mu vyhýbal. Nyní mě Pán přivedl 
mezi ně. Ošetřoval jsem jim rány 

a dělil se s nimi o jídlo. To, co se 
mi dřív zdálo hrozné, stalo se pro 
mě radostí. Objevil jsem v  nich 
Krista. Někteří z  mých přátel vi-
děli, jak žiji, a přidali se ke mně. 

Společně jsme se modlili 
a  sloužili chudým jako jedni 
z nich. Naplňovala nás radost 
z  toho, že jsme všichni milo-
vané Boží děti. Celé stvoření 
k  nám promlouvalo o  Boží 
dobrotě a lásce. Z malé hrstky 
menších bratří se zanedlouho 
stalo velké společenství, které 
dnes působí v celém světě. 

Když se dívám zpátky na svůj 
život, musím žasnout. Žádný 
člověk mě neučil, co mám 
dělat, ale Pán mě vedl svou 
moudrostí a  pomáhal mi. 
Moc mu za to děkuji.“

Milé děti, i  kdyby člověk 
znal všechno na  světě, ne-
musí být moudrý. Moudrost 

pro křesťana znamená objevit 
Boha jako cíl svého života a  jít 
za ním. František vsadil všechno 
na  Boha a  nechal se vést jeho 
Duchem. Díky daru moudros-
ti se učil poznat, co je v  životě 
důležité, a  usilovat o  to. Díval 
se na svět i na druhé lidi Božíma 
očima a  viděl v  nich své bratry 
a  sestry. Jeho život se stal pro 
druhé příkladem, a tak byl pro-
hlášen za  svatého. Pro našeho 
papeže byl sv. František od mlá-
dí dobrým přímluvcem, proto si 
také vybral jeho jméno. 
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BUDU NĚKDY MOUDRÁ?
Jak se Anička seznamovala s moudrostí Ducha Svatého.
text: Jana Lokajová

„Muž moudrý stavěl dům svůj 
na skále,“ prozpěvovala si Anič-
ka, když poskakovala zahradou 
k brance, aby otevřela mamin-
ce. Zrovna se vracela z  práce. 
Bylo léto a  na  stolečku v  letní 
zahrádce už ji čekala bábov-
ka a  citronová šťáva s  mátou. 
Anička se na  návraty mamin-
ky z  práce vždycky moc těšila. 
Chvilku si spolu sedly ke  stolu 
a  popovídaly si, jaký byl další 
prázdninový den.

Anička dopoledne poslouchala 
písničky, z nichž jedna jí obzvlášť 
uvízla v hlavě. „Muž moudrý sta-
věl na skále, … když bouře zlá se 
na  něj oboří, ten dům zůstane 
stát. … Kdo staví život na Pánu 
Ježíši, ten staví na  skále,“ hrá-
lo jí v  hlavě. Přemýšlela nad 
tím, jakou školu ten moudrý 
muž asi vystudoval, nebo kdo 
ho učil, že se stal moudrým. 
„Moudrost by se mi v  živo-
tě hodila. Kéž bych tak byla 
moudrá!“ myslela si Anička.

„Na  tuhle chvíli jsem se 
od  rána těšila,“ uvelebila se 
maminka na  křesílko a  vy-
stavila svou tvář hřejivému 
sluníčku. Chvilku se opalo-
vala a na tváři měla příjemný 
uvolněný úsměv.

„Mami, přemýšlela jsem, co je 
moudrost. Zpívá se o  ní v  té 
písničce Muž moudrý. Jak po-
znám, že jsem moudrá?“ zepta-
la se Anička.

„No, to je mi otázka!“ posa-
dila se zpříma maminka: „Tak 

předně opravdová moudrost 
je dar Ducha Svatého. Myslím, 
že pokud je člověk opravdu 
moudrý, tak to o sobě neví ani 
se tím nechlubí. Moudrosti to 
nesluší.“

„Tak můžu být moudrá?“ nalé-
hala znovu Anička.

