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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,
tématem tohoto čísla je dar síly. Příkladem člově-
ka obdařeném darem síly je biblický Mojžíš. Ko-
lik bylo zvratů v jeho životě. Měl být zabit hned 
po svém narození, ale stal se osvojeným synem 
faraonovy dcery. Následně, když si uvědomil 
svůj původ, chtěl své soukmenovce vysvobo-
zovat, ale ti ho nepřijali a musel také utíkat před 
hněvem faraona. Avšak podstatný zvrat nastává 
v  okamžiku setkání s  Hospodinem u  hořícího 
keře. Doposud konal podle svých vlastních před-
stav a sil, nyní je Hospodinem poslán a jeho silou 
má být opět Hospodin. Doposud jeho vlastní 
snažení nepřineslo žádné výsledky, nyní  se dílo 
daří a nakonec je dovedeno k úspěšnému konci. 
Všimněme si však jedné věci. To, že za Mojžíšem 
stojí Hospodin, neznamená, že to Mojžíš bude 
mít snadné. Faraon mu vyhrožuje a jeho vlastní 
lid mu nedůvěřuje. Musí čelit věcem z  lidského 
pohledu nezvládnutelným, pouze důvěra v Hos-
podina mu umožňuje ustát tyto situace.

Podobně i nám Ježíš dává dary Ducha Svaté-
ho, které nás uschopňují k  naplnění našeho 
křesťanského poslání – žít dobrý život a  být 
svědkem Ježíše Krista – a podobně i od nás se 
očekává důvěra v  Boží moc, která se projeví 
i navzdory všem našim slabostem.

Milí čtenáři, přeji Vám, ať Vám nikdy neschází 
důvěra v Boha ani jeho dar síly.

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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BÝT VLASTNICTVÍM NEPOSKVRNĚNÉ

O třech paradoxech lásky
text: o. Kryštof Skibiński OFMConv

V úkonu odevzdání se podle sv. Maxmiliána čteme: „Pokorně prosím, abys mě celého a úplně přijala 
za svou věc a vlastnictví.“ V době, ve které zdůrazňujeme důstojnost každého člověka a neúnavně 
bojujeme za lidská práva, mohou tato slova někomu připadat jako urážlivá. Jejich význam nepochopí 
ten, kdo nikdy opravdu nemiloval. My, křesťané, nacházíme nejhlubší smysl těchto slov ve dvou ta-
jemstvích víry, která nám poodhalují, jak úžasná, bezmezná a překvapující je Boží láska.

TAJEMSTVÍ LÁSKY
Bůh, který je jednotou tří osob, 
Otce, Syna a  Ducha Svatého, je 
ve  své přirozenosti věčnou Lás-
kou; je koinonií, neustálou výmě-
nou darů, dáváním a přijímáním. 
Tato láska nemá žádné hranice, 
je vždy větší než naše představy 
a vždycky nás překvapuje.

Ve svém rozjímání o Nejsvětější 
Trojici François Varillon pojed-
nává o třech paradoxních hod-
notách lásky. 

HODNOTY LÁSKY
Nejprve chudoba. Když miluje-
me, říkáme tomu, koho miluje-
me: Jsi pro mě vším, čili: Bez tebe 
nejsem ničím. Milovat znamená 
chtít být skrze někoho druhého 
a  pro něho. Skrze někoho zna-
mená přijetí daru. Pro někoho 
znamená dar. Nejvíce milující je 
tedy nejchudobnější. Nekonečně 
milující Bůh je nekonečně chudý. 

Dále vydanost. Milující říká mi-
lovanému: Vydávám se ti a chci 
být na  tobě závislý. Lásku není 
možno spojit s vůlí nezávislosti. 
Nejvíce milující je tedy nejvíce 
vydaný. Nekonečně milující Bůh 
se vydává do krajnosti. 

A nakonec pokora. Ten, kdo mi-
luje, říká milovanému: Kdybych 
na  tebe shlédnul shora, ublížil 
bych lásce. Jestliže milující je 

z  nějakého pohledu větší než 
milovaný, jeho láska je láskou 
jen tehdy, zřekne-li se té převa-
hy a srovná se s milovaným. Nej-
více milující je tedy nejpokor-
nější. Nekonečně milující Bůh je 
nekonečně pokorný. 

To, že nás Bůh miluje láskou až 
do krajnosti, že je schopný poní-
žit se až k sebezmaření, jsme po-
znali v Kristu, který přijal lidskou 
přirozenost, zemřel na kříži a celý 
se vydal do našich rukou.1

LÁSKA JAKO CHLÉB
Všechny vlastnosti lásky, o  kte-
rých rozjímáme, bez obtíží na-
cházíme v  tajemství Eucharistie. 
Pán Ježíš, pravý Bůh a pravý člo-
věk, zůstal s námi v podobě chle-
ba, zůstal chudý a pokorný. Vydal 
se do  lidských rukou a  stal se 
na nás úplně závislý. V nejsvětěj-
ší Svátosti, kterou blahoslavený 
Wilhelm z  Saint-Thierry nazývá 
„políbením lásky“2, nám neustále 
dosvědčuje, jak veliká je moc lás-
ky, která je schopna odevzdat se 
až do krajnosti, která je schopna 
stát se pro nás chlebem, čili věcí 
a naším vlastnictvím.

DARUJEME SAMI SEBE
V  tomto kontextu nás slova 
sv. Maxmiliána přestávají zneklid-
ňovat. Nejde o  nedostatek úcty 
k sobě samému, ani k žádnému 
jinému  člověku, ale o  vyjádření 

nejhlubší lásky. Tato skutečnost, 
pokud je pravá, je vždycky pro-
žívána jako úplné darování se 
osobě, kterou milujeme. V našem 
textu je velmi důležité také to, 
komu se toužíme tímto způso-
bem odevzdat. Neposkvrněná 
je přece naší nejmilejší Matkou. 
Vždycky se můžeme skrýt do její 
náruče a v blízkosti jejího něžné-
ho srdce zakusit opravdové štěs-
tí. Do těchto rukou se přece – a to 
dříve, než se pro nás stal chle-
bem – odevzdal sám Boží Syn.

Sv. Maxmilián k  slovům, která 
zapsal v  úkonu odevzdání se 
Neposkvrněné, často přidával: 
„bez jakékoliv výhrady“. Ne-
udivuje nás proto, že ochotně 
dal Boží Matce všechny své 
schopnosti, že do  jejího milo-
srdenství svěřil nejen svůj ži-
vot a smrt, ale i celou věčnost. 
A dobře víme, že v jeho ústech 
to nebyla nikdy prázdná slova.

Neposkvrněná, Matko krásné-
ho milování, přijmi mě jako své 
vlastnictví a nauč mě lásce chu-
dé, zcela vydané a  pokorné, 
nauč mě lásce až do  krajnosti, 
lásce, která se ve  Tvých rukou 
nebojí stávat chlebem. 

1 Srov. VARILLON, François. Krótki zarys wiary. Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 1991, s. 18–20.

2 Srov. NADOLSKI, Bogusław. Msza Święta. Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2005, s. 9.
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EXERCICIE PRO MLÁDEŽ (24. 7.  – 29. 7. 2021, obr. 1 – 3 )
V  posledním červencovém týdnu jsme zorganizovali exer-
cicie pro mladé lidi v  krásném prostředí Hoješína nedaleko 
Sečské přehrady, kde nám Školské sestry sv. Františka poskyt-
ly zázemí. Exercicie byly neseny v duchu spirituality svatého 
Maxmiliána M. Kolbeho. Pozornost byla zaměřena především 
na  Maxmiliánovu cestu ke  svatosti. Prostřednictvím před-
nášek, modliteb a  také her mohli účastníci lépe porozumět 
tomu, jak mohou ve  svém životě jednat po  vzoru svatého 
Maxmiliána a postupovat na své cestě ke svatosti. 

MAXMILIÁNOVSKÁ POUŤ NA CVILÍN (14. 8. 2021, obr. 4 – 6)
Před slavností Nanebevzetí Panny Marie si rytíři Neposkvr-
něné a čtenáři časopisu Immaculata již tradičně připomínají 
sv. Maxmiliána M. Kolbeho a jeho oběť života poutní mší sva-
tou na Cvilíně u Krnova. Ta letošní byla jubilejní, neboť jsme 
si připomněli 80. výročí jeho mučednické smrti v koncentrač-
ním táboře Osvětim (Auschwitz). Tomu byl přizpůsoben i celý 
poutní program. Dopolední křížová cesta a  mše svatá byly 
po příjemné přestávce na občerstvení vystřídány prezentací 
bratra Bohdana Heczka o sv. Maxmiliánovi a adorací, ve kte-
ré poutníci přinášeli před vystavenou Nejsvětější svátost své 
bolesti a utrpení, symbolicky vyjádřené rudou růží a připojo-
vali se tak k oběti tohoto „světce z Osvětimi“.  

Byli jsme rádi, že společně s poutníky a s bratry minority jsme 
mohli vytvořit jedno společenství, ve kterém jste se, jak někteří 
z Vás poznamenávali, cítili „jako v nebi“. Děkujeme všem, kteří 
svou fyzickou či duchovní účastí podpořili tuto pouť. Zvlášt-
ní poděkování patří také krnovské komunitě bratří minoritů 
a provinciálovi řádu otci Piotru Pawlikovi, který přijal pozvánku 
Národního centra Rytířstva Neposkvrněné k celebrování pout-
ní mše svaté. Ti z Vás, kteří byste chtěli foto z této pouti, můžete 
si o ně zažádat na adrese: info.mi@minorite.cz   

KNIHA O SVATÉM MAXMILIÁNOVI
S radostí oznamujeme, že při příležitosti 80. výročí mučednické 
smrti našeho světce jsme se mohli ve spolupráci s nakladatel-
stvím DORON podílet na vydání komiksu o svatém Maxmiliá-
novi. Jsme vděčni za toto výjimečné dílo, které přiblíží životní 
příběh tohoto světce také dětem a mladým lidem. Pevně však 
věříme, že i dospělí si rádi tuto publikaci přečtou. Odběratelé 
a rytíři Neposkvrněné mohou od nás tuto knihu získat s 20% 
slevou. Více informací viz plakátek na předposlední straně.  

LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová 
| koordinátorka M. I. 1
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BUĎ ROZHODNÝ A UDATNÝ!
Různé tváře daru síly
text: P. Jaroslav Brož | autor přednáší biblistiku na KTF UK v Praze

Dar síly je dáván Duchem Svatým k hrdinskému následování Pána Ježíše. Neprojevuje se jen vněj-
šími skutky, ale také vytrvalostí v protivenství a láskou k utrpení, které nás připodobňuje Kristu. 

Prorok Izaiáš uvádí dar rady 
a  síly v  jedné dvojici (Iz 11,2) 
aby bylo zřejmé, že se vzájem-
ně podporují. Velké věci pro 
Boží království a pro spásu duší, 
které poznáváme s  pomocí 
daru rady, pak můžeme prová-
dět jen s podporou daru síly. 

JOZUOVA UDATNOST
Jak Boží dar síly působí v člověku, 
je dobře patrné na  starozákon-
ním Jozuovi. Stojí před ním velice 
náročný úkol. Má završit poslání 
velkého proroka a vůdce Mojžíše: 
přivést izraelský lid do zaslíbené 
země. To není jen úkol organizač-
ní a politický. Je to práce výsostně 
duchovní. Vždyť země je Hospo-
dinovým darem. Nebojuje se 
o ni lidskými prostředky. A přece 

je k jejímu obsazení potřeba síly, 
udatnosti, zmužilosti. A  za  těmi 
všemi výrazy je možno v  Bibli 
spatřovat duchovní dar síly. 

Když Mojžíš předává Jozuovi 
štafetu vůdcovství, opakuje ně-
kolikrát jako refrén slova: „Buď 
rozhodný a  udatný“ (Dt 31,7.23; 
Joz 1,6.7.9.18). To je víc než jen 
dobře míněné lidské povzbuzení. 
Mojžíš tu předává dar vůdcovství, 
který sám dostal od  Boha. Dar 
Božího Ducha, který lze označit 
„darem síly“. 

CO JE DAR SÍLY?
Podle teologické definice má 
dar síly nadpřirozený původ. Je 
tedy něčím víc než vycvičenou 
vnitřní rozhodností, ukázněností 

a odvahou. Tento dar podporuje 
duchovní silou ostatní ctnosti, 
které se zejména ve velkých ne-
bezpečích a  nesnázích projevují 
v heroickém stupni. Nejzřetelněji 
se dar síly projevuje nepřekona-
telnou důvěrou v Boží moc, pro-
zřetelnost a vedení. 

PODPORA CTNOSTÍ
Podpora ctností je tedy první 
plod, který dar síly přináší. Nikdo 
asi nevyjádřil lépe než svatá Te-
rezie, jak pevná dokáže být duše 
proniknutá Duchem Svatým: „Je 
nutno udělat pevné a  rozhodné 
předsevzetí, že se dotyčný neza-
staví, dokud nedojde až k onomu 
prameni (tj. k dokonalosti). Ať se 
stane cokoliv, ať se děje, co se 
děje, ať reptá, kdo chce, je nutno 
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i za cenu, že zemřeme uprostřed 
cesty, když naše odvaha klesá 
před tolika překážkami, směřu-
jeme k  cíli, i  kdyby se celý svět 
řítil do zkázy.“1 Nadpřirozený dar 
síly se projevuje podle duchov-
ních autorů různými způsoby. 
Může zůstat skrytý uvnitř oso-
by v  podobě heroických obětí, 
vzdorování útokům satana, od-
porování pokušením proti lásce, 
sebestřednosti a  netrpělivosti. 
Navenek se pak projevuje odpo-
rem vůči nepravdě a  neřestem, 
zejména tam, kde přímo ohrožují 
spásu druhých lidí. V tomto ohle-
du není jistě nutno připomínat, 
jak nezbytný je dar síly pro kaž-
dého, kdo chce jít cestou sprave-
dlnosti a svatosti v dnešní době. 

HORLIVOST PRO BOŽÍ 
KRÁLOVSTVÍ
Dar síly dále úplně zbavuje člo-
věka vlažnosti ve službě Bohu. 
Vlažnost neboli lhostejnost lze 
právem považovat za  rakovi-
nu duchovního života. Mnozí, 
kteří začnou horlivě následovat 
Pána, se postupně zaleknou 

náročných požadavků evange-
lia a svých slabostí. Pociťují, že 
jim chybí energie jít dál. Zde je 
na místě prosit Ducha Svatého 
a uvědomit si, že moje svatost 
bude dílem Boží milosti. 

PEVNOST 
V PROTIVENSTVÍ
Díky daru síly se může Ježíšův 
učedník neochvějně a  odvážně 
postavit proti všem nebezpe-
čím a  nepřátelům. To je zřejmé 
na  apoštolech o  Letnicích, kdy 
po  dnech zavírání se ze stra-
chu před židy (srov. Jan 20,19) 
vycházejí s  odvahou do  jeruza-
lémských ulic zvěstovat spásu 
v Kristu. S ještě větší odvahou pak 
stojí před veleradou, židovským 
soudním orgánem, a na pohrůž-
ku, která má jejich kázání umlčet, 
odpovídají rozhodně: „Více je tře-
ba poslouchat Boha než lidi“ (Sk 
5,29). A  po  uvěznění a  bičování 
odcházejí „s radostí, že směli pro 
to jméno trpět příkoří“ (Sk 5,41). 

SNÁŠENÍ BOLESTÍ
Tím už se dostáváme k  dalšímu 
projevu daru síly: umožňuje sná-
šet veliké bolesti s  potěšením 
a radostí. Aby bylo jasno, nejde tu 
o žádný masochismus, jak mnoh-
dy nepoučená média interpretují 
takové stavy světců. Světci před 
bolestí nerezignují. Jsou dokon-
ce doloženy případy, že ji přímo 
vyhledávali. Je pravda, že někte-
ré jejich kající praktiky souvisely 
s jejich mladistvou horlivostí, kte-
rá potřebovala ještě očistit a do-
zrát. Mnohé snad lze také pova-
žovat za  projev zbožnosti určité 
doby. Ale na druhé straně je jisté, 
že v životě těch, kdo chtějí zcela 
patřit Kristu, bylo vždy „bláznov-
ství kříže“ (srov. 1 Kor 1,20–25). 
Dobře to ilustrují slova, která prý 
řekla světice důvěry, sv. Terezie 
z Lisieux: „Dosáhla jsem toho, že 

už nejsem schopná trpět, proto-
že všecko utrpení je mi sladké.“ 

HRDINSTVÍ 
V MALIČKÝCH VĚCECH
A konečně nejrozšířenějším pro-
jevem daru síly je to, co duchovní 
tradice nazývá „hrdinstvím v ma-
ličkých věcech“. Tím se ovšem 
nevylučuje, že Bůh pro své věrné 
připravuje i  velké hrdinské skut-
ky. Platí ale, že je třeba stejné síly 
k  okamžité mučednické smrti 
jako k  žití tzv. „pozvolného mu-
čednictví“, které naplňujeme věr-
ným hrdinským konáním toho, 
co po nás žádá Bůh. 

Historici tvrdí, že papež Jan XXII. 
(1244–1334, papežem od r. 1316 
do své smrti) prohlásil: „Dejte mi 
jednoho bratra z  řádu kazate-
lů, který zachovává svou řeholi 
a konstituce, a já ho bez jakého-
koli jiného zázraku kanonizuji.“ 
Jeho slova by bylo jistě možno 
vztáhnout i  dnes na  všechna 
ostatní řeholní společenství. 
O Matce Tereze z Kalkaty řekl po-
stulátor procesu její kanonizace, 
že její svatost nevynikala ničím 
velikým: „Ona byla světicí každo-
denní věrnosti ve  službě. Dělala 
malé věci s  velkou láskou.“ To 
platí i pro manžely, rodiče a děti 
v  rodině. Každého pokřtěného 
Pán volá a  zve, aby s  ním šel až 
na Golgotu, protože teprve v žití 
Kristova kříže je možno zakoušet 
sjednocení s Ježíšem. 

Proto Pán tváří tvář svým pašijím 
vybízí učedníky: „Ať se vaše srd-
ce nechvěje. Věřte v  Boha, věřte 
i ve mne“ (Jan 14,1). Pohled na tr-
pícího Pána a následné vykročení 
za ním je možné jen silou víry pod-
pořené darem Ducha Svatého. 

1 SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE. Cesta k dokonalosti. Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1991, s. 103.
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DARY DUCHA PRO MARII (4)
Přítomnost Ducha Svatého během Obětování Pána Ježíše v chrámu 
a během svatby v Káně Galilejské
text: o. Grzegorz Bartosik OFMConv | autor přednáší mariologii na TF UKSW ve Varšavě

Během pozemského života Pána Ježíše a  Panny Marie můžeme vztah mezi Duchem Svatým 
a Marií pozorovat ještě v dalších dvou událostech, konkrétně během obětování Pána Ježíše v je-
ruzalémském chrámu a během svatby v Káně Galilejské.

DUCH SVATÝ SKRZE 
SIMEONA PŘEDPOVÍDÁ 
UTRPENÍ MARIE A JEJÍ 
PODÍL NA KRISTOVĚ 
DÍLE SPÁSY
Když Nejsvětější Panna Maria 
spolu se svatým Josefem čty-
řicet dní po  narození Pána Je-
žíše přišla do  jeruzalémského 
chrámu, aby podle Mojžíšova 
zákona obětovala děťátko Je-
žíše, evangelista Lukáš třikrát 
odkazuje na přítomnost Ducha 
Svatého při této události: „Tehdy 
žil v  Jeruzalémě jeden člověk, 
jmenoval se Simeon: byl to člo-
věk spravedlivý a  bohabojný, 

očekával potěšení Izraele a  byl 
v  něm Duch Svatý. Od  Ducha 
Svatého mu bylo zjeveno, že 
neuzří smrt, dokud neuvidí 
Pánova Mesiáše. Z  vnuknutí 
Ducha přišel do  chrámu, právě 
když rodiče přinesli dítě Ježíše, 
aby s ním vykonali, co bylo ob-
vyklé podle Zákona. Vzal si ho 
do  náručí a  takto velebil Boha: 
‚Nyní můžeš, Pane, propustit 
svého služebníka podle své-
ho slova v  pokoji, neboť moje 
oči uviděly tvou spásu, kterou 
jsi připravil pro všechny náro-
dy: světlo k  osvícení pohanům 
a k slávě tvého izraelského lidu.‘ 

Jeho otec i matka byli plni údivu 
nad slovy, která o  něm slyšeli. 
Simeon jim požehnal a  jeho 
matce Marii prohlásil: ‚On je 
ustanoven k  pádu a  k  povstání 
mnohých v  Izraeli a  jako zna-
mení, kterému se bude odporo-
vat – i tvou vlastní duší pronikne 
meč – aby vyšlo najevo smýšlení 
mnoha srdcí‘ “ (Lk 2,22-35).