„Proč bys nemohla. Ale to se 
sama od  sebe nedokážeš na-
učit, moudrost se nevyučuje 
ani na  univerzitě. Je to Boží 
dar. Dává ho, komu chce. Je to 
schopnost vidět věci Božíma 
očima, slyšet Božím sluchem, 
milovat srdcem Boha a hodno-
tit věci Božím soudem. Myslím, 
že ji může mít každý, kdo o  ni 
upřímně prosí Ducha Svatého.“

„To je moc složité. A  já nejsem 
Bůh, takže to nikdy nedokážu,“ 
zklamaně svěsila ramena Anička.

„Právě naopak, kdo upřímně 
prosí Ducha Svatého, může 
moudrost dostat. Můžeš Du-
chu Svatému v  srdci naslou-
chat, nebo ho přehlížet. Podí-
vej, můžu se takhle natáhnout 

a  nechat se opalovat sluníč-
kem, nechat se hřát jeho paprs-
ky. Časem mi i zhnědne pokož-
ka. Ale když se schovám před 
sluníčkem, neucítím jeho teplo 
a  opálená taky nebudu. S  Du-
chem Svatým je to stejné. Mů-
žeš se ho ptát, jestli je správné, 
co děláš nebo co chceš dělat, 
můžeš ho prosit o  moudrost, 
a  tak se moudrou postupně 
staneš,“ vysvětlovala maminka.

„Ale co když to budu kazit? Co 
když něco popletu?“ zalekla se 
Anička.

„Ále – chybami se člověk učí! 
Ráda bych viděla toho chyt-
ráka, který nikdy žádnou chy-
bu neudělal. Naše chyby jsou 

úžasným pramenem moud-
rosti a  taky pokory,“ usmála 
se maminka.

Anička přemýšlela, co je 
moudré. Zkoušela se dívat 
na  přírodu kolem sebe a  vi-
děla, jak se všechny květiny 
v  zahradě otáčejí za  sluníč-
kem a  nádherně kvetou. 
„Bude moudré otáčet se 
za  Bohem a  dívat se na  něj, 
jak věci dělá. Tak tu moud-
rost třeba získám,“ uzavřela 

své úvahy Anička a  usrkla si 
šťávy.

„Muž moudrý stavěl dům svůj 
na  skále,“ ozvalo se z  mamin-
čina křesílka: „Je to moc hezká 
písnička,“ opřela se zase ma-
minka v  křesle a  ještě chvilku 
vychutnávala svou odpolední 
pauzu. 
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PODĚKOVÁNÍ A PROSBY
❧	Chtěla bych poděko-
vat Pražskému Jezulátku Ježíši, 
Panně Marii za vyslyšení nejen 
mých proseb a modliteb za zá-
chranu života mého syna v těž-
ké nemoci. Tisíceré díky! Po-
korně a vroucně prosím o další 
pomoc, požehnání a  promě-
nu srdcí pro celou moji rodinu. 
Pane Ježíši, Panno Maria, smi-
lujte se nad námi.

vděčná čtenářka Marta

❧	Chci touto cestou poděko-
vat Pánu Ježíši a přímluvě Panny 
Marie za dar zdraví pro mou ne-
mocnou sestru a celou rodinu.

vděčná Marie

❧	Chci poděkovat Panně Marii 
za  dar života našeho duchov-
ního otce P.  Karla Krumpolce. 
Na sklonku loňského roku ode-
šel zpět do nebeského domova. 
V naší obci působil celých 29 let 
a díky své jedinečnosti zůstane 
navždy v našich srdcích. Panno 
Maria, prosím Tě o Boží požeh-
nání pro celou naši obec.