Duch Svatý tedy byl se Simeo-
nem („byl v něm”). Skrze vnuk-
nutí Třetí Božské Osoby svatý 
stařec nejen poznal v  malém 
Děťátku očekávaného Mesiáše, 
když vyslovil proroctví, že bude 
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znamením odporu, ale ve  dru-
hé části proroctví poukázal 
na to, že s tímto odporem vůči 
Spasiteli bude spojeno utrpení 
jeho Matky („tvou vlastní duší 
pronikne meč”).

Duch Svatý tedy skrze prorocká 
ústa starce Simeona zjevil Ma-
rii, že její poslání Matky Mesiáše 
a služebnice Páně bude spoje-
no s účastí v utrpení jejího Boží-
ho Syna. Víme, že utrpení zača-
lo pro Marii již ve chvíli nutnosti 
útěku do  Egypta a  okolnostmi 
vynucené emigrace kvůli Hero-
dovu pronásledování.

Vrcholem tohoto utrpení pak 
bylo doprovázení Pána Ježíše 
v  Jeho Utrpení a  smrti. Proto 
křesťanská tradice od  pradáv-
ných dob nazývá Marii Mat-
kou Bolestnou a  ukazuje ji se 
srdcem, které je probodnuto 
mečem. II. vatikánský koncil 
zdůrazňuje, že se z  tohoto po-
dílu Marie na  spasitelném díle 
Krista zrodilo její duchovní ma-
teřství vůči lidem: „Blahoslavená 
Panna byla od  věčnosti, spolu 
s  vtělením Božího Slova, před-
určena za  Matku Boží a  z  roz-
hodnutí Boží prozřetelnosti byla 
zde na zemi vznešenou Matkou 
božského Vykupitele, jedineč-
ným způsobem nad jiné velko-
dušnou společnicí a  pokornou 
služebnicí Pána. Tím, že Krista 
počala, zrodila, živila, představi-
la v chrámě Otci a trpěla se svým 
synem umírajícím na kříži, zcela 
zvláštním způsobem spolupra-
covala na  díle Spasitelově po-
slušností, vírou, nadějí a  vroucí 
láskou pro obnovení nadpřiro-
zeného života duší. Proto se sta-
la naší Matkou v řádu milosti.”1 

Duch Svatý, který předpovídal 
utrpení Marie, ji provázel, a také 
ji posiloval v  těch nejtěžších 

chvílích, jak to zaznamenal sva-
tý Petr: „Spíše se z toho radujte, 
že tím máte účast na  utrpení 
Kristově, abyste také mohli ra-
dostně jásat při jeho slavném 
zjevení. Když musíte snášet 
urážky pro Kristovo jméno, bla-
ze vám, neboť na  vás spočívá 
Duch slávy, to je Duch Boží“ (1P 
4,13-14).

DUCH SVATÝ V KÁNĚ 
GALILEJSKÉ SKRZE 
MARII PŘEDÁVÁ 
SYNOVI OTCOVU 
VŮLI A ZAHAJUJE 
MARIINO DUCHOVNÍ 
MATEŘSTVÍ 
Jak již bylo řečeno v  prvním 
článku tohoto cyklu, během 
pozemského života Pána Ježí-
še Duch Svatý spojoval Otce 
se Synem: Synovi ukazoval vůli 
Otce a  posiloval ho k  plnění 
této vůle, a v Kristu byl Duchem 
poslušnosti. 

Toto poslání předávat Otcovu 
vůli Synovi pozorujeme také 
během svatby v  Káně Galilej-
ské. Podle některých součas-
ných teologů Duch Svatý tehdy 
použil Matku Páně, aby Boží 
Syn „zjevil svou slávu, a  jeho 
učedníci v  něj uvěřili“ (J 2,11). 
Francouzský dominikán o. Hen-
ri Manteau-Bonamy tvrdí, že 
Duch Svatý v  Káně Galilejské 
„skrze Marii vyvolává hlubo-
ké dojetí Ježíše, když slyší ‚Už 
nemají víno‘; Ježíš totiž dobře 
ví, že všechno to, co říká a činí 
jeho Matka, je dílem samot-
ného Ducha Pravdy a  Lásky. 
Proto ho tehdy poslechne, je-
likož ho velmi otevřeně vzývá 
k  přijetí poslání, jehož epilog 
se rozehraje na Kalvárii“.2 Podle 
francouzského dominikána se 
od  okamžiku vyprošení zázra-
ku pro lidi v nouzi změnil vztah 
Marie k  jejímu Synovi. Není to 

už jen vztah: Matka – Syn, ale 
také vztah: Nová Eva – Nový 
Adam. Mariino mateřství se 
tedy v Káně rozšiřuje na mateř-
ství všeobecné.

Podobně na  toto téma píše 
papež Jan Pavel II., který zdů-
razňuje, že v  Káně Galilejské 
se rodí zřetelně nové Mariino 
mateřství „podle Ducha“, které 
spočívá v  tom, že Maria, která 
jde vstříc potřebám lidí, je záro-
veň uvádí do mesiášského po-
slání a spasitelné moci Krista.3

V  komentáři k  těmto slo-
vům otce Manteau-Bonamy 
a  sv.  Jana Pavla II. můžeme 
konstatovat, že Duch Svatý „po-
užívá” Marii, aby zjevila Synovi 
vůli Otce. Maria tedy plní v této 
události roli jisté „Prostřednice” 
mezi Duchem a  Synem v  pře-
dávání Otcovy vůle. Nadto díky 
její poslušnosti Duchu Svaté-
mu a její zaangažované „účasti“ 
v prostřednictví Ducha Svatého 
je zjevena Ježíšova sláva. Od té 
chvíle učedníci uznávají Kris-
ta jako Mesiáše a  Maria začíná 
plnit své poslání přímluvkyně 
ve vztahu k lidem.

Prosme tedy Ducha Svatého, 
aby nás ve chvílích našich utrpe-
ní posiloval a  spojoval s  Kristo-
vým spasitelným dílem. Prosme 
také, aby podle Mariina vzo-
ru Duch Svatý rozšiřoval naše 
srdce, abychom tak jako ona 
v Káně pomáhali našim bližním 
poznat v Ježíši z Nazareta Boží-
ho Mesiáše a Spasitele. 

1 II. vat. koncil. Věroučná konstituce o církvi:  Lumen 
gentium, č. 61.

2 MANTEAU-BONAMY, Henri-Marie. Nauka maryjna 
Ojca Kolbego: Duch Święty a Niepokalane Poczęcie. 
Niepokalanów 1981, s. 122.

3 Srov. JAN PAVEL II. Encyklika Redemptoris Mater, č. 21.
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SÍLA SLABÝCH
Co je slabé, vyvolil si Bůh…
text: P. Petr Soukal

Písmo svaté nám vypráví o jisté Boží slabosti: slabosti pro slabé. Z pravidla právě slabí a nejmenší 
bývají nositeli Božích zaslíbení a my s úžasem poznáváme, že naše slabost nemusí Božím plánům 
překážet. Spíše naopak.

ASI TO TAK BYLO 
VŽDYCKY
Na  některé zážitky ze základ-
ní školy nikdy nezapomenu. 
Zvlášť hluboko se mi do  pa-
měti vtiskly hodiny tělesné vý-
chovy, kdy jsme se měli dělit 
na  dvě družstva. Učitel vybral 
dva nejurostlejší borce a  jme-
noval je kapitány. Ti si měli 
z  ostatních střídavě vybírat co 
nejschopnější tým. Ať už se jed-
nalo o  fotbal, vybíjenou nebo 
štafetový běh, zbývali na konci 
vždy ti samí. A  zatímco volbu 
prvních provázely radostné vý-
křiky, ti poslední byli zpravidla 
přijímání jen do počtu, případ-
ně jim byla rovnou určena mís-
ta na  střídačce… Asi by nám 
nedalo mnoho práce, abychom 
si vzpomněli na  další historky, 
které nám od  dětství vtloukali 
do hlavy, že svět patří těm rych-
lejším, chytřejším a  krásnějším 
a  pro nás ostatní nezbývá než 
úděl diváků či náhradníků. Bůh 
nás ale vidí zajisté jinak než 
ostatní lidé, a  co je nejlepší – 
Bůh má zvláštní slabost pro sla-
bé. Nevěříte?

BŮH JE ZKRÁTKA „JINÝ“
Na mnoha místech mluví Starý 
zákon o  tom, že Bůh je svatý. 
Povolání proroka Izaiáše do-
provází vidění Boží slávy a vo-
lání serafů: Svatý, svatý, svatý! 
(Iz 6,3). Boží svatost znamená 
především to, že Bůh je zce-
la jiný než cokoliv na  tomto 

světě. Písmo před nás staví 
mnoho krásných obrazů, které 
se nám Boží svatost – jinakost 
pokoušejí přiblížit. V  knize 
proroka Izaiáše Hospodin pra-
ví: „Mé úmysly nejsou úmysly 
vaše a  vaše cesty nejsou ces-
ty moje… Jako jsou nebesa 
vyšší než země, tak převyšují 
cesty mé cesty vaše a  úmysly 
mé úmysly vaše“ (Iz 55,8-9). 
A jedna z věcí, kde se Boží ces-
ty liší od  těch lidských, je zalí-
bení v maličkých a nepatrných. 
Vždyť Izraeli Bůh praví: „Jsi pře-
ce svatý lid Hospodina, svého 
Boha; tebe si Hospodin, tvůj 
Bůh, vyvolil ze všech lidských 
pokolení, která jsou na  tvá-
ři země, abys byl jeho lidem, 
zvláštním vlastnictvím. Nikoli 
proto, že byste byli početněj-
ší než kterýkoli jiný lid, přilnul 
k  vám Hospodin a  vyvolil vás. 
Vás je přece méně než kterého-
koli lidu.“ Proč vás tedy Hospo-
din vyvolil a zachránil z egypt-
ského otroctví? „Protože vás 
Hospodin miluje…“ (Dt 7,6-8).

SÍLA KONĚ, SVALY MUŽE
V  pražském semináři byl 
na  dveřích posilovny text žal-
mu 147, který Boží preference 
líčí takto: „Netěší ho síla koně, 
nemá zalíbení v svalech muže.“ 
A  pokračuje: „Hospodin má 
zalíbení v těch, kdo se ho bojí, 
v těch, kdo čekají na jeho milo-
srdenství“ (v. 11). Tehdy mi to 
přišlo mnohem vtipnější, než 

kdyby tam visela například fot-
ka Goliáše z  Gatu. Dnes si ale 
stále více uvědomuji, že Boží 
zalíbení ve  slabých a  posled-
ních se táhne jako červená nit 
celými dějinami spásy a  zasa-
huje i můj vlastní život.

OSMÝ SYN
Jednou z  nejdůležitějších po-
stav Starého zákona je beze-
sporu král David. Ale než se stal 
David obávaným válečníkem 
a  svrchovaným králem, musel 
se naučit životu nejslabších 
a  opomíjených – ne nadarmo 
byl mezi svými bratry úplně 
nejmladší. Mám rád vyprávění 
z  První knihy Samuelovy, kde 
se líčí, jak měl Samuel poma-
zat nového izraelského krále, 
neboť Hospodin zavrhl Saula 
a vyhlédl si jeho nástupce mezi 
syny Jišaje Betlémského. Když 
prorok spatřil urostlého Elíaba, 
měl jasno, že před ním stojí 
Boží vyvolený, ale Bůh jej ihned 
napomenul: „Nehleď na  jeho 
vzhled ani na jeho vysokou po-
stavu, neboť já jsem ho zamítl. 
Nejde o  to, jak se dívá člověk. 
Člověk se dívá očima, Hospo-
din však hledí srdcem“ (1 Sam 
16,7). Jišaj před Samuela po-
stupně předvedl sedm svých 
synů, ale Bůh z  nich nevyvo-
lil nikoho. Samuel byl zřejmě 
překvapen a začal se vyptávat, 
zda to jsou skutečně všichni 
Jišajovi synové? A  v  tu chvíli, 
jako by se otec rozpomněl, že 
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má ještě jednoho – osmého 
a nejmladšího, který kdesi pase 
stádo. V židovské tradici je sed-
mička číslem plnosti. Osmička 
je sedm plus jedna. Osmý syn 
je tedy jaksi navíc, a  proto se 
s ním – jak patrno z biblického 
vyprávění – vůbec nepočítá. 
Ale právě nejmladšího Davi-
da, kterého dost možná starší 
bratři považovali za  páté kolo 
u  vozu, si Bůh vyvolil za  krále 
nad svým lidem.

NEPATRNÁ 
SLUŽEBNICE PÁNĚ
Podobných příběhů bychom 
mohli zmínit ještě více. Jere-
miáš Hospodinu namítá, že 
je ještě chlapec, a  proto ne-
může nést pronárodům Boží 
proroctví (Jer 1). Prorok Amos 
zase vyznává, že není žád-
ným prorockým učedníkem, 
nýbrž obyčejným pastýřem 

ovcí a  pěstitelem smokvoní… 
A přesto, nebo lépe řečeno prá-
vě proto jej Hospodin povolal 
(srov. Am 7,14-15). Veškeré Boží 
zalíbení v  maličkých a  nepatr-
ných, v chudých a bezmocných 
se naplňuje na  té, která sebe 
samu označila za  „nepatrnou 
služebnici Páně“ (srov. Lk 1,48). 
Prostá dívka zasnoubená oby-
čejnému tesaři se stává mís-
tem skutečné Boží přítomnosti 
a  matkou Božího Syna. Bůh 
neshlédl na  světovládný Řím, 
ani na jeruzalémské učence, ale 
jeho zalíbení spočinulo na  ně-
čem tak nepatrném a křehkém 
– na neznámé dívce žijící na pe-
riferii tehdejšího světa. 

KOHO SI BŮH 
POVOLÁVÁ?
Boží zalíbení v  maličkých a  sla-
bých je dobře čitelné v  každé 
etapě dějin spásy. Již v polovině 

prvního století píše apoštol 
Pavel křesťanům v  Korintu: 
„Pohleďte, bratří, koho si Bůh 
povolává: Není mezi vámi mno-
ho moudrých podle lidského 
soudu, ani mnoho mocných, 
ani mnoho urozených; ale co je 
světu bláznovstvím, to vyvolil 
Bůh, aby zahanbil moudré, a co 
je slabé, vyvolil Bůh, aby za-
hanbil silné…“ (1 Kor 1,26-27). 
Boží slabost pro slabé trvá také 
dnes a pro nás lidi hříšné, křeh-
ké, a především slabé může být 
povzbuzením, že Bůh je natolik 
mocný, že může ke  svému dílu 
přizvat také nás. Ba co více, i skr-
ze naši slabost může být ve svě-
tě ještě více patrná Kristova moc. 
A  proto hlavu vzhůru! Bůh ne-
potřebuje lidi bezchybné a  do-
konalé, ale spíše ty, kteří budou 
ochotni přijmout svou slabost 
a nechat ve svém životě o to více 
zazářit Kristovu moc. 
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KDO JE „DUCHOVNÍ“ ČLOVĚK?
Lidská bytost je otevřená pro Božího Ducha.
text: P. Jaroslav Brož

Podle Bible je člověk bytost otevřená vzhůru. Tím je mu dána možnost spojovat se s  Božím 
Duchem. Ten působí, že člověk může žít v osobním vztahu s Kristem a ve své lidské slabosti může 
být naplňován Boží mocí. 

OMEZENÉ POJETÍ 
ČLOVĚKA
Dnes existují různé pohledy, 
které se pokoušejí vyložit, jak 
„funguje“ člověk jako celek. 
Mnohé z nich ale – oproti bib-
lickému pohledu – chápou člo-
věka jako uzavřenou jednotku. 
Pak se snadno omezí na  to, že 
vysvětlují i  vyšší lidské touhy 
a potřeby jen jako projev lidské 
biologie – třeba jeho instink-
tů  – nebo dokonce jako výsle-
dek složité a pozoruhodné che-
mie lidského těla. Všechny tyto 
přístupy k  člověku jsou vlastní 
materialistickým filozofiím. 
Dnes myslím stále převládají 
v  tzv. vědeckém světě. Vedle 
toho se sice stále více rozvíjí 
celostní medicína, tj. pohled 
na  člověka jako celek, včetně 
jeho vnitřního života, ale jí se 
zase nevyhnou mnohé podiv-
né ezoterické a  jim podobné 
praktiky, které se vzdalují po-
hledu na  člověka, jak nám ho 
představuje Písmo svaté. 

ČLOVĚK JE „TĚLO“ 
A NITERNOST
Je třeba upřesnit, že biblické 
knihy Starého a  Nového záko-
na nemají úplně systematické 
pojmosloví pro základní složky 
člověka. Jeho viditelná stránka 
se obvykle nazývá „tělo“. To je 
ovšem v  Bibli víc než jen ma-
teriální, nebo konkrétně biolo-
gická složka lidské osoby. „Tělo“ 
slouží k  tvoření a  vyjadřování 

vztahů k druhým lidem. V rám-
ci rodiny se říká, že její členové 
jsou „jedno tělo“ – obdobně 
jako my říkáme, že máme „spo-
lečnou krev“. V žalmech je „tělo“ 
projevem lidské slabosti a  po-
míjivosti: „pamatoval na  to, že 
jsou jen tělo“ (Žl 78,39; srov. Gn 
6,3). V Novém zákoně pak výraz 
„tělo“ mnohdy zastupuje sklon 
křehkého člověka k  hříchu. 
To pochopitelně neznamená, 
že tělo jako takové je špatné; 
vždyť je stvořené Bohem. „Tělo“ 
tu zastupuje člověka v jeho stá-
vající přirozenosti, která jako 
celek potřebuje pomoc shůry, 
od Boha, od Božího Ducha. Pro-
to svatý Pavel v  textech, které 
vyzývají k řádnému morálnímu 
životu, staví do protikladu život 
„podle těla“ a „život podle Du-
cha“ (srov. např. Gal 5,16–24).1 
Vedle těla má člověk svoji niter-
nost, city, osobní paměť, mysl, 
vůli. Bibličtí autoři mnohdy 
všechny vnitřní síly a  činnosti 
soustřeďují v lidském srdci, kte-
ré pak není chápáno jen jako 
důležitý tělesný orgán, ale jako 
střed člověka vůbec. 

OTEVŘENOST PRO 
DUCHA
I  když tedy Písmo oplývá růz-
norodým výrazivem pro popis 
člověka, je v celkovém pohledu 
na biblické poselství zřejmé, že 
člověk je v  podstatě složen ze 
dvou principů, které my běžně 
označujeme tělo a  duše. Tělo 

je materiální a  duše je ducho-
vá. Tím má člověk jedinečné 
postavení v  celém stvořeném 
světě. Stojí totiž v  průsečíku 
světa hmotného a  duševně-
-duchovního. Ve  své duši člo-
věk zakouší touhu po vycháze-
ní ze sebe a po směřování výš. 
Směřovat výš v podstatě u člo-
věka znamená žíznit po  lásce, 
ve které teprve může nalézt své 
naplnění. Jinými slovy: nestačí 
si sám. A zde přichází ke slovu 
Boží Duch. Z některých novozá-
konních knih – zejména z  listů 
sv. Pavla a  Janova evangelia  – 
víme, že má osobní ráz, a nikoli 
jen formu nějaké neurčité ener-
gie. Je schopen v  našem srdci 
vzývat Otce (Gal 4,6) nebo se 
přimlouvat nevyslovitelnými 
vzdechy (Řím 8,26). Vystupuje 
u  Otce jako Přímluvce, který 
poslouchá Otce a předává jeho 
poselství těm, kdo ho chtějí 
slyšet (srov. Jan 14,26; 15,26; 
16,13). 

Z toho plyne, že duchovní člo-
věk v  Novém zákoně nežije 
v protikladu k tělu, které je jed-
ním z podstatných principů lid-
ství. Pro křesťana se Boží Slovo 
stalo tělem (Jan 1,14). A  Ježíš 
dává své tělo za život světa (Jan 
6,51). Ale když tělo neprospívá 
duchovnímu životu, tj. životu 
vedoucímu ke  Kristově spáse 
a svatosti, pak je to tělo neoži-
vené Duchem. Nesmí nás mýlit, 
že takový člověk může vypadat 
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jako plný energie a zájmu o ži-
vot. Přirozeně může využívat 
všech zdrojů své přirozenos-
ti, ale jako svůj první cíl nemá 
věčný život v Bohu. Svatý Pavel 
takový stav označuje řeckým 
výrazem sarkinos (1 Kor 3,1), 
sarkikos (1 Kor 3,3) – „tělesný“ – 
nebo psychikos (1 Kor 2,14) – 
„užívající přirozených psychic-
kých schopností“ –, zatímco 
pro duchovního člověka, který 
se otevírá působení Božího Du-
cha, vyhrazuje výraz pneuma-
tikos („duchovní“; např. 1 Kor 
2,13.15; 3,1 atd.). Takový člověk 
se nechá vést Duchem (Řím 
8,14) a  vírou (Sk 6,5), protože 
přijal jako normu svého života 
Ducha, a ne tělo (Řím 5,4n; srov. 
Gal 3,3). Takový člověk posuzu-
je všechno podle Ducha (1 Kor 
2,15), protože přijal jako normu 
zákon Kristův (1 Kor 14,37). Umí 
uvést všechno na  správnou 
cestu (Gal 6,1) a předávat svým 

bližním ryze duchovní dary 
(Řím 1,11). 