Kamila, Rohatec

❧	Děkuji touto cestou Panně 
Marii za  vyslyšení mé pros-
by. Porod proběhl šťastně, 
pravnučka i maminka jsou zdrá-
vy. Moc tě prosím, Panno Maria, 
opatruj je i nadále. Děkuji Ti.

rytířka Vlasta

❧	Můj syn ve svém zaměstná-
ní neustále používá auto a  já 
se denně modlím za  ochranu 
na  jeho cestách. Ten den jsme 
spolu právě jeli na  nádraží 
a stalo se, že jsme se na kluzké 
vozovce náhle řítili pod jedou-
cí kamion. Na  poslední chvíli 
se synovi podařilo strhnout 
volant, takže hrozícímu stře-
tu zabránil. Ale já vím, že ten, 
kdo katastrofu odvrátil, byla 
Panna Maria. Tak Ti Matičko 
Boží a Matko naše, děkuji za to, 

že vyslýcháš naše prosby a  že 
jsi hrozící neštěstí proměnila 
v pouhé varování.

vděčná rytířka Hana

❧	Jako rytířka i  laická sestra 
ve  františkánském řádu děkuji 
za modlitby za úmysl na minulý 
rok 2020. Pro rok letošní prosím 
o Boží milosrdenství pro vdovu 
Gábinu s  dětmi a  jejich návrat 
k pravdě. Za nevěřícího nemoc-
ného Ondřeje. Za  nemocnou 
paní Mrázkovou a  její rodinu. 
Připojuji prosbu za vlastní děti 
a rodinu a Boží pomoc do všech 
mých mezilidských vztahů. 

Marie Alžběta OFS

❧	Chtěla bych také poděkovat 
Pánu Bohu a Panně Marii za ob-
držené milosti, dary a za všech-
ny vyslyšené prosby získané skr-
ze Marii pro mě, manžela i děti 
s  rodinami. Již dvakrát jsem 
onemocněla vážnou nemocí 
a díky Pánu Ježíši a Panně Marii 
jsem vše překonala a uzdravila 
se. Vše odevzdávám do  rukou 
Božích a naší Nebeské Mamin-
ky. Prosím o  modlitbu za  dar 
víry pro nevěřící členy rodiny. 
Ze srdce děkuji.

vděčná rytířka Halina

❧	Děkuji Panně Marii za naro-
zení zdravého vnuka Davídka 
a  prosím o  modlitbu za  celou 
rodinu.

rytířka Mária

❧	Milí přátelé, chci splnit slib 
a poděkovat Pánu Ježíši a Pan-
ně Marii za  uzdravení dcery 
a vyřešení sporů v rodině. Pro-
sím o  dar zdraví a  dar víry pro 
celou rodinu. Moc děkuji! 

Vaše čtenářka Anna

❧	Převelice děkuji Pánu Je-
žíši, Svaté Rodině, sv. Anně 
a též sv. Aloisi – patronovi stu-
dentů, za to, že s jejich svatým 

požehnáním mám úspěšně 
za  sebou již polovinu studií. 
Byli mi vždy oporou a  posilou 
při studiu, přípravách na zkouš-
ky a při zkouškách samotných. 
Jsem jim hluboce vděčný za vše 
dobré, čeho se mi od nich do-
stalo a dostává!

vděčný čtenář Josef

❧	Plním slib, který jsem dala 
Panně Marii za  vyslyšení pros-
by. Děkuji mocné přímluvě 
svatého Josefa a otce Pia za na-
rození zdravé vnučky a  uzdra-
vení druhé vnučky. Děkuji Pane 
Ježíši za  tolik milostí, kterými 
mě stále obdarováváš. Děkuji 
také za mocnou přímluvu všem 
andělům svatým. Prosím o Boží 
požehnání a  milost pro celou 
rodinu.

rytířka Věrka

❧	Posvěcené medailky i  ob-
rázky Panny Marie jsou velkým 
uzdravujícím pomocníkem 
všem. Dokonce i  můj vedoucí, 
se kterým jsem se snad nikdy 
o víře moc nebavila, i když vě-
děl, že jsem věřící, při předání 
těchto medailek pro jeho rodi-
nu mi řekl, že bychom ji potře-
bovali všichni. Snažím se ji roz-
dávat, bez rozdílu, a  hodně se 
setkávám s údivem i vděčností 
lidiček, zvláště v  této a  právě 
v této nelehké době.