DUCH JE OSOBA A SÍLA
Základ novozákonní nauky 
o Duchu jako prameni duchov-
ního života tvoří dvě známky: 
a) osobní vztah mezi Božím 
Duchem a  jeho příjemcem; b) 
dynamismus. 

Mezi člověkem a  osobou Bo-
žího Ducha se vytváří pouto, 
které je v  duchovním životě 
prožíváno prostřednictvím ji-
ného vztahu, totiž vztahu k Je-
žíši. Ducha totiž nelze vidět, ale 
Ježíš nám svým lidstvím, svou 
tváří umožňuje vytvářet lid-
ský vztah. A  v  něm přijímáme 
jeho Ducha. Proto například 
svatý Pavel může jistě prohlá-
sit: „Duch je tím Pánem, kde je 
Duch Páně, tam je svoboda. 
Na  odhalené tváři nás všech 
se zrcadlí slavná zář Páně, a tak 

jsme proměňováni k  jeho ob-
razu ve  stále větší slávě – to 
vše mocí Ducha Páně“ (2 Kor 
3,17-18). 

Duch zároveň dynamizuje veš-
kerý život křesťana. Tato možná 
nesrozumitelná formulace souvi-
sí s řeckým slovem dynamis, což 
znamená „moc, síla“. Chce se tím 
říct to, co zakouší každý, koho se 
Duch Svatý někdy dotkl, a  ještě 
víc ten, kdo je mu ustavičně ote-
vřený. Nelze tu očekávat ustavič-
ný pocit, že jsem sám v sobě sil-
ný. Apoštol Pavel naopak dostal 
zjeveno, že Boží moc se nejlépe 
projevuje v lidské slabosti (srov. 2 
Kor 12,9-10). 

1 Současné české překlady na těchto místech často 
řecký výraz „tělo, podle těla“ opisují: např. v Gal 5,17 je 
doslovný text „tělo touží proti Duchu“ přeložen v ČEP 
„touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu“ a v Gal 
5,19 „skutky těla“ ČEP překládá jako „skutky lidské 
svévole“.
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KOMUNITA SANT’EGIDIO
Pečují o chudé a modlí se za světový mír v přesvědčení, že každý 
člověk je stvořený pro dobro.
text: Renata Lorencová

Katolické laické hnutí Sant’Egidio se zrodilo v  roce 1968 v  Římě jako pokus skupiny studentů 
postavit ve svém životě na první místo věrnost evangeliu s důrazem na vztah s chudými.

POD JMÉNEM SV. JILJÍ
Zakladatelem hnutí byl teh-
dy ani ne dvacetiletý Andrea 
Riccardi, v  současné době 
univerzitní profesor v  oboru 
historie křesťanství a  jeden 
z  nejznámějších italských his-
toriků. Centrum má komunita 
v malém římském kostele Sant’ 
Egidio (sv. Jiljí), jehož jméno 
převzala. Je nositelkou mnoha 
mezinárodních ocenění za prá-
ci pro mír i pro chudé ve světě 
(Cena Karla Velikého, Bolzano-
va cena…). Bývá opakovaně 
nominována i  na  Nobelovu 
cenu za  mír.  V  současné době 
má přes 50 tisíc členů, kteří pra-
cují v  72 zemích světa. U  nás 
působí v  Praze, Brně, Olomou-
ci, také v Ostravě a Jihlavě. Za-
měřuje se na pomoc lidem bez 
domova, na  službu romským 
dětem, starým lidem a nemoc-
ným. Hlavní akcí komunity 
pak bývají vánoční obědy, aby 
i chudí prožili vánoční atmosfé-
ru, dosyta se najedli, byli chvíli 
v  teple ve  společnosti přátel 
a  také si odnesli dárek. Tato 
akce se ovšem neobejde bez 
řady dobrovolníků i  mimo ko-
munitu.

TŘI HLAVNÍ CÍLE:   
MODLITBA, CHUDÍ 
A MÍR
Spiritualita hnutí má výrazný 
mírový akcent. V Brně se napří-
klad jednou za  měsíc při svíč-
kách modlí za  země ve  válce. 

Lidé z italského ústředí dokon-
ce působí i  jako prostředníci 
jednání mezi znepřátelenými 
stranami hlavně v  afrických 
státech. Komunita je právem 
hrdá na  humanitární koridory, 
projekt ve  spolupráci s  vláda-
mi Itálie, Francie či Belgie, který 
umožňuje uprchlíkům z  Asie 
a Afriky legálně a bezpečně při-
cházet do  Evropy a  integrovat 
se do zdejší společnosti.

Sant’Egidio se zaměřuje také 
na  mezináboženský dialog. 
Každý podzim pořádá Modlit-
bu za mír s účastí mnoha před-
stavitelů církví (katolických 
biskupů a  kardinálů, ortodox-
ních patriarchů, sunnitských 
imámů, židovských rabínů, 
v  roce 2016 též papeže Fran-
tiška...), významných politiků 
a  intelektuálů. Vyvrcholením 
třídenního programu je pode-
psání apelu a  závazku k  míru, 
což je velmi dojemná a krásná 
ceremonie. Komunita se v tom 
snaží navázat na  historické 
mezináboženské setkání v As-
sisi v  roce 1986, které svolal 
Jan Pavel II. Tehdy se poprvé 
setkali představitelé světo-
vých náboženství, aby se spo-
lu modlili a  předsevzali si mír 
jako společný cíl.

PŘÍBĚH Z ULICE
„Pro mě je vždy silným zážit-
kem společná komunitní mod-
litba po  každé službě. Často 

na  ni chodí naši chudí přátelé, 
modlí se s  námi a  přednáše-
jí i  své osobní prosby,“ uvádí 
Šimon, student ze Slovenska. 
„Uvědomuji si pak, že chudoba 
existuje i  v  srdcích těchto lidí 
a  rozdávání chleba nebo kávy 
je to nejmenší. Mnohem důle-
žitější je nabídnout přátelství. 
Pak nejsme zvlášť my dobro-
volníci a  naši klienti, ale mů-
žeme být jednou komunitou 
– rodinou,“ zamýšlí se Šimon 
a přidává vzpomínku:

„Na ulici jsme se potkávali s Pe-
trem, který nezvládal platit ali-
menty a  dostal se do  vězení. 
Po soudu nechtěl s nikým mlu-
vit s  tím, že už o  něho stejně 
nikdo nestojí. Podařilo se nám 
udržovat alespoň písemný 
kontakt. Po  propuštění se pak 
chopil příležitosti a  už několik 
let je pečovatelem v  domově 
pro seniory, dělá práci, které by 
se mnozí lidé raději vyhnuli. On 
ale pracuje s velkou láskou a ra-
dostí, utvrzuje naše přesvěd-
čení, že každý je stvořený pro 
dobro. Jen někdy je to těžké 
vidět skrze špínu v  našich srd-
cích,“ dodává Šimon.

EVINO SVĚDECTVÍ
„V  komunitě působím od  roku 
2014, začala jsem v  Olomou-
ci a  pak v  Brně, kam jsem se 
přestěhovala. Nejdříve mě 
vedla touha najít společen-
ství, vyzkoušet něco nového, 
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ale po čase jsem zjistila, že mě 
velmi naplňuje služba lidem 
na  okraji. Zažíváme s  nimi pří-
běhy veselé i  smutné, spousta 
pochopitelně nekončí dobře. 
Velká část těch, které jsme po-
tkávali na začátku, už není mezi 
námi. 

Vzpomínám na  dva kamará-
dy Mirka a  Zdeňka, se kterými 
jsem se pravidelně vídala. By-
dlela jsem nedaleko náměstí, 
kde oni byli stálými obyvateli 
jedné z  laviček. Občas jsem si 
za nimi přišla popovídat, třeba 
s  horkým čajem v  termosce. 
Dalo se s nimi mluvit o spoustě 
věcí, Zdeněk byl dřív policista, 
Mirek hrával profesionálně fot-
bal a  měl rád hrady a  zámky. 
Mezi sebou se často škorpili, 
což jsem neviděla ráda. Přede 
mnou se proto mírnili, i  když 
pro ostřejší slovo nešli daleko. 
Ke  mně si ale vytvořili skoro 
otcovský vztah, byla jsem pro-
stě jejich Evička. Zdeněk zemřel 

docela náhle na  rakovinu plic 
a  Mirka potkala mozková mrt-
vice. Po  většinu života byli vy-
dělávajícími chlapy, manžely 
a  táty od  rodin. Pak se jim ale 
rozpadlo manželství, ztratili 
kontakt s dětmi. Nefungující ro-
dinné vazby jsou jednou z nej-
častějších příčin bezdomovec-
tví. To, že velkým problémem 
u nich bývá alkohol, je pravda, 
ale většinou se jedná až o  dů-
sledek, ne o příčinu.

ŽÁDAL MĚ O RUKU
Při službě Sant’Egidia bývá 
i dost legrace, chudí jsou posta-
vičky svérázné. „Znala jsem klu-
ka, který mě pravidelně žádal 
o ruku. Klekl si přede mě a hrál 
divadlo, samozřejmě k  poba-
vení ostatních,“ přibližuje Eva 
další ze svých bohatých zku-
šeností. Tenhle Honza měl vel-
ké problémy s  alkoholem. Byl 
mladý, z  bohaté rodiny, přesto 
žil ve  squatu, věčně opilý. „Pak 
odjel na  protialkoholní léčbu 

a velmi dlouho jsem ho nevidě-
la,“ pokračuje Eva. 

„Nedávno jsem ho potkala 
a málem nepoznala. Slušně ob-
lečený, střízlivý, s někým komu-
nikoval. Pozdravili jsme se, on 
mi vlepil dokonce pusu a  pak 
mi jela tramvaj.“ Během služby 
už na  něj ale nenarazila, což 
vnímá jako dobré znamení, že 
konečně bydlí a  žije spořáda-
ným životem. 

„Vím o  dalších lidech, kteří zís-
kali důstojné bydlení. Někte-
rým pomohla Charita, jiným 
město. A  je opravdu radostí 
vidět, jak se jejich zevnějšek 
a  vůbec celý život zlepšil. Ně-
kteří nám pak řekli, že jsme pro 
ně byli velmi důležitá psychická 
podpora, že by cestu z ulice bez 
nás nezvládli. Dává to zpětnou 
vazbu, že to, co děláme, má 
smysl,“ uzavírá Eva. 
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JIM CAVIEZEL – MUŽ, KTERÝ 
ZTVÁRNIL JEŽÍŠE KRISTA

Panna Maria byla při natáčení se mnou.
text: P. Vladimír Hubálovský OFMConv

„To, že jsem hrál Ježíše Krista ve filmu Mela Gibsona Umučení Krista, zničilo moji hereckou ka-
riéru. Vůbec ale nelituji, že jsem tuto roli přijal. Naopak, tato příležitost posílila mou víru,” říká 
protagonista známého filmu Jim Caviezel.

UMUČENÍ NEJEN 
VE FILMU
Caviezel, který hrál v  řadě zná-
mých filmů, byl před natočením 
Umučení Krista vycházející holly-
woodskou hvězdou. „Všechno se 
změnilo v roce 2004, kdy na mě 
mnohá média zaútočila proto, že 
jsem hrál v tomto filmu. Silná Ži-
dovská obranná liga mě označila 
za antisemitu jen proto, že jsem 
přijal hlavní roli. Ale na  to mě 
Gibson předem upozornil. Ří-
kal, že to bude tvrdé. Už během 

natáčení filmu mě zasáhl blesk 
a vykloubil jsem si jedno rameno 
při scéně ukřižování. Ale to nej-
horší mě teprve čekalo,“ vzpo-
míná Caviezel. Po natočení filmu 
čím dál víc lidí v  Hollywoodu 
zavíralo před Jimem dveře. A tak 
se postupně ocitl na okraji zájmu 
filmových tvůrců. „Byl jsem si vě-
domý, že by se to mohlo stát, ale 
nelituji, že jsem se takto rozhodl. 
Ani jako katolík, ani jako herec.“ 
Co však tomuto rozhodnutí 
předcházelo?

MARIÁNSKÉ ZÁZRAKY
Jim ještě v roce 1997 nebyl vel-
kým hercem, ale toužil se jím 
stát. Snažil se získat roli ve filmu 
Tenká červená linie. Těsně před 
setkáním s režisérem si však vů-
bec nevěřil a pochyboval, že by 
si tuto roli zasloužil. Seděl v autě 
před režisérovým domem 
a  modlil se růženec. Když se 
domodlil, vyskočil a  rozběhl se 
k domu. Otevřela mu žena, která 
měla zázračnou medailku, a Jim 
se jí zeptal, jestli je katolička. 
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Vytáhl z  kapsy růženec a  dal jí 
ho. Byla překvapená, začala pla-
kat a řekla Jimovi: „Paní, která mi 
dala tuto medailku, mi dala i rů-
ženec, ale ztratila jsem ho. Dnes 
ráno jsem prosila, aby mi Bůh 
poslal druhý. A  v  tom jsi přišel 
ty.“ Jim byl v šoku. Ukázalo se, že 
ona žena byla režisérovou man-
želkou. O  té doby měl s  režisé-
rem blízký vztah a  dostal první 
hlavní roli v kariéře.

V  roce 2000 dostal Jim hlav-
ní roli ve  filmu Hrabě Monte 
Christo a  byl na  vrcholu toho, 
čeho chtěl dosáhnout. Zároveň 
však prožíval ve svém nitru ne-
pokoj. Jeho manželka byla teh-
dy v  Medžugorje. Zavolala mu 
a  vyprávěla, jakou silnou zku-
šenost zažila a  jak Panna Maria 
vstupuje do  jejího života. Zvala 
svého manžela, aby za ní přijel, 
ale nebyla šance. Kvůli množství 
natáčení neměl Jim jediný volný 
den, a dokonce začal přemýšlet, 
že hraní úplně zanechá. Pak však 
nečekaně onemocněl jeden 
z  herců a  Jim mohl přece jen 
odjet za manželkou do Medžu-
gorje. Setkal se s vizionářem Iva-
nem, a  dokonce byl přítomný 
zjevení. Cítil, že spáchal v životě 
moc hříchů, takže si nemyslel, že 
by on sám mohl něco takového 
vůbec zažít. Také zvažoval, zda 
to celé není nějaký podvod. Ale 
klečel vedle vizionáře a  modlil 
se s ním. A bál se. Byl vyplašen. 
Další dny cítil zvláštní pocit, jako 
by mu zemřeli nejbližší přátelé. 
Nemohl jíst ani spát. Následně 
se úplně zhroutil.

ONA MĚ VEDLA!
Když přijel domů, nechal za film 
Umučení Krista sloužit mše 
svaté. Zkoušel se modlit, pro-
sil Pannu Marii, aby pronikla 
do  jeho práce, aby ho použila 
jako nástroj pro Ježíše. Ale nikdy 

si nebyl jistý, jestli jsou jeho 
modlitby vyslyšené. Pak se ale 
stalo něco mimořádného. Na-
táčela se scéna, v níž se měl Jim 
podívat na strop, který byl čistě 
bílý, ale režisér na  něj nechal 
promítnout fotografii fresky Na-
nebevzetí Panny Marie. Režisér 
nic nevěděl o  Medžugorje, ani 
o tom, co Jim prožíval. „Pro mě 
to bylo znamení, že Panna Ma-
ria je se mnou. Po všem, co jsem 
prožil, jsem pochopil, že tam 
byla celý čas a vedla mě za ruku 
k  svému Synovi i  mým povolá-
ním. Jsem hrdý na  to, že jsem 
byl aspoň krátký čas s Marií.“

UMUČENÍ KRISTA: 
HLAVNÍ ROLE
Jim Caviezel vzpomíná, že bě-
hem natáčení filmu Umučení 
Krista byla denně sloužena mše 
svatá. „Souhlas k natočení filmu 
byl udělen na  svátek Nanebe-
vzetí Panny Marie. První verze 
byla ukončena na svátek Panny 
Marie Fatimské. „Panna Maria 
udělala tento film pro svého 
Syna. Všechny nás vedla bě-
hem natáčení. Každý den jsem 
chodil na adoraci a ke zpovědi. 
Kněz se mě ptal, proč se stále 
vracím. Odpověděl jsem mu, že 
je to proto, že hříchem mé ces-
ty je, že dostatečně nemiluji,“ 
odvětil Jim.

„V  Medžugorje se moje srdce 
otevřelo k modlitbě a k svátos-
tem. Uvědomoval jsem si, že 
když mám hrát postavu Ježíše, 
musím mít k němu velmi blízko. 
Díky neustálé modlitbě růžence 
jsem byl schopný zažít zvláštní 
milost. Poznal jsem, že nemám 
mít zlé řeči, že nemám být tak 
tvrdý, když si stěžuji členům štá-
bu. Medžugorje pro mě zname-
nalo žít svátosti, a to v souladu 
s  církví. Díky Medžugorje jsem 
začal věřit, že Ježíš je skutečně 

přítomný v  Eucharistii a  že od-
pouští moje hříchy.“

Jim toužil, aby byl Ježíš ve filmu 
skutečně přítomný: „Požádal 
jsem kněze, aby vystavil Nej-
světější svátost. Kněz stál s Nej-
světější svátostí v  ruce vedle 
kameramana a  spolu s  ním se 
přibližovali ke mně. Když se lidé, 
kteří sledují tento film, podívají 
na lesk v mých očích, vidí Ježíše, 
odraz hostie v  mých očích. To 
bylo při scéně ukřižování. Po ce-
lou tu dobu jsem se modlil.“

JIMOVO POSELSTVÍ
„Je tolik věcí, které ohrožují ten-
to svět, ale víra v Ježíše je zdro-
jem radosti. Myslím si, že Bůh 
nás volá zvláštním způsobem 
právě v  této době a  musíme 
odpovídat na tuto výzvu celým 
svým srdcem a celým svým by-
tím. Toto je čas pro naši genera-
ci, aby přijala pozvání. Pozvání 
Boha, který nás povzbuzuje, 
abychom se mu úplně ode-
vzdali. Nejdříve ale musíme být 
zodpovědní, musíme se mod-
lit, postit, jít ke  svaté zpovědi, 
modlit se růženec, stále chodit 
na mši svatou. Žijeme v kultuře 
umírajících. Lidé se poddávají 
svým touhám, jsou zamotaní 
v  hříchu. A  tam v  tichu našich 
srdcí nás volá Žena k svému Sy-
novi. On je zde pro nás. Ve Svá-
tosti, ve Svatém Písmu. Jak často 
ho ignorujeme. Sv. Maximilián 
Kolbe řekl: ‚Bezohlednost je nej-
větším hříchem 20. století.‘ Drazí 
mí přátelé, platí to i pro 21. sto-
letí. Musíme vyřešit nepokoj, 
odstranit toleranci zla. Jen víra 
a  věrnost církvi nás můžou za-
chránit a spasit. Vyžaduje to ale 
muže a  ženy bojovníky, kteří 
jsou připravení, aby riskovali 
svoje dobré jméno, svoje životy, 
aby to všechno chtěli obětovat. 
Aby se postavili za pravdu.“ 
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BÝT JEŽÍŠOVÝM NÁSTROJEM
Bůh dává koptům sílu trpět a odpouštět. Prosme o stejný dar, 
abychom dokázali správně oslovit své bližní.
text: P. Jacek Kuczek

Moji milí, dnes přišla chvíle zastavit se s vámi u daru Ducha Svatého, který nám dává sílu. Bez 
toho daru nemůžu odpouštět, a bez odpuštění nemůžu vejít do nebe. Nebe je přece smyslem 
a cílem našeho života! 

MUČEDNICTVÍ LÁSKY
S  Bohem se budou v  nebi ra-
dovat jen ti, kdo tady na zemi 
následovali Krista. Ježíš nás 
také vyzývá, abychom o  něm 
vydávali svědectví. „Každý, 
kdo se ke  mně přizná před 
lidmi, k  tomu se i  já přiznám 
před svým Otcem v  nebi“ 
(Mt 10,32).

Svatá Jana Františka de Chan-
tal píše o  mučednictví lásky: 
„To nechává Bůh své služebníky 
a  služebnice lásky žít, aby pra-
covali a trpěli pro jeho slávu.“

Tak jako odpuštění, i svědectví 
víry vyžaduje od  nás sílu, kte-
rou člověk sám v sobě nenajde, 
potřebuje tento dar Ducha Sva-
tého.