Iva

❧	Chci vyjádřit vděčnost 
za P. Adama Ruckiho, který ze-
mřel 12. 12. 2020, byl to neza-
pomenutelný laskavý a  pokor-
ný kněz eucharistie. Byla jsem 
na jeho duchovních obnovách. 
Kromě toho, že ve  mně zane-
chal lásku k Trojjedinému Bohu 
a  Panně Marii, byl úžasný ka-
zatel a  Eucharistického Ježíše 
miloval úplně nejvíc. Pro mě 
osobně byl nejlepší duchovním 
mého života. A ještě jednu věc 
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ÚMYSLY MODLITEB M. I.
 BŘEZEN Aby se postní doba pro nás stala časem proměny, která vychází z  přikázání 

lásky a solidarity, jak tomu učil sv. Maxmilián.
 DUBEN Aby radost Zmrtvýchvstalého Pána naplňovala naše srdce a dávala nám sílu 

prokazovat Jeho lásku bližním.
 KVĚTEN Aby nás příklad Neposkvrněné povzbuzoval k tomu, abychom se stali v tomto 

světě živým znamením darů Ducha Svatého.

chci napsat. Téměř po padesáti 
letech života jsem přijala svá-
tost biřmování. Bylo to ve  ve-
dlejší vesnici v  Hodslavicích. 
A jelikož biskup byl zaneprázd-
něn, pověřil o. Adama. A  tak 
dary Ducha Svatého a křesťan-
skou dospělost mně a  dalším 
patnácti biřmovancům předal 
mons. Adam Rucki. Byl to ne-
uvěřitelný, nezapomenutelný 
den, sobota 20. 6. 2020. Dej mu, 
Pane, lehké odpočinutí.

rytířka Jarmila

❧	Slíbila jsem P. Marii, že jí po-
děkuji, také jejímu synu Pánu 
Ježíši a  snoubenci sv. Josefovi. 
Jsem moc ráda, že je tento rok 
zasvěcený právě jemu. Tento 
„tichý“ svatý se zdá úplně ne-
nápadný, ale je velkým pomoc-
níkem.
V  listopadu jsem onemocněla 
covidem. Měla jsem mírnou 
teplotu a  ztratila čich. Za  dva 
dny dostal velké horečky man-
žel, bolesti celého těla a  na-
konec musel do  nemocnice 
na  dýchací přístroj. Velmi mě 
to zasáhlo. Je mu sice 60 let, 
ale nemá žádnou vážnou dia-
gnózu, sportuje. Navíc bydlíme 
v  domě s  mým tatínkem, kte-
rý má 83 let. Moc jsem prosila 
P.  Marii a  modlila se růženec 
za pomoc a záchranu manžela 
a  otce. P.  Maria nás ochránila, 
manžel se v nemocnici celkem 
rychle zotavil a  tatínek zatím 
covid nedostal. Synové tuto ne-
moc od nás také nedostali.
Chtěla bych poděkovat P.  Ma-
rii, sv. Filoméně, kterou jsem 

prosila za mé plíce (jsem sezón-
ní alergik), Pánu Ježíši za vysly-
šení proseb, pomoc, záchranu.
Stále děkuji a  prosím za  obrá-
cení mého manžela, aby po-
znal našeho Pána a  aby cesty 
mých synů vedly také k  Pánu 
a k P. Marii.

rytířka Jana

❧	Moc  prosím o  modlitbu 
a dar Ducha Svatého při dokon-
čení studia blízké osobě.

Jana

❧	Za  dobrý vstup do  manžel-
ství. Aby se naplnilo to, co si 
Pán od nás žádá, a abychom to 
dokázali přijmout.

Vlastimil

❧	Vroucně prosím o  modlitbu 
za  naši mamku. Má 53 let. Den 
před Štědrým dnem ji zjistili 
zhoubný nádor mozku. Nádor 
odstranili, ale zda se vrátí, nevíme. 
Budu vděčná za každou modlitbu 
i oběť za její uzdravení. Děkuji.

Veronika

❧	Prosím o  modlitby za  ne-
mocnou maminku a  dary Du-
cha Svatého pro dospívající 
děti. Zároveň chci poděkovat 
za  všechna dobrodiní, kterých 
se nám dostalo v minulém roce.

věrná čtenářka

❧	Prosíme o  modlitby 
a přímluvu Panny Marie za Mo-
ničku a  Lukáše, za  zdraví paní 
Helenky a  její dcery Libušky 
z  Vrchlabí, za  Elišku z  Chebu, 
za Jiřího, aby se uzdravil a mohl 

pracovat. Také za šťastné naro-
zení miminka v Broumově.

děkuje čtenář Jiří

❧	Prosím o modlitbu za mého 
muže, který zemřel, a za útěchu 
pro mě.

Věra

❧	Prosím o  modlitbu za  těžce 
nemocného manžela Pavla.

děkuje Marie

❧	Prosím o  modlitbu za  vnu-
ka, aby našel cestu k Pánu a aby 
ho Pán uzdravil ze závislostí.

babička Margita

❧	Prosím o  modlitbu za  těžce 
nemocnou Aničku, maminku 
čtyř dětí. Také o  Boží pomoc 
pro celou rodinu.

rytířka Marta

❧	Prosím za  ochranu a  pomoc 
v nemoci. Uzdravení nebo aspoň 
zlepšení stavu, dle Boží vůle. 

rytířka Natálie

❧	Prosím o  modlitbu za  těžce 
nemocnou sestru, sílu a  Boží 
ochranu pro ni. Ať pozná více 
Pána.

Ludmila

❧	Prosím za dokončení mé di-
plomové práce z oboru mario-
logie.

Vlasta

❧	Za  obrácení dcery Andrey. 
Za sílu pro mě situaci unést.

děkuje Věra
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ZPRÁVY
• Španělsko: Parlament na ná-
vrh levicové vlády premiéra 
Pedra Sanchéze zrušil dosavad-
ní zákon, který jakékoliv napo-
máhání asistované sebevraždě 
kvalifikoval jako trestný čin. 
Španělsko se tak stává po  Ho-
landsku, Belgii a  Lucembursku 
čtvrtou evropskou zemí, která 
aktivní pomoc při eutanazii 
legalizuje. Katolická biskup-
ská konference pranýřovala 
ve  svém prohlášení tuto legis-
lativní změnu a stěžovala si pře-
devším na  zneužití epidemie 
koronaviru, kdy pozornost ve-
řejnosti byla obrácena přede-
vším k němu a zájem veřejnosti 
o jiné otázky poklesl.

Glaube und Kirche 1/2021

• Finsko: Bývalá ministryně vni-
tra Paivi Rasanenová, která je 
aktivní evangelickou křesťankou, 
čelí soudnímu procesu a hrozí jí 
až dva roky vězení nepodmíně-
ně. Prokuratura ji obvinila z výzvy 
k  násilí vůči lidem jiné sexuální 
orientace, ačkoliv Rasanenová 
pouze publikovala otevřený do-
pis představitelům evangelické 
luteránské církve, v němž odmítá 
tzv. Pochod rovnosti v  hlavním 
městě Helsinkách a cituje z bible 
výroky proti homosexualitě. 

www.christianitas.sk, 12. 2. 2021

• Polsko: V neděli 14. února byly 
do baziliky Božského milosrden-
ství v Krakově-Lagiewnikách ulo-
ženy ostatky bl. Michala Sopoćky, 
zpovědníka a duchovního vůdce 

sv. Faustyny Kowalské, vizionářky, 
skrze niž Spasitel zjevil světu své 
nekonečné milosrdenství. Sestra 
Faustyna se modlila o  dobrého 
zpovědníka a  zapsala si do  své-
ho deníku: „Dobrota Ježíšova je 
nekonečná, slíbil mi viditelnou 
pomoc již tady na  zemi  – a  do-
stala jsem ji. Poznala jsem ji v Otci 
Michalu Sopoćkovi.“

www.naszdziennik.pl , 12. 2. 2021

• Francie: V  pařížské arcidiecézi 
se připravuje k  přijetí svátos-
ti křtu o  Velikonocích 400 do-
spělých osob, naprostá většina 
z  nich pochází z  ateistických 
rodin a  také původně byla pře-
svědčenými ateisty.