KOPTOVÉ JDOU 
PŘÍKLADEM
V  dnešním Egyptě žije kolem 
deseti milionu Koptů. Jsou to 
křesťané, kteří byli už v VII. sto-
letí pronásledovaní, a tak tomu 
je i dnes. Zvlášť po roku 2011, 
po tzv. „arabském jaru“ Kopto-
vé přišli o  mnoho svých práv 
a teroristické útoky na kostely 

a  koptské rodiny se staly kaž-
dodenní realitou. Bohužel me-
zinárodní společenství na  to 
skoro vůbec nereaguje. Sami 
muslimové přiznávají, že je-
jich cílem je zbavit se v  Egyp-
tě „nevěřících“.  Koptové si už 
od  věků tetují na  zápěstí kříž 
na  svědectví, že patří Kristu. 
A  ani současné pronásledová-
ní nezměnilo tento zvyk, který 
je snadno identifikuje v  moři 
nepřátel. I  proto jsou dnes 
právě Koptové největší komu-
nitou věřících, která umírá pro 
Krista.
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Modlitby za mladé egyptské křesťany koptského vyznání  
zavražděné Islámským státem (IS) v Libyi v lednu 2015.  
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ODPOUŠTÍME VÁM!
„Jsme připravení na mučednic-
tví,“ říká koptský biskup Kyrillos 
Kamal Samaan OFM. „Jestliže 
věrnost Kristu bude zname-
nat položit život, tak jiné cesty 
není,“ deklarují jeho věřící.

V roce 2017 v egyptské televizi 
vystoupila manželka koptské-
ho strážce katedrály v  Alexan-
drii, který zastavil před koste-
lem teroristu, a  tak zachránil 
kolem stovky lidí. Jenom on 
zahynul. A  ta žena, která sot-
va pohřbila tělo manžela, říká, 
že necítí vztek ani nenávist 
k  tomu, kdo to udělal. Chtěla 
by mu jen povědět, ať najde 
správnou cestou. „Můj manžel 
nežije a  já prosím Boha, aby 
odpustil člověku, který ho za-
bil, a  pomohl mu k  obrácení.“ 
A  nepřátelům žena vzkazuje: 

„Ať vám Bůh odpustí, i my vám 
odpouštíme. Přivedli jste mého 
manžela do  nebe, jsem na  něj 
hrdá a přála bych si jednou být 
před Pánem po jeho boku.“

ŽIVOT PODLE 
EVANGELIA
Amre Adeb, významný egypt-
ský novinář, byl tímto svědec-
tvím velice dojat. „Křesťané 
u  nás snášejí mnoho krutostí, 
a přesto milují tento kraj. Pokud 
by vaši nepřátelé věděli, kolik 
odpuštění ve vás je, nemohli by 
tomu věřit. Kdyby tím zabitým 
byl můj otec, ani já bych neměl 
sílu říct něco podobného.“

Koptská církev se dnes má přes 
to všechno dobře. Proč? Oni 
prostě žijí podle evangelia. Je 
běžné, že rodiny putují každou 
neděli do  kláštera na  poušti 

na mši svatou, která je celebro-
vána už ve 4 hodiny ráno. Každý 
měsíc chodí ke zpovědi, denně 
čtou Písmo svaté a postní doba 
trvá 50 dnů. Je to opravdu přís-
ný půst. Boha tam mají důsled-
ně na prvním místě.

Také nám chce Ježíš dát dosta-
tek síly ke každodennímu živo-
tu, jenže my musíme nejdříve 
po Bohu opravdově toužit. 

NA CESTĚ DO NEBE
Lidé, kteří žijí kolem nás, potře-
bují naše svědectví. Nesmíme 
se stydět za  naši víru. Nedáv-
no mi volala jedna sestřička 
z domácího hospice, která byla 
u  umírající ženy. Všimla si, že 
doma mají svatý obrázek, a ne-
váhala oslovit syna. „Mohl by 
k vám domů přijít kněz a udě-
lit mamince svátosti?“ On sou-
hlasil a  já jsem tam byl potom 
za několika minut. 

Kolik starších a nemocných lidí 
umírá bez svátostí, protože my, 
křesťané, jsme nebyli schopní 
oslovit rodinu? Přitom je k tomu 
tak málo potřeba! Prosme den-
ně za  dar síly, abychom se ne-
styděli hovořit o  odpuštění, 
o  Božím milosrdenství, o  nebi. 
Možná i  my bychom se měli 
častěji modlit, číst Písmo svaté, 
postit se. Potom nebudeme mít 
sebemenší problém oslovit své 
přátele, sousedy,  známé a při-
blížit jim Krista. 

Žijme s  vědomím, že všichni 
jsme na  cestě do  nebe a  že 
i  bratři a  sestry kolem nás se 
to mohou snadno naším pro-
střednictvím dozvědět. Svět 
nás potřebuje, Ježíš chce, aby-
chom byli jeho nástrojem. Ten 
ale nesmí být kusem mlčícím, 
nýbrž živým a  aktivním. Pane, 
dej nám sílu! Fo
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Kyrillos Kamal William Samaan OFM,  
koptský katolický biskup z Assiutu (Egypt)
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STATEČNOU ŽENU KDO NAJDE
Asia Bibi za svou víru v Ježíše strávila téměř deset let v cele smrti.
text: Libor Rösner

Jmenuje se Asia Bibi, má 50 let a je katoličkou pocházející z Pákistánu. Od jisté doby musí čelit 
hrozbě trestu smrti za to, že na úkor Mohameda velebila Krista Ježíše.

Vše se událo r. 2009 ve  ves-
nici Ittanwali, kde byla tato 
matka čtyř dětí zaměstnaná 
u  jednoho zemědělce. Díky 
svým schopnostem se vyšvihla 
na  předačku skupiny žen, jimž 
vadilo, že jim velí křesťanka. 
Jednou vznikl spor ohledně 
znečištění studně, jehož se 
měla Asia dopustit tím, že se 
z ní napila. Přerostl v napadání 
její osoby a víry. Na tyto výpa-
dy nemohla Asia mlčet. „Ježíš 
za  hříchy mé a  za  hříchy světa 
umřel. Co udělal pro lidi Moha-
med?“ zeptala se jich.

A pak to začalo: Došláplo si na ni 
pákistánské právo, jehož sou-
částí je od r. 1986 paragraf 295 C 
trestající smrtí jakékoli rouhání 
proti Mohamedovi, počítaje v to 
i  neúmyslné. Na  jeho základě 
ji soud o  rok později odsoudil 
k trestu smrti oběšením.

Causa se dostala za  hranice 
státu a  za  nebojácnou ženu, 
jež odmítla svá slova odvolat, 
se postavily mraky lidí, např. 
i Benedikt XVI. Výkon rozsudku 
smrti se tak pozdržel a  r. 2014 
Nejvyšší soud nalezl řadu pro-
cesních pochybení, pročež na-
řídil nové řízení. Bibi se mohla 
vrátit domů, leč z  obavy před 
samozvanými soudci, motivo-
vanými dílem fanatismem, dí-
lem odměnou ve  výši odpoví-
dající 430 000 €, kterou vypsal 
na  její hlavu mufti Islamaba-
du, tak tehdy ještě neučinila. 

O  povaze svého věznění má 
jasno: „Byla jsem odsouzena 
proto, že jsem křesťanka. Vě-
řím v  Boha a  Jeho neskonalou 
lásku. Pokud mě soud poslal 
na  smrt za  to, že miluji Boha, 
hrdě za Něj obětuji svůj život,“ 
prohlásila ta, pro niž posilou 
bylo i krmení opeřenců v okně 
její cely: „Sdílela jsem evange-
lium i  s  těmi ptáky, a  to vedlo 
k posílení mé víry.“ 

Jak vážně to muslimští fanatici 
s  jejím zabitím myslí, prokázali 
atentáty na ty, kdo se jí třeba jen 
zastali – ministra Šachbaze Bhatti-
ho či gubernátora Salmana Tasee-
ra. Fatvu, tj. výrok smrti, za  rou-
hání vydali islámští duchovní 
i  na  Salmanova syna Šána, který 
ve vánočním poselství popřál Asii 
požehnané svátky.

Proto Asia Bibi opustila svou 
vlast a nyní se s celou rodinou 
skrývá na utajeném místě – pa-
trně v  Kanadě, a  to přesto, že 
soud ji  r. 2018 zprostil obvinění 
z rouhání. Fatva nad ní vynese-
ná trvá.

Bibiina kausa ukazuje odvahu 
a  vnitřní sílu ženy, která tváří 
v  tvář radikálnímu islámu – 
jehož povahu znala z  každo-
denního styku – neváhala hájit 
základní křesťanskou pravdu 
o Kristu Spasiteli a stát si za ní 
i  navzdory všemožným re-
presím. Odvaha ženy, která se 
musí denně strachovat o život 
svůj i  svých blízkých a  která 
přesto zůstává věrná Pánu, 
k podobné odvaze vybízí i nás 
ostatní. 
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K VÝROČÍ G. J. MENDELA
Odkaz kněze, učitele, vědce a opata nepřestává oslovovat svět  
ani po staletích.
text: Václav Štaud

Dar síly, kterým Duch Svatý naplňuje všechny, kdo o něj prosí, můžeme chápat jako předpoklad 
k fyzickému vítězení. Obdivujeme sílu biblického Samsona, který jako třísky láme sloupy chrámu 
pohanského boha. Sílu ale potřebují především ti, kdo vytvářejí hodnoty na poli duchovním, 
hodnoty prospěšné všem.

PŘÍPRAVY JUBILEA
Brno se nyní usilovně chystá na 
oslavy 200 let od narození Gre-
gora Johanna Mendela. Město 
se v  roce 2022 doslova zabalí 
do zelené barvy, symbolizují-
cí pověstný Mendelův hrášek. 
Uskuteční se sympozia, konfe-
rence i lidové veselice. Příběh 
a odkaz slavného přírodovědce 
přiblíží odborníci z Masarykovy 
i Mendelovy univerzity, histori-
ci z muzeí a s nimi řada vědců 
světového jména včetně nosi-
telů Nobelových cen. A své po-
klady odkryjí také Mendelovi 
augustiniánští spolubratři, sou-
časní správci opatství na 
Starém Brně. 

PO TRÉMĚ 
HUMOR
Jisté je, že v  Mendelově 
životě nebylo nic snadné 
a jednoduché, historici 
hovoří o křehké fyzické 
konstrukci. Když v závěru 
40. let 19. století v Brně 
vypukla epidemie cho-
lery, opat Napp v  obavě 
o Mendelův život posílá 
mladého bratra učit na 
gymnázium do Znojma. 
Mendelovým životním 
kamenem úrazu pak 
byla tréma. K funkci 
řádného profesora pří-
rodních věd potřeboval 
státní zkoušku. Přihlásil 

se k ní, ale první i všechny další 
pokusy dopadly žalostně. Znalci 
mluví o extrémní trémě člověka 
jinak neobyčejně vzdělaného a 
inteligentního. Opat Napp mu 
znovu pomáhá a posílá jej na 
dva roky univerzitního studia 
do Vídně. Jenže i další zkouška 
končí neúspěchem. Navzdory 
tomu Gregora později řádoví 
bratři volí za svého opata. Zna-
lec Mendelova života a díla Jiří 
Sekerák, vedoucí oddělení pro 
historii biologických věd Morav-
ského zemského muzea, o vol-
bě z roku 1868 říká: „Nakonec 
se členové konventu shodli na 

Mendelovi téměř jednohlasně. 
Byl totiž osobou konsenzuální, 
pro všechny přijatelnou, se sr-
dečným chováním, v němž měl 
místo i jadrný humor.“

POPSAL I TORNÁDO
Mendel, i když bývá nazýván 
otcem genetiky, ještě nemohl 
vidět do nitra buňky, neznal 
chromozomy ani strukturu 
šroubovic DNA. Zjistil ale to 
podstatné. Že živé organismy 
nedědí vlastnosti, ale dědičné 
informace, které jsou pro tyto 
vlastnosti potřebné. Gregor 
Johann dále patřil mezi přední 

včelařské výzkumníky, 
proslul i jako meteoro-
log, který svými grafy 
a tabulkami pomáhal 
plnit úkoly Centrálního 
ústavu pro meteorologii 
a geodynamiku ve Víd-
ni. Všímal si i mimořád-
ných úkazů a prý jako 
první na světě popsal 
výskyt tornáda, které v 
říjnu 1870 poničilo část 
Brna. A bylo toho ješ-
tě víc, co slabý Mendel 
stíhal vedle povinností 
kněze, učitele, řehol-
níka, nakonec i opata 
významného kláštera. 
Zvládl by to všechno 
bez dostatku síly, bez 
účinného přispění Du-
cha Svatého? 
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ODPUŠTĚNÍ Z LÁSKY K JEŽÍŠI
Příběh sv. Marie Gorettiové
text: Libor Rösner

Mučedníků čistoty zná církevní historie povícero. Namátkou zmiňme jen sv. Anežku Římskou, 
sv. Filoménu, sv. Karolínu Kózkownu   či sv. Karla Lwangu. Chystá se beatifikace sr. Paschalis 
M. Jahnové, o níž jsme v minulosti v  Immaculatě rovněž pojednali. Jednou z nejznámějších je 
sv. Marie Gorettiová. Jako řada jiných v sobě i ona našla sílu k odpuštění svému agresorovi.

CHUDOBA CTI 
NETRATÍ
Narodila se 16. října 1890 v ital-
ském Corinaldu jako jedno ze 
šesti dětí manželů Luigiho a As-
sunty, pachtýřů, kteří se z důvo-
du levnějšího pronájmu půdy 
ve  Ferriere di Conca krátce 
po  jejím narození přestěhovali 
právě do této obce. 

V  roce 1900 postihla rodinu, 
jejímž denním „chlebem“ byla 
modlitba růžence, tragédie – 
otec zemřel na  malárii, podle 
jiných zdrojů na  zápal moz-
kových blan. Před svou smrtí 
manželce radil, aby se s  dětmi 
vrátila do Corinalda. Měl před-
tuchu? Kdo ví, na  každý pád 
vdova ho z  obavy, že by tam 
děti neuživila, neposlechla. Ma-
rie, které doma říkali Marietta, 
ze všech sil vypomáhala svému 
nejstaršímu bratru, na  jehož 
bedra spadla zodpovědnost 
za  propachtované hospodář-
ství. Dva roky takto rodina žila 
ve  stálém nedostatku, který 
však nebyl nijak sžírající a nebyl 
navenek nijak zvlášť znát.

DÍVČINA KRÁSNÁ, 
RŮŽE KVĚT
Něco však navenek znát bylo: 
Mariin půvab, který postupně 
ztrácel dětské rysy a  nabýval 
rysů dospívající dívky. Nej-
víc upoutal tento půvab jis-
tého Alessandra Serenelliho, 

snad i  proto, že ho měl denně 
na  očích. Žil totiž se svým ot-
cem v  domě s  Gorettiovými 
a  Mariina matka jim posluho-
vala. Marie jí byla k ruce. Okolí 
znalo Serenelliho seniora jako 
notorického pijana, jeho syná-
tora pak jako výtržníka neštítí-
cího se žádné nekalosti, který 
zcela pohrdá náboženstvím 
a morálkou. 

Nejméně dvakrát se pokusil 
Marii svést, nedbaje jejího níz-
kého věku. Skrz naskrz čistá 
dívka ho však pokaždé rázně 
odmítla s  vědomím, že se ne-
chce poskvrnit hříchem. Zkou-
šel různé fígle, dokonce jí začal 
vyhrožovat zabitím, pokud ně-
komu něco prozradí. Marně. Až 
přišel 5. červenec 1902.

OSUDNÝ DEN
Všichni Gorettiovi i starý Sere-
nelli sbírali na nedalekém poli 

boby, jen Marie zůstala doma. 
Dvacetiletý Alessandro toho 
využil a  vtrhl na  zápraží, kde 
mu zašívala košili, jak jí uložila 
matka. S nožem v ruce, který si 
předtím pro tyto účely opatřil, 
se ji snažil naposledy přemlu-
vit „po dobrém“. Když však ani 
tentokrát neuspěl, vtáhl Marii 
do  společné kuchyně a  vrhl 
se na ni s úmyslem ji znásilnit. 
„Co to děláš, Alessandro, to je 
hřích! Půjdeš do  pekla?!“ zvo-
lala dívka, na  což zareagoval 
zacpáním jejích úst. V  nasta-
lém urputném zápase Marie 
vyhrkla, že raději zemře, než 
aby zhřešila. To násilníka roz-
běsnilo natolik, že ji v pomate-
ní smyslů pobodal nožem. Pak 
utekl do svého pokoje, kde se 
zabarikádoval.

Přestože Marie utrpěla 14 bod-
ných ran do  hrudi, břicha 
a do zad, dokázala se doplazit 
ke  dveřím a  přivolat pomoc. 
Na její sténající volání přiběhli 
matka a  starý Serenelli. Poda-
řilo se jim ji s pomocí sousedů 
dopravit do  nemocnice v  Nel-
tunu, kde bylo navzdory úsilí 
lékařů okamžitě ji operujících 
(bez anestetik) jasné, že její 
svíčka pomalu, ale jistě doha-
síná. „Všechno pro Tebe, Pane 
Ježíši,“ opakovala ve svých vel-
kých bolestech, když cítila, jak 
se do  ní zařezává operatérův 
skalpel.

Marie stihla před 
zaopatřujícím ji 
děkanem prohlásit, 
že z lásky k Ježíši 
odpouští svému 
vrahovi, a vyjádřit 
přání, že ho chce 
mít v nebi po svém 
boku.
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ODPOUŠTÍM
S  chabě plápolajícím knotem 
ještě Marie stihla před zaopa-
třujícím ji děkanem prohlásit, 
že z lásky k Ježíši odpouští své-
mu vrahovi, a  vyjádřit přání, 
že ho chce mít v nebi po svém 
boku. Po přijetí svatých svátos-
tí ještě stihla vstoupit do Mari-
ánské družiny a  den poté, tj. 
6.  července, svým zraněním 
podlehla. 

Její pohřeb byl nesmírně jíma-
vou záležitostí. Tisíce lidí do-
provázely bílou rakev, na  niž 
z  oken a  balkonů pršely růže 

a  všechny možné další květi-
ny. V roce 1947 Marii Gorettio-
vou papež Pius XII. beatifikoval 
a o tři roky později kanonizoval. 
Pro velké množství poutní-
ků (snad až půl milionu), kteří 
na  tento akt týkající se jejich 
oblíbené mučednice čistoty 
do  Říma dorazili, proběhla ka-
nonizace na Svatopetrském ná-
městí v sobotu odpoledne.

OBRÁCENÍ
Na  dopravení Alessandra Se-
renelliho do  šatlavy musela 
policie přivolat posílené jízdní 
hlídky. Rozlícený dav vesničanů 

ho chtěl totiž zlynčovat. Soud 
mu vyměřil třicetiletý trest těž-
kého žaláře. Nakonec si odse-
děl o  dva roky méně a  vězení 
opouštěl jako přesvědčený ka-
tolík – ve snu se mu totiž zjevila 
Marie a  on se na  základě toho 
obrátil. Ukázala se mu v  bílém 
šatě v  zahradě hojně porostlé 
bílým kvítím. Vybídla ho, aby je 
trhal. Když tak učinil, květy se 
mu v  náručí proměnily v  malé 
plamínky v  podobě jazýčků. 
Serenelli později řekl: „Chtěla 
mi říci, že žije.“

Po  propuštění na  svobodu 
v  sobě dokázal najít sílu zajít 
za matkou své oběti a požádat 
ji o  odpuštění. Assunta Gore-
ttiová neměla sílu odmítnout, 
když tak učinila i její dcera. Spo-
lu pak zašli na mši svatou. Zby-
tek života chtěl odčinit službou 
druhým, stal se proto laickým 
bratrem-ošetřovatelem v  ne-
mocnici vedené bratry kapucí-
ny. Než 6. května 1970 zemřel, 
vedl příkladný život zbožného 
křesťana. Zanechal po sobě zá-
věť, jež končí těmito slovy: 

„Kéž se všichni ti, kteří čtou 
tento dopis o mé touze, řídí po-
žehnaným učením o tom, že je 
třeba se vyhýbat zlu a následo-
vat dobro. Kéž všichni věří vírou 
malých dětí, že náboženství se 
svými přikázáními není něčím, 
bez čeho se lze obejít. Ono je 
totiž pravou útěchou a jedinou 
jistou cestou ve všech životních 
okolnostech, dokonce i  v  těch 
nejbolestivějších.“

Marie Gorettiová je patron-
kou mládeže, náctiletých dívek 
a obětí zločinů, Církev si její pa-
mátku připomíná  v  den jejího 
úmrtí, tj. 6. července. 

Marie Goretti na fresce v kostele sv. Mikuláše ve Valencii ve Španělsku.
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BOŽE, DĚLEJ SE MNOU, CO CHCEŠ
Rozhovor s otcem Romanem Barbužyńskim, minoritou pracujícím 
v Lurdech
zeptala se: Jitka Navrátilová 

Bůh má moc vkládat do našich úst slova, jejichž obsahem můžeme být nejenom překvapeni, ale pří-
mo zaskočeni, neboť tato slova mohou změnit od základu náš dosavadní život. Živým příkladem toho 
je i otec Roman, kterého Boží slovo vložené do jeho vlastních úst nečekaně poslalo do semináře.    

Nyní vykonáváte duchov-
ní službu na  poutním místě 
v  Lurdech. Jaké je sloužit 
na tak světoznámém marián-
ském místě? 

V  současné době jsem v  mino-
ritském  klášteře v Tarbes, což je 
kousek od  Lurd. Předtím jsem 
byl ale přímo v  klášteře v  Lur-
dech, který mají naši bratři. Když 
jsem odjížděl na  své působiště 
do  Lurd, tak mi jeden ze spo-
lubratří řekl: „Víš vůbec, kam je-
deš? Jedeš do  nebe.“ A  musím 
říct, že pokaždé, když tam přije-
du, tak se cítím jako v nebi. Je to 
jako u Marie, v jejím domě – v její 
zahradě. Už když vejdete branou 
na  prostranství k  bazilice, jako 
byste vstoupili do  jiného světe.  
Vždycky jsem byl zde šťastný.

Přivedla Vás služba v Lurdech 
blíž k Matce Boží? 

V Lurdech jsem zažil, že Panna 
Maria je jako maminka. Ve Fati-
mě je Panna Maria Boží Matkou, 
která prosí o modlitbu růžence. 
A  v  Lurdech je to matka, která 
také prosí o modlitbu, ale záro-
veň nás přitulí ke  svému srdci, 
obejme. Zde zažívám její blíz-
kost a vřelost. Jednou se stalo, 
že když jsem odcházel z  jesky-
ně zjevení a řekl jí: „Na shleda-
nou, uvidíme se zítra,“ cítil jsem 
vnitřní hlas, který říkal: „Proč zí-
tra? Já jdu s tebou.“ 

Bratři minorité mají klášter 
nedaleko lurdské baziliky. 
Dělá se v klášteře nějaká pas-
torace, když poutníci jezdí 
především do baziliky?  

Náš klášter je spojen se zjeve-
ním v Lurdech skrze sv. Berna-
dettu Soubirous, které se Mat-
ka Boží zjevila. Bernadettina 
rodina totiž bydlela více než 
8 měsíců na  místě bývalého 
vězení, které je kousek od  na-
šeho kláštera. Lurdští poutníci 
procházející místa spojená se 
sv.  Bernadettou jdou kolem 
nás, a  to samozřejmě využívá-
me pro evangelizaci.

O jakou pastoraci se jedná?  

U  našeho kláštera v  Lurdech je 
zbudováno muzeum v  duchu 
Rytířstva Neposkvrněné. Ná-
vštěvníkům se snažíme přiblížit 
postavu sv. Maxmiliána Marie 
Kolbeho, jeho odevzdání se 
Neposkvrněné a  také jeho mu-
čednickou oběť života. Mnoho 
lidí po  návštěvě těchto míst 
změnilo pohled na  vlastní ži-
vot a  utrpení. Vzpomínám, jak 
jedna žena po  zhlédnutí filmu 
o tomto světci řekla: „Uvědomi-
la jsem si, že když mi bude těž-
ko, tak je třeba jít ke kříži a říct: 
Pane Ježíši, pokud chceš, abych 
trpěla, tak mi pomoz. Ty jsi byl 
Bůh, ale já jsem jen člověk.“ Jako 
bratři vidíme, že pastorace skrze 

sv.  Maxmiliána lidi povzbuzuje. 
Vidíme to také ze čtení vzkazů 
v  knize návštěv. Dříve lidé psá-
vali: „Sv. Maxmiliáne, prosím, 
uzdrav mě.“ Nyní se setkáváme 
se vzkazy: „Sv. Maxmiliáne, pro-
sím, dej mi sílu k  tomu, abych 
uměl snášet utrpení, abych 
uměl trpět s ostatními.“ Sv. Max-
milián návštěvníky inspiruje, 
aby přijali své těžkosti, nemoci 
a utrpení a spojili je s Ježíšovou 
výkupnou obětí. 

Svým rozhodnutím vstoupit 
do řádu jste také musel obě-
tovat touhu mít rodinu a děti. 
Jak jste k tomu dospěl?

Pocházím z Polska. Protože moji 
dva bratři pracovali ve  Francii, 
rozhodl jsem se za  nimi v  roce 
1986 vydat. Po  třech letech 
práce ve Francii se u mě objevil 
určitý neklid – už mi nestačilo 
chodit do  kostela jen o  nedě-
lích a  svátcích. Duchovní život, 
na který jsem byl v Polsku zvyk-
lý, mi najednou začal chybět a já 
pocítil silnou touhu angažovat 
se v nějaké skupině mladých vě-
řících. Rozhodl jsem se proto, že 
zajdu za místním knězem a po-
žádám ho o doporučení nějaké-
ho společenství mládeže.

A doporučil?

Stala se zvláštní věc. Když jsem 
zaklepal na faru, tak mi otevřel 
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kněz a zeptal se mě, co si přeji. 
Otevřel jsem ústa, abych se ze-
ptal na společenství, kam bych 
se mohl zapojit, ale k  mému 
údivu slyším, jak z  mých úst 
vyšla věta: „Otče, chci vstoupit 
do  semináře.“ Sám jsem byl 
ohromen těmito slovy. S něčím 
takovým jsem vůbec 
nepočítal…, ale slo-
va byla již vyřčena. 

Jak tato slova 
ovlivnila Váš další 
život?

Brzy nato jsem byl 
pozván na  prohlíd-
ku semináře. Již prv-
ní návštěva na  mě 
velmi dobře zapů-
sobila. Došlo mi, že 
to je to místo, kde se 
cítím šťastný a  kde 
chci zakotvit.

Seminář byl ale jen 
začátek. Jak jste 
se dostal k  minori-
tům? 

Měl jsem přání 
vstoupit do něja-
kého řádu. Protože jsem ale 
nevěděl do jakého, řekl jsem 
Pánu Bohu: „Pane Bože, dělej 
se mnou, co chceš. Sám roz-
hodni, v jakém řádu budu.“ 
Po  semináři jsem nastoupil 
k Misionářům svaté rodiny. Nej-
prve jsem žil v jejich komunitě 
ve Francii a poté v Polsku.  Zde 
jsem se seznámil s  kamaldul-
skými mnichy, kteří žili v  ne-
daleké poustevně. Moje touha 
žít v  tichosti jen pro Boha mě 
dovedla do  poustevnického 
řádu Kamaldulů, kde jsem strá-
vil dva roky s  nadějí, že zde 
zůstanu. Jenže Pán Bůh zasáhl 
skrze převora řádu, který pro-
pustil všechny novice. Pro mě 

to byla rána. Dokonce jsem se 
zlobil na  Pána Boha a  s  výčit-
kou se ho ptal: „Pane Bože, co 
se stalo? Nic zatím nevyšlo! Co 
po mně vlastně chceš? A tehdy 
jsem uslyšel jeho hlas, který ří-
kal: „Uklidni se, před devíti lety 
jsi mi řekl – dělej si se mnou co 

chceš.“ A  tehdy jsem pochopil, 
že není důležité, co chci já – kde 
budu, co budu dělat – ale důle-
žité je to, co chce Pán. 

Co tedy Pán chtěl?

Když mi nevyšli ani Misionáři, 
ani Kamaldulové, tak jsem zů-
stal pečovat o své nemocné ro-
diče v Gdańsku. Zde jsem se stal 
členem Rytířstva Neposkvrně-
né, které vedl otec Piotr Pawlik, 
který je nyní provinciálem mi-
noritského řádu v ČR. Po třech 
letech mi o. Piotr položil zásad-
ní otázku: „Chceš se vrátit k ře-
holnímu životu?“ A  já s  velkou 
úlevou mohl odpovědět: „Ano.“

Takže začátek cesty u  mino-
ritů?   

Byl to skutečně začátek. Přesto-
že jsem měl za sebou již devět 
let v  řeholních společenstvích, 
musel jsem znovu absolvovat 
postulát, noviciát a  dokončit 

seminář. Když to 
shrnu, tak Pán mě 
povolal, když mi 
bylo 29 let a  19 let 
mě pak vedl svými 
cestami, než jsem se 
stal knězem. 

Neztrácel jste již 
někdy trpělivost? 

Někdy to bylo hod-
ně těžké. V  těchto 
chvílích jsem si však 
připomínal svoje 
odevzdání se Pánu, 
ve  kterém jsem se 
mu nabídl, aby se 
mnou dělal, co chce.

Přece jenom, poku-
šení mohou někdy 
silně dotírat…

Vzpomínám na  jed-
noho kněze, který nám dával 
v  semináři exercicie. Ten říkal, 
že každý, kdo se odevzdá Pánu, 
musí se ho silně držet a plnit, co 
chce on. Nemůžeme si nechat 
ani kousíček vlastní vůle, pro-
tože pokud tak učiníme, pak 
přijde ďábel se svými nástro-
ji. Na  naše slabé místo nasadí 
malý vrtáček, aby si udělal více 
místa pro sebe. Pak nasadí větší 
a  větší vrták, až vytvoří dosta-
tečný prostor k  tomu, aby nás 
z  dobré cesty svedl. Dělejme 
proto ve svém životě jenom to, 
co chce Bůh. Pouze tak naplní-
me své poslání. 

Děkuji za rozhovor. 
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RŮŽENEC V HLAVNÍ ROLI
Uherský Brod s klášterem mnišek dominikánek patří k největším 
poutním místům Slovácka. 
text: Václav Štaud

Legenda říká, že někdy na počátku druhého tisíciletí rozkvetl v Uherském Brodě uprostřed led-
nových mrazů růžový keř. Mělo to být znamení Panny Marie, na kterém místě má šlechtic, vděč-
ný za uzdravení, postavit první kapli. Jisté je, že roku 1049 už zde kamenný kostel opravdu stál 
a od té doby místo nikdy nepřestalo být cílem poutníků.

ČERNÁ MADONA
Koncem 13. století zde domini-
káni vybudovali klášter s gotic-
kým chrámem, jehož barokní 
tvář je ze  17. století. Mezitím 
komplex postupně ničili a  ře-
holníky i další obyvatele města 
týrali husité, Švédové a  turec-
ko-tatarští nájezdníci. Poslední 
násilí se odehrálo na  počátku 
50. let minulého století, kdy 
komunistická vláda odvlekla 
řeholníky do  internace. Bratři 
se mohli vrátit až po roce 1989 
a  o  čtvrt století později pře-
nechali klášter svým sestrám-
-mniškám.

Podle vyvýšeného místa při ob-
vodu městského historického 

jádra lidé nazývají klášterní 
kostel „horním“ a  poutníky 
v  něm přitahuje zejména boč-
ní „růžencový“ oltář. Černou 
Madonu tam věnčí patnáct vý-
jevů z  Kristova života, desátky 
tří částí růžence, jak jsme se jej 
modlili před rozšířením za  sv. 
Jana Pavla II. Hlubokou symbo-
liku vyjadřuje také sousoší, kde 
svatý Dominik přebírá růženec 
přímo z rukou Panny Marie.

ORIGINÁL JE 
V ČENSTOCHOVÉ
Původní milostný obraz Černé 
Madony získal podle legendy 
uherský král Ondřej I. od  by-
zantského císaře a  věnoval jej 
brodskému kostelu. Ikona se 

těšila velké úctě, staré prame-
ny hovoří o  zázracích a  vysly-
šených prosbách. Originál však 
byl v  Uherském Brodě pouze 
do  roku 1315, kdy obraz ulou-
pila procházející vojska. S  nimi 
se Madona se dostala do Polska, 
kde ji kníže Vladislav Lokietek 
umístil v  opevněném klášteře 
na  Jasné Hoře. Vzácná ikona je 
v  Čenstochové dodnes, uctíva-
ná jako mocná ochrana celého 
Polska. „Jsme přesvědčeni, že 
její uherskobrodský původ je 
víc než legendou. Ne náhodou 
udržoval zdejší klášter od  14. 
století úzké vztahy s  klášterem 
čenstochovským a  bratři pau-
líni, dnešní správci Jasné Hory, 
uvedenou teorii uznávají. Stejný 
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názor zastává také Polská aka-
demie umění,“ vyprávěl vždy 
návštěvníkům P.  Jan Rajlich OP, 
předcházející rektor dominikán-
ského kostela.

Dnes na  růžencovém oltáři vi-
díme barokní kopii původního 
obrazu, ozdobenou zlatými ko-
runkami. Byly pořízeny ze sbírek 
brodských občanů a v roce 1997 
je požehnal sv. Jan Pavel II.

SALVE REGINA!
Z nových chórových lavic v kně-
žišti poutního kostela v  Uher-
ském Brodě nyní několikrát 
denně zaznívá česky a  latin-
sky zpěv a  společné modlitby 
mnišek dominikánek. Vzývají 
nebeského Pána tak radostně 
a čistě, že se myšlenky přítom-
ných rychle odpoutají od všech 
problémů a  starost o  věci po-
zemské se mění v  jedinečný 
duchovní prožitek. Na  základě 
vlastní zkušenosti při odpoled-
ním růženci a večerních nešpo-
rách tuto návštěvu upřímně 
doporučujeme. Hrstka zájem-
ců, která na modlitby sester při-
chází pravidelně, už pochopila, 

jaké požehnání pro město i kraj 
to znamená. Když pak na závěr 
večerních chval přejdou mniš-
ky se svícemi před milostný 
mariánský obraz, aby jej uctily 
zpěvem Salve Regina, chvíli 
trvá, než v  přítomných dozní 
pocit posvátné úcty. V  naší 
zemi má veřejnost málo tako-
vých možností.

MODLI SE A PRACUJ
„Dominikánská liturgie hodin 
je opravdu krásná a  hluboká, 
každé gesto něco vyjadřuje. Při 
všech našich modlitbách zů-
stává kostel otevřený, všechny 
zveme. Abychom mohly laic-
kého účastníka obohatit, for-
movat jej a vést ke kráse, zpěv 
pravidelně zkoušíme a  obmě-
ňujeme,“ uvádí sestra Růžena. 
Vysvětluje, že mezi jednotlivý-
mi denními modlitbami (cel-
kem trvají cca sedm hodin!) 
je klášterní den vyplněn du-
chovní četbou, studiem a  také 
fyzickou prací. Kromě běžných 
úkolů, odpovídajících každé 
domácnosti, se mnišky věnují 
udržování zahrady a  ručním 
pracím – vyšívají křestní roušky, 

kališní prádlo a  paramenta, 
zdobí svíčky a  vyrábějí růžen-
ce, aby si vydělaly na svůj chléb 
vezdejší. Současně také peču-
jí o  své tři zestárlé, nemocné 
a méně pohyblivé sestry. 

KOMUNITA PUTUJÍCÍ
Historie řádu dominikánek-
-mnišek byla plná bolesti. Ses-
try byly mnohokrát rozehnány 
a vždy znovu zatoužily po spo-
lečenství. Z posledního zrušení 
za  Josefa II. se tento řád v  na-
šich zemích vzpamatoval až 
za 150 let, v průběhu 2. světové 
války. K vytvoření nové ženské 
komunity tehdy pomohli vě-
hlasní dominikáni P.  Metoděj 
Habáň a P. Jiří Maria Veselý. Přes 
velkou chudobu a nevyhovující 
domy sester přibývalo, ale už 
v  září 1950 přišlo nové násilí, 
internace a  nasazení k  otrocké 
práci. A  než nalezly současný 
opravdový domov, byly sestry 
i po roce 1989 stále komunitou 
putující. Také ve  Znojmě, od-
kud nyní přišly, na ně doléhala 
nutnost ukončit provizorium, 
přestože ve farnosti tam byly 
oblíbené a obohacovaly ji. Pro 

Fo
to

: b
B

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

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

POSLECHNOUT AUDIO
    

PODPOŘIT

https://immaculata.minorite.cz/immaculata-c-173-2021-04/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
https://immaculata.minorite.cz/immaculata-c-173-2021-04/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


28

4|2021|č. 173

rozrůstající se vlastní spole-
čenství ale bylo nutné zajistit 
život v  klášteře, který splňuje 
příslušné podmínky. Jeden pří-
klad za mnohé: Sestry v tomto 
druhu přísné klauzury prak-
ticky neopouštějí svůj klášter. 
A protože i ony potřebují příro-
du a slunce, je pro jejich zdraví 
nezbytností uzavřená, dosta-
tečně velká zahrada. V Brodě ji 
mají, zatímco ve Znojmě sloužil 
sestrám jen malý dvorek, který 
byl v  posledních letech plný 
parkující vozů… 

S POŽEHNÁNÍM 
METROPOLITY
Když mnišky před několika 
lety dostaly od  svých řádo-
vých dominikánských bratří 
starý klášter, rychle se pustily 
do přestavby, aby dům připra-
vily i  pro příští generace. Věří 
totiž, že Bůh nepřestane pro-
bouzet nová duchovní povolá-
ní, jak to v jejich komunitě dělá 
dosud. V bílé tunice se škapu-
lířem a  růžencem za  opaskem 
jich zde zatím vidíme jedenáct. 
„Bylo nutné respektovat stale-
tá pravidla řádu s  papežskou 
klauzurou. Musely jsme také 
celou budovu uvést do  sou-
ladu se zákony a  předpisy 
21.  století. Podobnými pře-
stavbami už ostatně prošla 
většina řádových domů,“ vy-
světluje sestra Rajmunda, jež 
jako převorka kláštera moudře 
řídila všechny úpravy domu.

Mnišky se přistěhovaly na  kon-
ci roku 2019, dokončily úklid 

po  stavbařích a  samy odvedly 
řadu dalších potřebných pra-
cí. Na  požehnání staronového 
kláštera se pak kvůli pandemii 
čekalo až do  května letošního 
roku. Slavnostní akt provedl olo-
moucký arcibiskup a metropoli-
ta Moravy Jan Graubner za pří-
tomnosti významného člena 
dominikánské rodiny kardinála 
Dominika Duky a mnoha kněží.

Uherskobrodská komunita 
nyní projevuje svými modlit-
bami vděk všem dobrodincům, 
kteří jí k  novému domovu po-
mohli. A sestry věří, že po zno-
jemském vzoru se brzy sžijí 
i  s  farností uherskobrodskou. 
Počet účastníků bohoslužeb 
v  jejich kostele je úctyhodný! 
Pro ilustraci stačí uvést, že v ne-
děli po  řádění tornáda na  Ho-
donínsku se v „horním“ klášter-
ním chrámu P.  Marie ve  sbírce 
na pomoc obětem vybralo více 
než 70 tisíc korun.

TISÍC KAJÍCNÍKŮ
Uherský Brod připravuje svojí 
patronce, Matce Boží, každo-
ročně hned dvě slavnosti. Nej-
dříve je to srpnové patrocinium 
Nanebevzetí v  kostele farním, 
zatímco řádový kostel oslavuje 
Pannu Marii, Královnu posvát-
ného růžence. Pouť je tu proto 
vždy až počátkem měsíce října 
a pravidelně se jí účastní tisíce 
věřících i  zájemců o  zábavné 
akce ve  městě. Uherský Brod 
tak odedávna patří spolu s Ve-
lehradem k největším poutním 
místům Slovácka.

Letošní pouť bude 2. a  3. říj-
na. Na  duchovním programu 
se bude opět podílet mnoho 
kněží ze širokého okolí a  ze-
jména pak bratří dominikánů, 
kteří přijedou i  ze vzdálených 
klášterů pomáhat se sloužením 
mší svatých a  jsou připraveni 
vyzpovídat kolem tisícovky ka-
jícníků.

Tradiční program v  klášterním 
kostele začíná v  sobotu odpo-
ledne růžencovou modlitbou, 
vedenou knězem. V  16 hodin 
je první mše svatá. V 18.30 vy-
chází z  farního kostela průvod 
se svícemi, v němž je nesen mi-
lostný obraz. Další mše je pak 
v  19  hodin. Ve  21 hodin pak 
začíná „Noc mladých s  Marií“, 
obdoba Nikodémovy noci. Mlá-
dež zpívá a modlí se, přicházejí 
i  stovky starších. Takový po-
hled, kontrastující s  duchovně 
vyprázdněnou zábavou v  uli-
cích, může hodně lidí povzbu-
dit, oživit podstatu dávných 
mariánských poutí. Na  závěr 
vyjdou věřící o  půlnoci ven 
a kněz požehná celému městu. 
V neděli pak je v klášteře slou-
ženo šest mší, z toho slavnostní 
bohoslužba v 10.30 se uskuteč-
ňuje na zahradním prostranství 
za  klášterem. Do  kostela by 
se všichni nevešli. Jako hlavní 
celebrant letos z  Říma přije-
de magistr dominikánského 
řádu P.  Gerard Francisco Timo-
ner III. OP. 

Časový rozpis pravidelných modliteb sester a další zajímavé informace najdou zájemci  
na stránkách http://mnisky.op.cz/

Také program říjnové pouti vzhledem k možným změnám hygienických opatření 
doporučujeme na stejné adrese ověřit.
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MARII
Rudolf Stupavský

Já chtěl bych bloudit pouští žhavou,  
kde táhnou světa karavany, 
Tvých vod jim odkrýt studnu pravou, 
jež zhojí žízeň, zléčí rány.

Já chtěl bych hvězdou býti jasnou, 
jež jasem věčných sluncí hoří, 
a v cestu svítit k Tobě spasnou 
všem tonoucím v života moři.

Já chtěl bych krvavým být květem, 
v němž jarní rosy láska svítí, 
svůj kalich povznést nad tím světem 
a jím Tvé bílé nohy skrýti.