www.niedziela.pl, 6. 2. 2021

• Argentina: Katolický kněz Ped-
ro Opeka, který je slovinského pů-
vodu, byl navržen na  Nobelovu 
cenu míru. Působil jako misionář 
na africkém ostrově Madagaskar, 
kde založil město Ahamesoa. 
V  něm získaly ubytování a  dů-
stojné podmínky k životu rodiny, 
které předtím žily na  skládkách 
odpadu. Návrh na udělení Nobe-
lovy ceny vznesla slovinská vláda 
a podpořil ji také papež František.

www.goscniedzielny.pl

• Argentina: Senát schválil 
i přes výrazný odpor katolického 
episkopátu nový potratový zá-
kon, jenž legalizuje potraty bez 
jakéhokoliv omezení až do 14. tý-
dne těhotenství. Jeho návrh 
předložil sám prezident Alberto 
Fernandéz. 38 senátorů hlaso-
valo pro, 29 proti, jeden se zdr-
žel. Senát tak rozhodl navzdory 

sociologickému průzkumu, který 
vykázal, že většina obyvatelstva je 
proti zabíjení nenarozených dětí. 

Glaube und Kirche 1/2021

• Rakousko: Biskup v  St. Poel-
tenu mons. Alois Schwarz za-
hájil proces beatifikace prv-
ního rakouského spolkového 
kancléře po  druhé světové 
válce Leopolda Figla, politika 
Rakouské lidové strany, prak-
tikujícího katolíka. Ten celou 
válku strávil v nacistických kon-
centračních táborech, poté se 
jako kancléř a ministr zahraničí 
zasloužil o  vyjednání odchodu 
sovětských okupačních vojsk 
ze země. Zapojil se též aktivně 
do  růžencového smírného kří-
žového tažení na  tento úmysl, 
jež inicioval františkánský kněz 
Petrus Pavlicek.

Glaube und Kirche 1/2021

• Turecko: Dne 2. února 2021 
v  Izmiru (starověká Smyrna) byl 
vysvěcen nový arcibiskup met-
ropolita, o. Martin Kmetec OFM 
Conv. Otec Kmetec, původem ze 
Slovinska, už více než 30 let pů-
sobí v zemích Blízkého východu, 
hlavně v Turecku a Libanonu. 

ofmconv.net, 5. 2. 2021

• Bělorusko: Rada expertů 
na  téma rodiny katolické arci-
diecéze minsko-mohylevské po-
žaduje, aby do ústavy země byly 
vepsány paragrafy o ochraně lid-
ského života od početí až do při-
rozené smrti. V Bělorusku sílí hla-
sy požadující zákaz nebo alespoň 
podstatné zpřísnění potratů.

www.pch24.pl, 11. 2. 2021

Errata: V minulém čísle Immaculaty jsme Vám s časopisem poslali kartičku „Margaretka“, která měla 
posloužit těm z Vás, kteří byste se chtěli pravidelně modlit za kněze. Do kartičky se nám však vloudil šo-
tek, a tak na její druhé straně není vypsáno všech sedm dní v týdnu, ale chybně jen pět. Za tuto chybu 
se Vám moc omlouváme. Věříme, že jste si tuto chybu již sami opravili. Kdo byste chtěli získat kartičku 
správnou, napište nám do redakce, rádi Vám ji zašleme.

Vaše redakce

https://immaculata.minorite.cz/immaculata-c-170-2021-01/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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K TOBĚ, SVATÝ JOSEFE,
PŘICHÁZÍME VE SVÉ TÍSNI...

2021 – Rok sv. Josefa



ŘÁD MINORITŮ PŘIJÍMÁ NOVÉ KANDIDÁTY

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

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

spolu se vším
svým stvořením.

svatý František z Assisi