Matka Boží v české poesii: Výbor umělých  
i národních básní o Matce Boží.  
Občanská tiskárna v Brně, 1928.
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POZVÁNÍ NA PATMOS
Ostrov, kde Jan Theologos psal závěr Bible, je pro pravoslavné 
bratry jedním z nejvýznamnějších míst.
text: Václav Štaud

Léto nemusí být jen příležitostí k  lenošení u  vody nebo k  fyzickým adrenalinovým zážitkům. 
Dovolená může sloužit i k poznání míst, kde se psala historie křesťanské víry. A všechny, pro něž 
daleké cestování není právě možné, teď zveme na středozemní ostrov Patmos, kde téměř dva 
roky vznikala závěrečná kniha Písma, Apokalypsa. 

KTERÝ JAN TO BYL?
Že autor Knihy zjevení psal 
dílo právě na  tomto místě, je 
nesporné, vždyť v  úvodu ho-
voří jednoznačně: „Já, Jan, váš 
bratr, který má s  vámi účast 
na Ježíšově soužení i kralování 
a vytrvalosti, dostal jsem se pro 
slovo Boží a  svědectví Ježíšo-
vo na  ostrov jménem Patmos. 
Ocitl jsem se ve vytržení...“ Není 
však snadné dokázat, zda je 
tento Jan opravdu totožný s Je-
žíšovým apoštolem.

Východní křesťané pokláda-
jí Patmos za  jedno ze svých 

nejvýznamnějších poutních 
míst a  Jana, autora Knihy zje-
vení, nazývají s  úctou Janem 
Theologem. Ohnivě se brání 
každému zpochybnění mož-
nosti, že by apoštol Jan, syn Ze-
bedeův z Betsaidy, byl osobou 
jinou. Oponenti zase hovoří 
o  různých druzích literárního 
zpracování Janova evangelia, 
Janových listů a  Apokalypsy 
a poukazují u Apokalypsy na ja-
zykové neobratnosti, jichž by 
se „Miláček Páně“, mistr slova, 
podle nich nemohl dopustit. 
Neberou v úvahu, že se na roz-
dílnosti mohlo projevit rostoucí 

Janovo stáří a střídání jeho asis-
tentů-zapisovatelů.

Podle církevní tradice přišel 
svatý Jan Evangelista nejdříve 
do  Efezu, odkud vedl okolní 
církevní obce, založené dříve 
sv. Pavlem, a  nějaký čas tam 
také údajně pečoval o Ježíšovu 
matku Marii. Svatý Ireneus píše, 
že Jan byl v roce 95 během pro-
následování křesťanů poslán 
do vyhnanství na nedaleký ost-
rov Patmos. Když je císař Domi-
cián zavražděn a jeho nástupce 
Narva dává vyhnancům vol-
nost, vrací se Jan do Efezu, kde 
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okolo roku  101  umírá. Z  toho 
vyplývá, že se Janovi dostalo 
na danou dobu neobyčejně vy-
sokého věku, možná i více než 
90 let. Nechme ale problém au-
torství znalcům Nového záko-
na a podívejme se do míst, kde 
ke zjevení došlo.

VÝZNAM DUCHOVNÍ 
I NÁRODNÍ 
Jako většina turistů a  poutníků 
jsme se na  Patmos dostali lodí 
z ostrova Samos, který je dosaži-
telný letecky. Vrchol Patmu zda-
leka svítil oslnivě bílou barvou. 
Kdyby v  Egejském moři právě 
nevrcholilo léto, nikdo z  nás by 
nepochyboval, že hledí na  čer-
stvě zasněžený kopec. Byla to 
bílá barva domů i střech starého 
města Chóra, nad nímž se ve výši 
240 metrů tyčí hradby mohutné 
pevnosti – kláštera svatého Jana 
Theologa. Stojí zde už od 11. sto-
letí jako bašta křesťanské víry 
v těsné blízkosti Turecka a celého 
islámského světa. 

Centrem kláštera je malé ná-
dvoří se svatyní – katholiko-
nem. Několik sousedních kaplí 
ochraňuje nesmírně cenné 
fresky, ikony, relikviáře, sarko-
fágy, rukopisy, knihy a  další li-
turgické předměty. Všechno si 
mohou návštěvníci volně pro-
hlédnout, žasnout nad historic-
kou krásou věcí i byzantské ar-
chitektury. Je pozoruhodné, že 
přes staletou tureckou okupaci 
si mnichové na Patmu dokáza-
li zachovat autonomii včetně 
školy, která vychovala mnoho 
vzdělanců. Pro Řecko tak má 
Patmos i  velký význam národ-
nostní, srovnatelný pouze se 
„svatou horou“ Athos.

STOPY TISÍCŮ RUKOU
Vlastní jeskyně Zjevení, kde 
svatý Jan podle tradice žil 

a  pracoval, leží mimo měs-
to i  klášter, na  svahu hory. Je 
odtud krásný výhled na  moře 
a  členité pobřeží ostrova. Jes-
kyně je dnes chráněna ně-
kolika spojenými kulovitými 
střechami, zdáli může připo-
mínat malé turecké lázně. Ře-
holníci z  vedlejšího „kláštera 
Apokalypsy“ sem pro malou 
kapacitu pouštějí skupiny 
po  částech a  dbají, aby lidé 
byli řádně oděni, chovali se 
tiše a  uctivě. Ochotně ukážou 
místa, kde se Jan Theologos 
podle tradice modlil, kde pro-
žíval svá vidění a  diktoval zá-
věrečné kapitoly Bible. Je zde 
také místo, kde na kamenném 
loži pokrytém kůžemi spal. 
Vše zčernalé od  hořících svící, 

hrany skály dokonale vyhlaze-
ny dlaněmi mnoha generací 
věřících. Odcházeli jsme napl-
něni silným pocitem doteku 
Ducha Svatého, který převýšil 
všechny ostatní vjemy. Pře-
mýšlíme: Svatý Jan už v  době 
vzniku Apokalypsy musel být 
vetchým starcem a  během 
zmíněných dvou let jej v  jes-
kyni rozhodně nečekala těles-
ná pohoda. V  létě jsme sami 
poznali, jak nedýchatelné je 
horko v  nitru rozpálené skály, 
v  zimě tam zase člověka musí 
ničit vlhko a chlad. Přesto v síle 

Ducha autor nejen vydržel 
všechno nepohodlí, ale doká-
zal i  mimořádnou duchovní 
vyspělost. V Apokalypse sepsal 
knihu o velkých hrůzách a sou-
dech, které však pravidelně 
vyvažuje naděje na  radostnou 
odměnu všem, kdo zůstanou 
věrni Kristu…

KAPLIČKY A ZVONY
Příštímu návštěvníkovi ostro-
va, který v  půdorysu dostal 
od  Stvořitele  podobu mořské-
ho koníka, může přijít vhod 
následující zkušenost: Po chvíli 
v  jeskyni a  prohlídce kláštera 
bývá turistům nabídnuto pro-
žití zbývajícího času u dobrého 
jídla a pití v kvalitní restauraci. 
My jsme však skupinu Němců, 
se kterou jsme přijeli, s  díky 
opustili, a  sami vyrazili na  tří-
hodinovou prohlídku starého 
města pod pevnostními hrad-
bami. Jeho kouzlo nás uchvá-
tilo, doporučujeme všem. 
Kruhovitě sevřené ulice jsou 
propojeny důmyslnými scho-
dišti s  branami, kde opevněné 
domy tvoří vždy další a další sa-
mostatné hradby. Důmyslnou 
kamennou fortifikaci oživuje 
nepřeberné množství hlavně 
rudých květin, kontrastujících 
s  bílou barvou domů. Řeko-
vé kvítím nešetří, milují krásu. 
K  většině staveb pak přiléhají 
soukromé kapličky. Ty vidíme 
na  řadě míst Řecka, tento ost-
rov je v  tom ale naprosto výji-
mečný. Kaple jsou tam úplně 
všude, navíc volně otevřené, 
plné vzácných ikon. Na  Patmu 
se přece nekrade! Většina kaplí 
má i  svůj malý zvon a  provaz, 
připravený pro ruku návštěvní-
ka. Vysoký, jasný zvuk zvonků 
proto patří k  ozdobě každé ze 
vzpomínek na  obdivuhodný 
řecký ostrov. 

Ostrov Patmos je 
naprosto výjimečný. 
K většině staveb 
přiléhají soukromé 
kapličky. 
Ty jsou tam úplně 
všude, navíc volně 
otevřené, plné 
vzácných ikon. 
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OBOR DUCHOVNEJ SILY
Dar sily v živote sv. Maximiliána
text: Dariusz Żuk-Olszewski

Život sv. Maximiliána je popretkávaný udalosťami, kedy sa proti nemu „obrátil celý svet“. Každá 
oblasť jeho plodného apoštolátu bola sprevádzaná počiatočným výsmechom, odmietaním, po-
nížením. Jeho pokora, s ktorou prijímal urážky od najbližších a zdanlivo nepochopiteľné príslo-
večné „polená pod nohami“  od predstavených, mu umožnila naplno využiť Boží dar sily, ktorý 
z neho urobil skutočného duchovného obra. 

PROJEKT, KTORÝ BOL 
NA POSMECH
Po  návrate zo štúdia v Taliansku 
v roku 1919 sa Maximilián okrem 
zvládnutia nových povinností vy-
sokoškolského učiteľa v Krakove 
snažil o  apoštolát prostredníc-
tvom Rytierstva Nepoškvrnenej. 
Často sa mu preto spolubratia 
vysmievali a nazývali ho „blázni-
vý Maxo“ či „ten, ktorý sa na slnko 
zaháňa motykou“. Napriek ne-
pochopeniu od najbližších malo 
nové hnutie neočakávane veľký 
úspech medzi laikmi. Čoskoro bol 
počet členov Rytierstva Nepo-
škvrnenej v Krakove  a jeho okolí 
tak veľký, že nebolo fyzicky mož-
né udržiavať osobné kontakty 
a osobne komunikovať s každým 
z  členov M. I.. Talianska sála pri 
minoritskom kostole v  Krakove, 
kde sa uskutočňovali stretnutia 

členov Rytierstva Nepoškvrne-
nej, bola  čoskoro príliš malá. 
Maximilián uvažoval nad tým, že 
integrujúcim prvkom a význam-
ným komunikačným nástrojom 
pre všetkých členov Rytierstva 
Nepoškvrnenej by mohlo byť 
tlačené slovo. Tlačoviny, ktoré by 
boli dostupné každému, kto by si 
ich chcel prečítať. Tento spôsob 
spojenia členov M. I. mal Maxi-
milián v duši už dávno, a keď sa 
objavila nevyhnutná potreba, 
rozhodol sa svoj zámer s  Božou 
pomocou uskutočniť.  Po  veľmi 
odmietavej reakcii svojich re-
hoľných spolubratov, ktorí mali 
rozličné dôvody, prečo projekt 
časopisu nepodporiť (od naivné-
ho až humorného odvolávania sa 
na fakt, že sv. František v 13. storo-
čí nevydával žiaden časopis a ani 
inak sa mediálne neangažoval až 

po argument, že časopis v jedno-
duchej grafickej úprave zosmieš-
ni a  znemožní celú rehoľu), sa 
nakoniec Maximiliánovi podarilo 
pre tento zámer získať aj povo-
lenie svojho rehoľného predsta-
veného. Ten však s  vydávaním 
časopisu pre členov M. I. súhlasil 
len pod podmienkou, že jeho re-
daktor nebude požadovať od re-
hole žiadne finančné prostriedky. 

Vydavateľské začiatky, bez aké-
hokoľvek kapitálu a vízie finanč-
nej podpory, určili smerovanie 
celého neskoršieho mediálneho 
apoštolátu sv. Maximiliána. Pre-
hĺbilo to jeho bezhraničnú dô-
veru v  Božiu   pomoc a  pomoc 
Nepoškvrnenej. Pokorné prijí-
manie výsmechu a  neraz urá-
žok a  ich odovzdávanie Bohu 
v  ňom vytváralo čoraz väčšiu 
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duchovnú imunitu voči pokuše-
niam vlastnej pýchy. Rástol tak 
vo svojej duchovnej veľkosti. 
Veľmi často neskôr zdôrazňoval, 
že ním založený časopis, celé vy-
davateľské centrum či dokonca 
rozhlasová stanica, všetko to je 
majetkom Nepoškvrnenej a  on 
je iba nepatrným a bezvýznam-
ným nástrojom v jej rukách.  

Za  posmeškov zo strany  vlast-
ných rehoľných spolubratov za-
čal teda Maximilián na prelome 
rokov 1921 a  1922 svoju púť 
redaktora a  vydavateľa. Ako 
neskôr spomínal, v  decembri 
1921 mal v pokladni Rytierstva 
Nepoškvrnenej manko 46 poľ-
ských mariek, keďže za  všetky 
peniaze a s malým dlhom kúpil 
zázračné medailóniky pre no-
vých členov M. I. V januári 1922 
však napriek tomu vyšlo po sé-
rií veľkých ponížení, ktoré mu-
sel zakúsiť od  najbližších, prvé 
číslo časopisu Rycerz Niepoka-
lanej (Rytier Nepoškvrnenej) 
v náklade 5000 výtlačkov.  

Maximilián si svojou pokorou zís-
kaval čoraz väčší rešpekt aj u svo-
jich neprajníkov. Skutočnosť, že 
dielo Rycerza Niepokalanej bolo 
naozaj  Božím dielom a  nie iba 
akýmsi výplodom Maximiliáno-
vej fantázie a  rojčenia,  potvr-
dzuje aj skutočnosť, že úmerne 
k rozmachu novej formy apošto-
látu sa zhoršovalo zdravie sv. Ma-
ximiliána a napriek jeho absencii 
dielo prežilo. Práve vtedy ho pri  
povinnostiach redaktora, vyda-
vateľa i  administrátora časopisu 
zastupovali práve tí bratia, ktorí 
ho predtým tvrdo kritizovali a vy-
smievali sa mu ako nereálnemu 
idealistovi, ktorého projekt je vo-
pred odsúdený na neúspech. Tre-
ba povedať, že niektorí ho zastu-
povali z  príkazu predstaveného, 
no iní sa ponúkli sami a postupne 

získavali Maximiliánovo nadšenie 
pre nové dielo apoštolátu. 

VYHNANCOM VO 
VLASTNEJ REHOĽNEJ 
RODINE
Nový časopis vydávaný  sv. Ma-
ximiliánom a jeho redakcia však 
nevydržali v  Krakove dlho. Už 
v októbri 1922 sťahuje celé „vy-
davateľstvo“ Rycerza Niepoka-
lanej do  minoritského kláštora 
v  Grodne. Celé „vydavateľstvo“ 
sa zmestilo do  jedného kufra. 
Túto etapu v  Maximiliánovom 
živote viacerí životopisci inter-
pretujú ako odchod do  lepších 
podmienok pre vydavateľskú 
prácu. Pravda je však taká, že 
v Krakove, v kláštore vlastnej re-
hole, bol neželaným hosťom. 

Ani v Grodne však nebolo prijatie 
sv. Maximiliána nijak zvlášť srdeč-
né. Okrem nie príliš nadšených 
reakcií dovtedajších obyvateľov 
kláštora ho čakalo naozaj ťažké 
obdobie. Na  toto obdobie na-
príklad neskorší blízky spolupra-
covník a sekretár sv. Maximiliána 
br. Gabriel Siemiński spomínal 
so silnou dávkou nevôle ako 
na čas, keď miestny predstavený 
v  Grodne dával Maximiliánovi a   
spolubratom, ktorí sa podieľali 
na  vydávaní Rycerza Niepoka-
lanej, pocítiť, že sú „votrelcami“. 
Za prenájom priestorov i ubyto-
vanie museli títo bratia napríklad 
kláštoru v  Grodne platiť sumu, 
ktorá nebola nijak „priateľská“ 
k  rehoľným spolubratom a  po-
dľa tvrdení br. Gabriela bola 
dokonca vyššia, ako boli ceny 
za podnájom u iných miestnych 
majiteľov nehnuteľností s  nepo-
rovnateľne horšími životnými 
podmienkami a najmä veľmi mi-
zernou stravou. No neboli to len 
jeho najbližší rehoľní spolubratia, 
ktorí chceli na  novom diele zís-
kavania duší pre Nepoškvrnenú 

prostredníctvom časopisu za-
robiť. So smútkom a  určitým 
znechutením píše, že židovskí 
tlačiari mu dokázali dať omnoho 
výhodnejšiu ponuku na tlač, ako 
tlačiarne katolícke, ktoré neboli 
ochotné dohodnúť sa na prijateľ-
nej cene.  

SILA PLYNÚCA 
Z POKORY 
A POSLUŠNOSTI
Pri odchode z  Grodna Maximi-
lián prežil jedno z  najväčších 
ponížení od najbližších.  Keď do-
stal zadarmo od  kniežaťa Jana 
Druckeho-Lubeckeho pozemok 
na  založenie Niepokalanowa 
s na prvý pohľad veľmi symbolic-
kou podmienkou – aby sa rehoľa 
minoritov zaviazala, že za  mŕt-
vych z  rodiny tohto dobrodinca 
bude raz ročne slúžiť jednu sv. 
omšu, jeho predstavení nesú-
hlasili. Hoci sa v  ňom s  veľkou 
pravdepodobnosťou všetko bú-
rilo a právom predpokladal, že sa 
pred svojim dobrodincom totál-
ne znemožní a  zosmiešni, prijal 
rozhodnutie svojich predstave-
ných a išiel ho oznámiť kniežaťu. 
Ten, hoci mohol byť odkazom 
predstaveného minoritskej reho-
le urazený, bol silne oslovený po-
korou a dobrotou nenápadného 
rehoľníka. Po chvíľke uvažovania 
pozemok na  nový kláštor Maxi-
miliánovi daroval bez podmie-
nok. Táto na prvý pohľad nepa-
trná udalosť a trápne stretnutie, 
ktoré stálo Maximiliána istotne 
obrovský sebazápor a  vlastné 
poníženie, mala historický do-
pad na  jeho celoživotné dielo. 
Vďaka pokore a  poníženosti, 
vďaka poslušnosti Bohu, ktorý 
k  nemu hovoril cez rehoľných 
predstavených, vznikol Niepoka-
lanów a z jeho zakladateľa v ňom 
vyrástol obor duchovnej sily. Sily, 
ktorá sa dotýka Božou láskou 
sŕdc ľudí dodnes. 
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OSTŘEJŠÍ NEŽ DVOJSEČNÝ MEČ
Síla Božího slova
text: P. Petr Soukal

List Židům o Božím slově vyznává: „je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč“ (Žid 4, 
12). Nesmírně mocné slovo sestupuje do srdce člověka a nachází-li přijetí, proměňuje lidský život. 

SNAD TO TAKY ZNÁTE...
Asi každému, kdo Písmu svaté-
mu pravidelně naslouchá, se již 
někdy stalo, že zaslechl slovo, 
které slyšel třeba stokrát, ale 
teprve nyní toto slovo nově 
a  mocně vstoupilo do  jeho 
života. Církevní otcové rádi 
vypočítávali, co všechno pů-
sobí četba, slyšení nebo třeba 
i  zpěv slova Božího. Například 
svatý Basil říkával: „Žalm zahání 
démony, přivolává andělskou 
ochranu, přináší nám zbraně 
proti hrůzám noci.“1 Nebo svatý 
Evagrius: „Zpěv žalmů přemá-
há vášně a udušuje nevázanost 
těla.“2 Už Kristova pokušení 
byla pro dávné otce dostateč-
nou inspirací, aby na útoky Zlé-
ho odpovídali předem připra-
venou větou z  Písma svatého. 
Vznikaly dokonce celé sbírky, 
kde byly na různá pokušení po-
hotově připraveny odpovídající 
biblické citáty. Lidé se také učili 
dlouhé pasáže Písma nazpa-
měť. Důvodem nebyl jen nedo-
statek opisů biblického textu, 
ale také touha mít mocné slovo 
stále tak říkajíc po  ruce a  ne-
ustálým opakováním jej nechat 
sestoupit do  srdce. V  prvních 
staletích pouštního mnišství 
bylo běžné, aby otcové recito-
vali denně při práci všech 150 
žalmů. A  svatý Jeroným nevá-
hal do  své předmluvy ke  ko-
mentářům knihy proroka Izaiá-
še napsat, že „neznalost Písma 
je neznalost Krista“.3

CHCEŠ-LI BÝT 
DOKONALÝ
Zvlášť působivý je příběh sva-
tého Antonína poustevníka, 
kterému Boží slovo změnilo 
celý život. Tyto události pro 
naše poučení zaznamenal sva-
tý Atanáš:

„Po smrti rodičů zůstal Antonín 
sám se svou jedinou mladší se-
střičkou. Mohlo mu být kolem 
osmnácti nebo dvaceti let a byl 
nucen postarat se o dům i o ni. 
Za necelých šest měsíců po od-
chodu rodičů šel jako obyčejně 
jednoho dne do chrámu a use-
brán ve své mysli přemýšlel, jak 
apoštolové opustili všechno 
a  šli za  Spasitelem. Přemýšlel 
také o těch, kteří podle Skutků 
apoštolů prodali svůj majetek 
a  výtěžek složili k  nohám apo-
štolů, aby jej rozdělili mezi po-
třebné. Myslel i na velikost ne-
beské naděje, která je zdrojem 
takového života. Když o  tom 
všem uvažoval, vstoupil do kos-
tela. Právě ten den se četlo 
evangelium o tom, jak Pán říká 
boháči: „Chceš-li být dokonalý, 
jdi, prodej svůj majetek a  roz-
dej chudým, a  budeš mít po-
klad v nebi. Pak přijď a následuj 
mě!“ (Mt 19,21) Antonína tento 
svatý, Bohem inspirovaný výrok 
zaujal, jako by byl čten právě 
kvůli němu. Bez meškání vyšel 
z chrámu. Majetek, který zdědil 
po předcích (měl totiž tři sta ji-
ter velmi dobré úrodné půdy), 

rozdal sousedům z  vesnice, 
aby snad nebyl jemu i  sestře 
na obtíž. Prodal i své movitosti 
a  mnoho peněz, které tak zís-
kal, rozdal chudým a něco málo 
ponechal pro svou sestru. Když 
opět vstoupil do kostela a usly-
šel v evangeliu Pána, jak praví: 
„Nedělejte si proto starosti o zí-
třek,“ (Mt 6,34) neměl stání, vy-
šel ven a i to málo daroval ještě 
větším chudákům. Sestřičku 
svěřil důvěryhodným a  zná-
mým pannám na  vychování 
do  parthenonu. Sám pak žil 
nedaleko svého domu, cvičil se 
v askezi, sebeovládání a v přís-
ném životě.“4

LITURGIE CÍRKVE 
ROZEZNÍVÁ BOŽÍ 
SLOVO
Zkušenost svatého Antonína 
můžeme prožít také my. Zvláš-
tě při slavení liturgie je Boží slo-
vo mocně rozezvučené a  pů-
sobí. Mimochodem nezasáhlo 
snad mladého Egypťana Boží 
slovo právě, když bylo hlásáno 
při liturgii? V Úvodu k mešnímu 
lekcionáři (Ordo lectionis mi-
ssae) se píše: „Boží slovo není 
v  liturgii hlásáno jenom jed-
ním způsobem, ani nemá vždy 
stejný účinek na  srdce poslu-
chačů. Vždycky však je ve svém 
slově přítomen Kristus, který 
uskutečňuje tajemství spásy, 
posvěcuje lidi a vzdává Otci do-
konalou poctu“ (č. 4). „Je to on 
sám, kdo mluví, když se v církvi 
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předčítá Písmo svaté“ (č. 46).5 
„Písmo svaté, zvláště když se 
přednáší v  liturgii, je prame-
nem života a ctností…“ (č. 47).

UKRADENÉ BOHATSTVÍ
V  knize proroka Izaiáše je Boží 
slovo přirovnáno k  dešti pa-
dajícímu z  nebes: „tak se sta-
ne s  mým slovem, které vyjde 
z  mých úst: nevrátí se ke  mně 
bez účinku, ale vše, co jsem 
chtěl, vykoná a  zdaří se mu, 
k  čemu jsem ho poslal“ (Iz 55, 
10). Boží slovo se zajisté nemů-
že minout účinkem, ale může 
se zcela minout s  naším živo-
tem. Slovo darované Bohem 
nám může být ukradeno, a  to 
doslova. Již nejstarší komentáře 
k  podobenství o  rozsévači (Mt 
13) vidí v ptácích, kteří sezobá-
vají zrnka spadlá podél cesty, 
démony, kteří se snaží uloupit 
z  lidského srdce nesmírně cen-
né slovo Boží. Každý z nás by se 

tedy mohl zastavit nad otázkou, 
zda darovanému slovu dopřá-
váme tolik péče a  pozornosti, 
aby mohlo spočinout v  našem 
srdci a proměnit náš život. Moc 
Božího slova je dobře patrná 
také tam, kde člověk bojuje pro-
ti Zlému. Proto se při exorcismu 
často předčítá například Prolog 
Janova evangelia. 

BIBLE JE JAKO… POLE!
Jiné podobenství posloužilo 
Origenovi, aby Písmo identifi-
koval s  polem a  Krista se skry-
tým pokladem. Tak jako člověk 
zkoumá půdu, zda neskrývá 
drahocenný poklad, tak může 
každý z nás pročítat Písmo a se-
tkávat se skrze něj s  Kristem. 
Boží slovo je tak mocné niko-
liv proto, že by tato kombina-
ce písmenek měla kdovíjakou 
(magickou) moc, ale proto, že 
tato litera je animovaná Du-
chem Svatým. Ten, který Písmo 

kdysi inspiroval, je v církvi také 
dnes neustále rozeznívá jako 
živé a  mocné. Vždyť „v  posvát-
ných knihách totiž Otec, jenž 
je na nebesích, s láskou vychází 
vstříc svým dětem a  rozmlou-
vá s  nimi. Slovo Boží má tako-
vou sílu a moc, že je pro církev 
oporou a životem a pro její děti 
posilou víry, pokrmem duše, 
čistým a  trvalým pramenem 
duchovního života. Proto o Pís-
mu svatém nadmíru oprávněně 
platí slova: ‚Slovo Boží je plné ži-
vota a síly‘ (Žid 4,12).“6 

1 BASIL. Homilia in psalmum 1, 2.
2 EVAGRIUS PONTSKÝ. De oratione, 83.
3  JERONÝM. Commentarii in Isaiam prophetam. 

Prologus.
4 ATANÁŠ. Život sv. Antonína Poustevníka. Velehrad-

-Roma: Refugium, 2010, s. 19–20.
5 Viz II. vat. koncil. Konstituce o posvátné liturgii:  

Sacrosanctum Concilium, č. 7.
6 II. vat. koncil. Věroučná konstituce o Božím zjevení: Dei 

Verbum, č. 21.
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (33)
Pius XI. – papež mezi světovými válkami
text: Radomír Malý

Po smrti Benedikta XV. zvolili kardinálové r. 1922 jeho nástupcem bývalého knihovníka a vati-
kánského diplomata Achilla Rattiho, jenž přijal jméno Pius XI. Jeho pontifikát lze charakterizovat 
jako snahu získat v jednotlivých zemích světa pomocí diplomacie ty nejlepší možné podmínky 
pro svobodu Církve. Uzavřel řadu smluv s mnoha vládami, nicméně jeho taktika dát přednost 
dohodě před konfrontací pokaždé skončila tam, kde vládnoucí režim se stal totalitním. Proto 
Pius XI. vstoupil do dějin jako papež, který nekompromisně odsoudil nacismus i komunismus. 
V teologické rovině je autorem řady cenných encyklik, které znamenaly posílení a upevnění víry 
věřících katolíků.

ALPINISTA A SCHOPNÝ 
DISKUTÉR
Achille Ratti pocházel z  Desia 
u Milána z rodiny majitele men-
ší továrny. Narodil se r. 1857. 
V pouhých 22 letech byl r. 1879 
vysvěcen na  kněze.  Poté po-
kračoval ve studiu v Římě, kde 
získal tři doktoráty. V  Padově 
se stal vyučujícím v  seminá-
ři, poté prefektem Ambrosi-
ánské knihovny v  Miláně. Má 
zásluhu na  konverzi italského 
spisovatele Giovanniho Papi-
niho. Tento vášnivý ateista byl 
pravidelným klientem Ambro-
siánské knihovny a  jednou se 
dostal do ostré hádky s prefek-
tem mons. Rattim o  existenci 
Boha a  o  pravosti katolického 
náboženství. Papini ve  svých 
vzpomínkách uvádí, že právě 
Rattiho tvrdá argumentace 
a  schopnost odhodlaně vést 
diskusi jej přinutila více pře-
mýšlet o  katolicismu. Po  prv-
ní světové válce konvertoval 
a  proslavil se mimo jiné zná-
mým životopisem Ježíše Krista. 

Velkou vášní mons. Rattiho bylo 
horolezectví v  Alpách. Zdolal 
Mont Blanc, Monte Rosu, Ma-
tterhorn a další alpské velikány. 
Psal o výstupu na ně reportáže 
do tehdejšího tisku. 

R. 1919 přijal od  papeže Be-
nedikta XV. biskupské svěcení 
a  stal se nunciem v  tehdejším 
Polsku, kde podpořil jménem 
Sv. stolce Poláky v jejich obran-
né válce proti  bolševickému 
agresorovi z  východu, kdy so-
větská vojska pronikla až před 
Varšavu. 

R. 1921 byl jmenován arcibisku-
pem milánským a  kardinálem, 
o rok později zvolen nástupcem 
sv. Petra. Přijal jméno Pius XI.

LATERÁNSKÉ 
DOHODY A VZTAH 
K MUSSOLINIMU
Nepřátelé Katolické církve mu 
vyčítají údajné spojenectví 
s  fašistickým režimem Benita 
Mussoliniho v  Itálii. Fašistický 
převrat v  Římě r. 1922 časově 
souzněl s  volbou Pia XI. Ideo-
logie italského fašismu byla 
s  katolickou naukou nesluči-
telná. Její teoretik Giovanni 
Gentile i  samotný Mussolini 
vyzvedávali starověké pohan-
ské Římské císařství, jež proná-
sledovalo křesťany. Fašismus 
odmítal křesťanskou koncep-
ci Boha jako Osoby a  hlásal 
panteismus, tzn. neosobního 
boha ve  formě jakési světové 
duše. Stejně tak pro katolickou 

nauku bylo nepřijatelné fašisty 
propagované zbožštění státu.

Přesto je ale pravda, že Musso-
liniho vláda se chovala ke  Ka-
tolické církvi lépe než před-
chozí liberální režimy. Výuka 
náboženství se vrátila do  škol, 
zrušené kláštery byly opět ob-
noveny, katolický tisk a  spolky 
dostaly svobodu. Mussolini 
r.  1929 uzavřel se Sv. stolcem 
tzv. Lateránské dohody, jimiž 
byl zřízen nynější ministát Va-
tikán jako symbolická náhrada 
za Papežský stát zabraný proti-
právně r. 1870 Garibaldim. 

Mussoliniho diktatura po  celá 
dvacátá a třicátá léta nebyla te-
roristická. Trest smrti zákon za-
kazoval, nejradikálnější politické 
odpůrce posílaly úřady na  os-
trov Lipari, kde se mohli volně 
pohybovat a dostávali i kapesné, 
aby si mohli posedět v  některé 
z  místních kavárniček. Největší 
odpůrce režimu, zakladatel ital-
ské komunistické strany Antonio 
Gramsci, odsouzený na doživotí, 
mohl ve vězení zcela svobodně 
psát, zde také vznikla jeho nej-
důležitější teoretická díla. Když 
onemocněl rakovinou, byla mu 
umožněna léčba na  nejluxus-
nější římské klinice.
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Italský fašistický režim nijak 
nezasahoval do  vědy, kultu-
ry a  umění, těmto disciplínám 
ponechal na  rozdíl od  nacismu 
a  komunismu volnost. Nebyl 
také antisemitský, 
Židé se těšili plné 
svobodě, mno-
ho jich zaujíma-
lo vedoucí pozice 
ve  fašistické straně 
a  ve  státním apará-
tu. Perzekuce židov-
ského obyvatelstva 
započala až koncem 
30. let po  uzavření 
spojenectví Musso-
liniho s  Hitlerem. 
Mussoliniho Itálie 
jako jediný stát v Ev-
ropě přiznával škole 
pro formaci rabínů 
v Terstu statut vyso-
ké školy. 

Papež Pius XI. neměl 
tedy důvod nějak 
ostře se proti Mu-
ssoliniho diktatuře 
vymezovat ve  věci 
lidských práv. Přesto 
ale tak učinil, neboť 
vztahy Církve a  státu nebyly 
bezproblémové. Stát pořádal 
v neděli dopoledne branná cvi-
čení mládeže, tedy v době, kdy 
katolické děti měly být na  mši 
sv. Pius XI. proti tomu protesto-
val r. 1931 italsky psanou ency-
klikou „Non abbiamo bisogno“, 
kde zároveň odsoudil fašistické 
zbožštění státu. Vztahy Církve 
a  státu komplikoval též ne-
mravný život diktátora Musso-
liniho, který církevní autority 
často kritizovaly. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 
ENCYKLIKY PIA XI.
Papež Pius XI. se zapsal do dějin 
Církve podobně jako Lev  XIII. 
velkým počtem encyklik. Hned 

po  svém nástupu vydává prv-
ní pod názvem „Ubi Arcano“ 
o  laickém apoštolátu a  zřízení 
tzv. Katolické akce. Upozornil 
zde na  povinnost věřících být 

hlasateli Krista v  zaměstnání, 
ve  společenském, kulturním 
a sportovním životě.

R. 1925 vychází encyklika „Quas 
Primas“, jíž stanovil na poslední 
neděli měsíce října svátek Je-
žíše Krista Krále. Píše zde mj., 
že všechny pozemské vlády 
podléhají vládě Kristově a mají 
morální povinnost podřídit se jí 
ve smyslu slov sv. Pavla z 15. ka-
pitoly 1. listu Korinťanům.

R. 1928 publikuje Pius en-
cykliku „Mortalium Animos“ 
o  ekumenismu, kde požaduje 
ekumenismus návratu odlou-
čených křesťanů k jednotě s Pe-
trovým stolcem. 

O rok později vychází „Divini il-
lius Magistri“ o sexuální výcho-
vě, v níž se připomíná nezruši-
telné právo rodičů být prvními 
informátory svých dětí o intim-

ních otázkách a od-
mítá snahy zavést 
do  škol povinnou 
nauku o sexu. 

R. 1930 encyklika 
„Casti Connubii“ 
pojednává o  man-
želství a  rodině. Za-
vrhuje jakýkoliv sex 
mimo manželství 
jako těžce hříšný, od-
suzuje kategoricky 
potrat a  jakoukoliv 
umělou antikoncep-
ci. 

R. 1931 vydává pa-
pež Pius encykliku 
„ Q u a d r e g e s i m o 
Anno“ o  sociál-
ních otázkách, kde 
v  podstatě opaku-
je teze o  sociální 
spravedlnosti Lva 
XIII. z  jeho ency-
kliky „Rerum No-

varum“. Nově ale upozorňuje 
na nespravedlivou koncentraci 
světového bohatství do  rukou 
několika málo jednotlivců, za-
tímco masy prostých lidí eko-
nomicky strádají. 

Nejtěžší duchovní zápas svedl 
Pius XI. s totalitními režimy na-
cismu a  komunismu. O  tomto 
závažném tématu pojednáme 
v příštím čísle. 

Použitá literatura: 
BUEHLMEYER, Carl. Die Kirchengeschichte III. Pader-
born: Schoeningh-Verlag, 1959.
HERTLING, Ludwig. Die Kirchengeschichte. Innsbruck: 1983.
JOHNSON, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 1998.
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ZÁŘÍCÍ OČI CHIARY
Blahoslavená Chiara Luce Badano čerpala od Ježíše sílu do každého 
nového dne. 
text: S. Faustýna Šímová OSF

Milé děti, jmenuji se Chiara a ráda bych se s vámi podělila o to, jak mi Bůh dával sílu zvládat velké 
těžkosti v mém životě. 

Pocházím z  Itálie, z  města Sa-
ssello. Maminka s  tatínkem 
nemohli mít po svatbě dlouho 
miminko. Čekání bylo těžké, 
ale neztráceli naději. Až jsem 
se jednoho dne narodila já. To 
byla radost!

Jako dítě jsem byla pořádný 
živel, stále v  pohybu. Milova-
la jsem přírodu, vodu. Jed-
nou za  mnou přišla maminka 
a  zeptala se: „Chiaro, ty máš 
spoustu hraček. Nemohla bys 
některé dát chudým dětem?“ 
V  první chvíli se mi vůbec ne-
chtělo. „Ne, to jsou moje hrač-
ky,“ řekla jsem. Pak mě to ale 
mrzelo. „Nemůžu přece myslet 
jenom na sebe.“ Vzala jsem ige-
litku a dala do ní všechny svoje 
nejhezčí hračky. Začala jsem 
snít o tom, že až vyrostu, stanu 
se lékařkou v Africe a budu se 
starat o nemocné děti.

Rodiče mi pomáhali poznávat 
v životě to nejcennější – Ježíše. 
Každý den jsem si četla kousek 

z  evangelia, abych Ježíši víc 
porozuměla. Říkala jsem si: 
„Stejně jako jsem se naučila 
číst, tak se chci naučit žít podle 
evangelia.“ Objevila jsem, že žít 
evangelium znamená prožívat 
všechno s Ježíšem.

Když jsem šla na  gymnázium 
do  Savony, rodiče se rozhodli 
přestěhovat se. Bylo mi těžké 
opustit rodné město a  všech-
ny kamarády. Stýskalo se mi 
po  nich. I  ve  škole jsem měla 
různé těžkosti, nešla mi ma-
tika. Dokonce jsem jeden rok 
propadla. Byla jsem z toho moc 
smutná. Jako by mi ale Ježíš 
říkal: „Neboj, pojď dál, spolu 
to zvládneme.“ Znovu jsem se 
tedy s  chutí pustila do  učení 
a mezi nové spolužáky.

Když mi bylo 17 let, lékaři zjisti-
li, že mám rakovinu kostí. Bylo 
to hrozné. Ptala jsem se: „Ježíši, 
proč?“ Měla jsem ještě v životě 
tolik plánů! Nerozuměla jsem 
tomu, ale věděla jsem, že mě 
Ježíš má rád. Rozhodla jsem se 

mu důvěřovat. Byl to opět Ježíš, 
který mi dal sílu přijmout, že 
má nemoc se nedá vyléčit. Bě-
hem posledních dvou let jsem 
Mu často říkala: „Ježíši, jestli to 
chceš ty, chci to i já.“

Když mě moji kamarádi přichá-
zeli navštívit, divili se, že se tak 
usmívám. Ptali se mě: „Chiaro, 
jak je to možné, že máš tak zá-
řící oči?“ Odpověděla jsem: „To 
je tím, že miluji Ježíše.“ Bylo mi 
líto, že opouštím svoje blízké, 
ale věřila jsem, že u  Ježíše se 
jednou všichni shledáme. Po-
slední slova zde na  zemi jsem 
řekla svojí mamince: „Mami, 
buď šťastná, vždyť i  já jsem 
šťastná.“

Milé děti, Chiara si zamilova-
la Ježíše a  Jeho láska jí dávala 
sílu překonávat překážky a  jít 
na  cestě za  Ním. I  když proží-
vala bolest, neztrácela naději 
a radost. I my se můžeme úplně 
spolehnout na Ježíše a být si jis-
ti, že s Ním a v Jeho síle může-
me zvládnout všechno, co nás 
v životě potká. 
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DAR DO KAŽDÉHO DNE
Jak Ondra s Boží pomocí zvládal lockdown.

text: Jana Lokajová

Byl hezký, i když trošku chladný 
den. Ondra ráno posnídal a vle-
zl si zpátky do postele. Ne pro-
to, aby se dospal, ale protože to 
bylo jediné místo v domě, kde 
měl alespoň trošku soukromí. 
Jeho dva mladší bratři už v po-
koji rozložili své tratě a  jezdili 
s  mašinkami, takže Ondra té-
měř neměl kudy projít. Dnes 
ho čekalo přesně tohle. Jeho 
bráškové, dvě online hodiny 
školy, a  odpoledne procházka 
v  lese. Navíc si po  síti zahraje 
Minecraft s kamarádem Lojzou. 
Na  to se opravdu těšil. Prostě 
další covidový lockdown. Jeho 
úkolem bylo už několik týdnů 
zajistit, aby máma (v  kuchyni) 
a táta (v obýváku) měli dost kli-
du na práci. Už si ani nepama-
toval, kdy naposledy byli oba 
u sebe v kancelářích.

Ale teď teprve začalo ráno, má 
ještě chvíli času a  rozhodně 
ho nechce promrhat. Vytáhl si 
proto zpod polštáře své Lego 
a  rozeskládanou dračí stíhač-
ku. Model, který sám vymyslel. 
A vypadal skutečně hrůzostraš-
ně. Skládání, to byla jeho láska. 
U  Lega si vždycky odpočinul 
a  úplně při něm zapomněl 
na svět, který se teď celý zbláz-
nil. Nesmělo se do  školy ani 
na  fotbal, dokonce i cukrár-
na měla omezený pro-
voz. Do  kostela šel jen 
občas, když si stihl 
zarezervovat místo. 
Kdo tohle má vydr-
žet?

Ondra ale neztrácel hlavu a uží-
val si každou volnou chvilku 
s  tím, co měl rád. Stavěl, četl 
komiksy, hrál si s kamarády on-
line, chodil do  lesa pozorovat 
práci mravenců a sbíral tak sílu 
do  těch podivných dní, kde se 
dalo. Každý den večer se modlil 
a děkoval Bohu za to hezké, co 
během dne prožil, a prosil o sílu 
do dalších dní. „Pane, prosím tě, 
ať to zítra zvládnu s  Pavlíkem 
a  Petříkem. A  ať jsou hodní, 
když s  nimi teď musím pořád 
být,“ prosil. Často ho vůbec ne-
bavilo hrát si s mrňaty! Byl si ale 
jistý, že tohle je teď jeho úkol. 
Bez něj by rodiče nemohli pra-
covat a rodina by mohla spad-
nout do velkých problémů. 

Když si o tom všem 
povídal s tátou, 
pochopil, 
že ro-
diče 

dělají, co mohou, a že spoléhají 
i na něj. Táta mu taky říkal, že je 
pro něj důležité opírat se o Boha 
a  že každý den prosí o  dar síly. 
Mít ve  třípokojovém bytě dvě 
kanceláře, školku a školu oprav-
du nebylo jednoduché. Ale Bůh 
dává všem, kdo ho prosí, do srd-
ce pokoj a  sílu vytrvat i  v  těž-
kých podmínkách. Každý den se 
přihodí něco, v čem člověk po-
třebuje podepřít a vlít sílu do žil. 
Při  těchhle každodenních pře-
kážkách Bůh posílá svého Du-
cha s darem síly, aby lidé neupa-
dali do  mrzutosti, ale zachovali 
si radostné srdce a naději. V On-
drově rodině se tohle dařilo. Kéž 
by se to podařilo ve všech rodi-
nách. 
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PODĚKOVÁNÍ A PROSBY
Milí čtenáři časopisu Immaculata. Již delší dobu si všímáme, že do redakce přichází stále méně 
poděkování Pánu Bohu a Panně Marii, jak tomu bývalo dříve. V našich životech je toho tolik, 
zač můžeme Pánu Bohu děkovat. Budeme rádi, když Vaše poděkování budeme moci zveřejnit 
na tomto místě. 

❧	Děkuji Ti, Matičko Boží, 
za dar zdraví. Za to, že jsem se 
nemusel podrobit operaci žluč-
níku. I nadále prosím za zdraví 
své a  za  zdraví své nemocné 
kamarádky Dáši. Děkuji.

Jiří

❧	Po operaci rakoviny ledviny 
mého syna se přidaly kompli-
kace a  vše naznačovalo, že je 
rakovina v  těle dál. Po  násled-
ném podrobném vyšetření se 
však zjistilo, že takový závěr byl 
předčasný, a  syn jen musí do-
cházet na  pravidelné kontroly. 
Bohu díky! 

čtenář V. 

❧	Prosím o modlitbu za uzdra-
vení z depresí. Děkuji.

rytířka Dominika

❧	Prosím o  přímluvu za  syna 
Jozífka. Jozífek má diagnosti-
kovaný Aspergerův syndrom 
a bude v září nastupovat do ško-
ly. Aby vše zvládl. Také za nás ro-
diče, abychom byli posíleni Du-
chem Svatým. Mockrát děkuji. 

Ludmila

❧	Prosíme o  modlitbu za  ne-
mocnou rytířku Janu, která 
ve svém ještě mladém věku trpí 
mnohými vážnými nemocemi. 

Ať ji Pán potěší a  vnitřně vy-
zbrojí, aby měla sílu nést svůj 
kříž ve  spojení s  trpícím Kris-
tem. Panno Maria, buď jí nablíz-
ku a posiluj ji.

přátelé 

❧	Prosím vroucně naši ne-
beskou maminku Nejsvětější 
Pannu Marii a  všechny svaté 
o  přímluvu u  našeho dobrého 
Boha Otce, Syna, Ducha Svaté-
ho za uzdravení mého manžela 
Jana.

rytířka Míša

❧	Vážení přátelé v Kristu, obra-
cím se na Vás abych Vás poprosi-
la o modlitby za mou roční vnuč-
ku Natálku, které zjistili, že vůbec 
nevidí na pravé oko. Může to prý 
být vrozený šedý zákal a ten prý 
operovat nejde, takže jí hrozí 
slepota. Obracím se tedy na Vás 
s  nadějí, že Vaše modlitby mají 
u  Boha skrze mocnou přímluvu 
naší nebeské maminky, Panny 
Marie, velkou moc – vyprosit 
uzdravení. Děkuji.

rytířka Marie

❧	Prosím  vzpomeňte na 
mě  s  modlitbou,  abych měla 
dobrou práci. Sice jsem práci 
získala, ale nemám stále pra-
covní smlouvu. Prosím, aby mi 

práce zůstala zachována a  vše  
se  v  dobré  obrátilo.

rytířka Andrea

❧	Prosím o  modlitbu za  dob-
rý průběh případné operace 
a  věrnost Bohu, větší důvěru, 
posílení vztahu s Ním.

rytířka Natálie

❧	Vážení přátelé, prosím Vás 
o modlitbu, aby se mi podařilo 
nalézt vhodnou práci. Děkuji.

Petr

❧	Buď pochválen Pán Ježíš 
Kristus! Chtěl jsem poděkovat 
Panně Marii Neposkvrněné 
za uzdravení ze zhoubného ná-
doru, který se mi objevil na tvá-
ři. Podstoupil jsem dvě operace, 
které byly úspěšné a tomografie 
ukázala dobré výsledky. Stále 
se modlím růženec a  odevzdá-
vám se do  rukou Neposkvrně-
né. Do  Rytířstva Neposkvrněné 
jsem se zapsal v  mládí a  od  té 
doby až dodnes, kdy je mi již 
77  let, se denně modlím mod-
litbu zapsanou na Zázračné me-
dailce: O  Maria, bez hříchu po-
čatá, oroduj za  nás. Děkuji také 
Pánu Ježíši za své uzdravení.

vděčný Stanislav 
(přeloženo z polského Rytíře 

Neposkvrněné 2021/3) 

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
 ZÁŘÍ Aby náš vztah k Neposkvrněné byl zralý a stal se základem naší cesty ke spá-

se, podle příkladu sv. Maxmiliána.
 ŘÍJEN Abychom, jako Rytíři Neposkvrněné, hlouběji pronikali do krásy spoluúčasti 

na spáse lidí, jejímž základem je Mariino „Ano“, k němuž se chceme s vrouc-
ností sv. Maxmiliána přidat i my.
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ZPRÁVY
•  Vatikán: Dva přenosné plic-
ní ventilátory, dvacet krabic 
roušek a  respirátoů a  několik 
pulzních monitorů v  celkové 
hodnotě 741 tisíc euro. Toto 
zdravotnické vybavení pro léč-
bu a prevenci koronavirové in-
fekce daroval papež František 
svazijské katolické nemocnici 
Dobrého Pastýře ve  městě Si-
teki. Místní biskup José Luis 
Ponce de León o tom informo-
val na svém osobním blogu.

www.vaticannews.va, 13. 8. 2021

•  Vatikán: Státní sekretář 
Sv. stolce kardinál Pietro Parolin 
vyjádřil v rozhovoru pro interne-
tový deník La Voce del Nordest 
podporu a uznání čínským kato-
líkům těžce zkoušeným od vlád-
noucího komunistického reži-
mu. Řekl mimo jiné: „Jsme hrdi 
na  svědectví, jaké vydávají. 
Přejeme si, aby nadále byli dob-
rými občany i dobrými katolíky 
a tento dvojí rozměr projevovali 
v konkrétním životě.“

www.vaticannews.va, 13. 8. 2021

•  Ghana: Čtrnáct afrických ná-
boženských představitelů pode-
psalo v hlavním ghanském měs-
tě Accra „Společné prohlášení 
proti modernímu otroctví“, jehož 
cílem je „osvobodit všechny zot-
ročované lidi a oběti obchodová-
ní s lidmi“. Jejich iniciativu podní-
tila mezináboženská organizace 
Global Freedom Network, která 
usiluje o potírání obchodu s lid-
mi, pod patronátem australské 
nadace Walk Free.
Ke  společnému prohlášení se 
připojili představitelé hlav-
ních náboženství čtyř afrických 
zemí – kromě hostitelské Ghany 
přijeli z Pobřeží slonoviny, Konž-
ské demokratické republiky 

a Nigérie. Podporu vyjádřili rov-
něž zástupci Jihoafrické mezi-
náboženské rady (NICSA) a Me-
zináboženské rady z Keni.

www.vaticannews.va, 14. 8. 2021

• USA: Hollywoodský producent 
a  grafik Angelo Libutti natáčí 
film o  bl. Carlu Acutisovi, ital-
ském mladém muži, jehož vášní 
bylo spojení internetu a nových 
technologií s  evangelizací. Ze-
mřel v  mladém věku na  rako-
vinu. Ve filmu zazní věty matky 
blahoslaveného, která přiznává, 
že je jeho největší fanynkou. Bu-
dou zde i scény ze života teen-
agera, které zahrají známí herci. 
V roli Ježíše se představí Robert 
Renzi, jehož diváci znají přede-
vším ze seriálů.
„Věřím, že v každém člověku je 
touha po pravdě, dobře a kráse, 
kterou může uspokojit pouze 
eucharistie,“ řekl herec v rozho-
voru pro CNA.
Hlavním cílem filmu je ukázat ta-
jemství eucharistie ve světle živo-
topisu Carla Acutisa. „Mnoho lidí 
nechápe, co to je. Nevěří v  sku-
tečnou přítomnost Ježíše v  Nej-
světější Svátosti, protože o  tom 
nikdy dostatečně nepřemýšleli. 
Náš film jim v  tom má pomoci,“ 
vysvětluje Angelo Libutti.
Upozorňuje, že o  eucharistii 
a  eucharistických zázracích již 
bylo natočeno mnoho doku-
mentárních filmů, ale podle jeho 
názoru žádný z nich nebyl nato-
lik dobrý, aby upoutal pozornost 
nevěřících a  skeptiků. „Snažíme 
se zajistit, aby byla naše produk-
ce na nejvyšší úrovni, aby všich-
ni, nejen katolíci, měli chuť přijít 
do kina,“ řekl režisér.
Matka Carla Acutise, Antonina 
Salzano, před blahořečením 
přiznala, že její syn snil o profe-
sionální informatice a  již od út-
lého věku točil videa a  stříhal 
filmy na počítači. „Naším filmem 

chceme také vzdát hold jeho zá-
libě,“ řekl Angelo Libutti.
Producentovi se zatím na film po-
dařilo vysbírat přes 300 000 dola-
rů, ale na  dokončení je potřeba 
dvakrát tolik. Díky režisérovým 
hollywoodským vazbám a  tvr-
dé práci celého štábu se hodně 
ušetřilo. „Mnoho přátel z  tohoto 
odvětví pro nás pracovalo zdar-
ma kvůli dlouhému přátelství 
a účelu filmu,“ řekl Angelo Libutti.
Sportovně a  společensky za-
ložený chlapec, který zemřel 
v roce 2006 v nemocnici v Mon-
ze u Milána, je známý svým vý-
rokem: „Všichni se rodí jako ori-
ginály, ale mnozí umírají jako 
fotokopie.“ Papež František 
tato slova citoval v dokumentu 
„Kristus žije“, vydaném po syno-
dě o mladých, víře a rozlišování 
povolání. Svatý otec František 
určil liturgický den blahoslave-
ného Carla Acutise na 12. říjen, 
výroční den jeho smrti.

www.cirkev.cz, 13. 8. 2021

• Francie: 60letý katolický kněz 
Oliviér Maire, člen kongregace 
Montfortain ze Saint Laurent 
sur Sévre v departementu Ven-
dée, byl zavražděn imigran-
tem Emmanuelem A. z  africké 
Rwandy. Mrtvé tělo kněze bylo 
nalezeno 10. srpna nedaleko 
od  jeho bydliště v  Saint Lau-
rent. Otec Maire byl znám svojí 
horlivou charitativní činností, 
svému budoucímu vrahovi se 
dokonce postaral o  ubytování. 
Emmanuel A. loňského roku 
zapálil katedrálu v  Nantes. Byl 
za to odsouzen pouze k ochran-
nému dohledu na svobodě.

www.naszdziennik.pl, 10. 8. 2021

• USA: Arcibiskup ze San Francis-
ka Salvatore Cordileone kritizoval 
tzv. synodální cestu, kterou vy-
hlásila jako svůj program církev 
v  Německu. Jeho součástí jsou 
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mj. žehnání homosexuálním 
párům, podávání sv. přijímání 
znovusezdaným rozvedeným, já-
henské svěcení žen a odstranění 
kněžského celibátu. Mons. Cor-
dileone vytýká programu syno-
dální cesty především „opuštění 
věčné pravdy Kristovy a  přijetí 
požadavků tohoto světa“. Podob-
ně se vyjádřil i arcibiskup z Den-
veru Samuel Aquila. Vatikánská 
kongregace pro nauku víry již dří-
ve tzv. synodální cestu německé 
církve odmítla jako neodpovída-
jící nauce Katolické církve.

Glaube und Kirche 6/2021

• Itálie: Beatifikační proces An-
tonietty Gabriely Rosy de Meo, 
kterou rodiče a známí oslovova-
li „Nennolina“, se chýlí ke konci. 
Bude to nejmladší blahoslave-
ná v  dějinách Církve. Žila v  le-
tech 1930-1937, zemřela v 7 le-
tech. Nennolina vedla jako dítě 
hluboký duchovní život, když 
začala chodit do školy a nauči-
la se číst a  psát, psala „dopisy 
Pánu Bohu“, které vyvolávají 
úžas nad duchovní hloubkou 
tohoto dítěte. Zemřela na  ra-
kovinu,  předtím jí amputovali 
jednu nohu. Přijala první svaté 
přijímání a  biřmování. Napsala 
hned poté děkovný dopis Ježíši 
Kristu. Jejími posledními slovy 
byly „Ježíši, Maria, mami, tati...“.

Glaube und Kirche 6/2021

• USA: Nejvyšší soud rozhodl, 
že jednotlivé státy Unie nesmě-
jí odpírat finanční prostředky 
katolickým organizacím zpro-
středkovávajícím adopce dětí, 
které odmítají svěřovat děti 
do  péče homosexuálním pá-
rům. Podle rozsudku taková pra-
xe odporuje svobodě svědomí.

Glaube und Kirche 7/2021

• Čína-Hongkong: Stovky po-
licistů vtrhly 17. 6. do  budovy 

redakce katolického listu Apple 
Day v  Hongkongu a  provedly 
domovní prohlídku. Šéfredak-
tor Jimmy Lai a  jeho 4 spolu-
pracovníci byli obviněni z „kri-
minální“ činnosti, která podle 
úřadů má spočívat v  kritice 
politiky čínské komunistické 
strany ve vztahu k náboženství.

Glaube und Kirche 7/2021

• Rusko: Před rokem byla 
v  Moskvě slavnostně posvě-
cena nová vojenská katedrála 
pravoslavné církve. Je třetí nej-
větší katedrálou Ruska, kterou 
navštívilo již 1,5 milionu lidí.

Glaube und Kirche 7/2021

• Vatikán: Papež František roz-
hodl v  beatifikačním procesu 
Roberta Schumana, že tento kan-
didát oltáře prokázal heroické 
ctnosti. Lucemburčan Schuman 
byl po druhé světové válce fran-
couzským ministrem zahraničí 
a je považován za spoluzaklada-
tele Evropské unie.

Glaube und Kirche 7/2021

• Švýcarsko: Nejrůznější křes-
ťanské organizace včetně ka-
tolických protestují proti per-
verzní výstavě konzervovaných 
lidských ostatků v Curychu a zá-
roveň podávají proti jejím orga-
nizátorům soudní žalobu. Pova-
žují tuto výstavu za  zneuctění 
člověka. Krom toho existuje dů-
vodné podezření, že některé 
vystavené exponáty pocházejí 
z  Číny a  jsou pozůstatky umu-
čených a zavražděných odpůrců 
komunistického režimu.

Glaube und Kirche 7/2021

•  Polsko: Na 9. srpna 2021 
připadá 30. výročí mučednic-
ké smrti polských minoritů:  
bl. o. Zbigniewa Strzałkowského 
a bl. o. Michała Tomaszka zavraž-
děných teroristy z komunistické 

organizace Světlá stezka v Paria-
coto v  Peru v roce 1991. Oslav 
výročí, které se konaly v  Paria-
coto, se zúčastnil představený 
krakovských minoritů o. Marian 
Gołąb, biskup místní diecé-
ze Francisco Piorno a  biskup 
Antonio Santarsiero z  diecéze 
Huacho, který u této příležitosti 
děkoval za  uzdravení z  nemoci 
covid-19, obdržené na přímluvu 
o. Zbigniewa a o. Michała.

franciszkanie.pl, 12. 8. 2021

• Polsko: „Bez lásky, která obsa-
huje i  lásku k  nepřátelům, není 
možné odpuštění. To je lekce, 
kterou nám dává Maxmilián Kol-
be,“ řekl arcibiskup Ludwig Schick 
z  německého Bambergu, hlavní 
celebrant mše sv. ve farním kos-
tele v  Osvětimi 14. srpna 2021. 
Před liturgií, kterou vyvrcholily 
oslavy 80. výročí mučednické 
smrti sv. Maxmiliána, generál-
ní vikář místní diecéze, P.  Marek 
Studenski, kněží a zástupci řádu 
s  krakovským provinciálem mi-
noritů o. Gołąbem složili květiny 
u zdi smrti a v cele, ve které svě-
tec odevzdal život za spoluvězně.

franciszkanie.pl, 16. 8. 2021

• Řím: U příležitostí 80. výročí 
mučednické smrti sv. Maxmi-
liána Kolbeho se na své spo-
lubratry v řádu minoritů a na 
poutníky, kteří oslavovali tuto 
událost, obrátil ve svém listě 
generální ministr o. Carlos Tro-
varelli OFMConv. V listě zdů-
raznil bezmeznou lásku, která 
charakterizovala našeho Světce. 
Byla to především láska k Nepo-
skvrněné, k bratrské komunitě 
a konečně láska ke všem lidem, 
kterou projevoval neúnavnou 
evangelizací. Sv. Maxmilián i nás 
zve na tuto cestu: dávat sebe 
sama jako oběť milou Bohu. Žít 
láskou a o ní svědčit.

ofmconv.net, 9. 8. 2021
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Otec Maxmilián Maria Kolbe je známý tím, že v létě 1941 v koncentračním táboře v Osvětimi nabídl svůj život za otce několika dětí a po dvou týdnech zemřel v bunkru hladu. Už méně se ví, že i jeho předchozí život byl v mnoha ohledech hrdinský a výjimečný. V nelehké době vybudoval s bratřími v Polsku rozsáhlý tiskový apoštolát. Krátce před 2. světovou válkou dokonce odjel na Dálný východ, aby založil misii v Japonsku. Na začátku války s velkým rizikem ukrýval v klášteře mnoho židovských uprchlíků.
Velice ctil Pannu Marii; pod jejím vedením založil Rytířstvo Neposkvrněné – její duchovní armádu, která dodnes požehnaně působí po celém světě.
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duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost. 
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Otec Maxmilián Maria Kolbe je známý tím, že 
v létě 1941 v koncentračním táboře v Osvětimi 

nabídl svůj život za otce několika dětí a po dvou 
týdnech zemřel v bunkru hladu. Už méně se ví, 
že i jeho předchozí život byl v mnoha ohledech 

hrdinský a výjimečný. V nelehké době vybudoval 
s bratřími v Polsku rozsáhlý tiskový apoštolát. 

Založil misii v Japonsku. Na začátku války 
ukrýval v klášteře mnoho židovských uprchlíků. 

Velice ctil Pannu Marii; pod jejím vedením založil 
Rytířstvo Neposkvrněné.

Současné zpracování zachycuje Maxmiliánův život 
komiksovou formou. Text je přístupný starším 
dětem a s chutí si ho přečtou i dospělí čtenáři.  
Komiks vychází k 80. výročí mučednické smrti 

světce.

Formát 215 x 285 mm, pevná vazba. 
Cena: 249 Kč

Pro odběratele časopisu Immaculata  
zvýhodněná cena: 199 Kč

KOMIKS

„MAXMILIÁN KOLBE, SVĚTEC V OSVĚTIMI“

OBJEDNÁVKA:

Objednávám .......... ks komiksu „Maxmilián Kolbe, světec v Osvětimi“. 

 Jméno:  ........................................................  Příjmení: .....................................................................................

 Adresa:  ........................................................................................................................................................................ 

 PSČ:  .........................................................  Město: ..........................................................................................

 Tel.: ..........................................................  E-mail: ..........................................................................................

Objednávku pošlete na adresu redakce: Časopis Immaculata, Minoritská 1, 602 00 Brno, nebo ofocenou na e-mail: immaculata@minorite.cz  
nebo využijte QR kod, který Vás přesměruje na elektronický objednávkový formulář.
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ŘÁD MINORITŮ PŘIJÍMÁ NOVÉ KANDIDÁTY

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

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

Blahoslavený ten služebník, který se nechlubí více dobrem, 
které Pán říká a koná skrze něho, než tím, co říká a koná skrze 
jiného. Hřeší ten člověk, který chce více přijímat od svého 
bližního, než kolik by chtěl ze sebe dávat Pánu Bohu. 
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sv. František z Assisi


