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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,
svatý František se po  svém obrácení modlil: 
„Pane, co chceš, abych konal?“ Pochopil, že 
člověk je stvořen Bohem a  pro Boha a  bez 
něho život nedává smysl. Pochopil, že Bůh má 
s  jeho životem svůj láskyplný záměr a  že je-
nom on má smysl. Hledal nyní způsob, jak ho 
objevit a naplnit. 

Dalo by se říci, že z hlediska darů Ducha Sva-
tého – které nyní v  Immaculatě probíráme 
na pokračování – se tady na Františkovi pro-
jevil dar moudrosti, nyní přichází na řadu dar 
umění, který učí žít podle poznané víry a po-
máhá nalézt konkrétní Boží cestu ve  svém 
osobním životě.

Svatý František tehdy slova, která uslyšel 
od  Ježíše: „Františku, jdi a  obnov můj dům“ 
vzal velmi vážně a v celém okolí opravil neje-
den kostelík. Později se dokonce ukázalo, že 
Boží záměr s Františkem byl mnohem hlubší: 
Bůh chtěl skrze chudáčka z Assisi obnovit ce-
lou církev. A díky Františkově ochotě ke spo-
lupráci, v níž se dopracoval až k dokonalosti, 
se Boží záměry také naplnily.

I s každým z nás má Bůh své láskyplné zámě-
ry. Prosme Ducha Svatého, ať je i nám pomůže 
objevit a naplnit. Kéž k tomu přispějí i články 

tohoto vydání Immaculaty. 

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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SNÍLEK MAXMILIÁN A JEHO PLÁNY
Když se sny stávají realitou.
text: o. Kryštof Skibiński OFMConv

Sv. Maxmilián měl prý dvě přezdívky: Marmeláda a Snílek. Tu první nechme zatím stranou a za-
měřme se na Snílka. Když poznáváme, jak dalekosáhlé měl tento světec evangelizační plány, kte-
ré jeho spolubratrům mohly připadat jako čistá utopie, bez obtíží pochopíme, proč mu tak začali 
říkat. Kdo v počátcích jeho řeholní cesty mohl čekat, že se mu podaří splnit drtivou většinu těchto 
snů? Jak to dokázal? Odpověď nacházíme v další části jeho úkonu odevzdání se Neposkvrněné. 

JSEM SLUŽEBNICE 
PÁNĚ
Vypráví se, že jeden mladý 
italský malíř byl nadšeným ob-
divovatelem fresek Domeni-
china. Jedna se mu obzvláště 
líbila, poněvadž dobře vystiho-
vala výrazy tváře. Často chodil 
do kostela, kde se fresky nachá-
zely, a  snažil se je napodobit 
na plátně. Chodíval každý den, 
ale vždy se vracel se zklamá-
ním. Zezadu ho pozoroval sta-
rý pán. A  v  jednom okamžiku, 
když mladý malíř uhodil štět-
cem vzteky o  zem, onen sta-
řec jej zvedl, namočil do barev 
a  několika tahy dokončil tvář 
způsobem, který byl tak žádou-
cí. Mladík vstal a  volal: „Pane, 
vy jste anděl!“ Odpověď byla 
tichá: „Jsem Domenichino.“1

Pokud se nám zdá, že jsme 
schopní sami svými vlastními 
silami napodobit Božského Mi-
stra, je to vždy jen naše naivní 
představa. Může nám v  tom 
ale pomoci Neposkvrněná, kte-
rá tiše a  pokorně odpověděla 
na  Boží hlas: „Jsem služebni-
ce Páně, ať se mi stane podle 
Tvého slova,“ a  která se stala 
dokonalým nástrojem v milují-
cích Božích rukou. Boží Matka 
Všemohoucímu nikdy nekladla 
žádné meze. A  proto, že byla 
ve  své neochvějné víře při-
pravena na  všechno, dosáhla 

největších výšin svatosti. Její 
„ANO“ bylo a stále zůstává ne-
napodobitelně dokonalé.2

V RUKOU 
NEPOSKVRNĚNÉ
Prosba sv. Maxmiliána „abych 
se stal v  Tvých neposkvrně-
ných a  nejlaskavějších rukou 
užitečným nástrojem“, kterou 
nacházíme v  další části Úkonu 
odevzdání se Neposkvrněné, 
naznačuje jeho bezvýhradné 
„Ano“. Stejně jako Neposkvrně-
ná v  Božích rukou, tak i  on se 
chce stát v jejích rukou nástro-
jem, který sám často srovnává 
právě se štětcem v dlani mistra. 
Touží po  tom, aby ho Panna 
Maria vedla tak, jak chce, pro-
tože Ona nejlépe zná Boží vůli 
a i nám může pomoci se s Jeho 
vůlí ztotožnit a naučit nás usku-
tečnit Boží plán lásky v  našem 
životě. Podle sv. Maxmiliána se 
náš život stane veledílem jen 
tehdy, když Neposkvrněné do-
volíme, aby řídila naše cesty, 
aby Ona sama byla autorem 
všech našich snů a projektů.

BOŽÍ PŘEKVAPENÍ
V  našem napodobování Boží 
Matky, v  našem spočinutí 
v  Boží náruči nás Bůh, stejně 
jako Pannu Marii a  pak i  Její-
ho věrného ctitele – sv. Max-
miliána, určitě povede dále, 
hlouběji a výše, než to čekáme. 

Boží cesty jsou přece vždycky 
tajemné, jsou nevyzpytatelné. 
Možná nás – jako sv. Maxmi-
liána – zavede na  misie, které 
se nemusí nacházet na  druhé 
straně zeměkoule, ale mohou 
být opravdu velmi blízko nás: 
v  rodině, v  práci, v  kruhu přá-
tel a  známých, ve  farnosti. Mi-
sie jsou přece všude tam, kde 
lidé potřebují naši modlitbu, 
svědectví, naši lásku, dobré 
slovo, povzbuzení, chápavý 
pohled, úsměv... A  možná nás 
v našem hledání a plnění Jeho 
vůle na  našich misijních ces-
tách zavede až k dokonalé obě-
ti; k  oběti ze všeho, co máme 
a  čím jsme. Boží Matka splnila 
přece i  tento sen sv. Maxmi-
liána, který – o čem možná ne 
všichni víme – toužil po  mu-
čednické smrti, aby tak mohl 
vyjádřit celou horoucnost své 
lásky. Třeba se tato oběť našeho 
utrpení, nemoci, bezmocnosti, 
stane i pro nás tou nejkrásnější 
misií, nejdůležitějším svědec-
tvím lásky až do krajnosti; lásky, 
která nikdy neodvolává své jed-
nou Bohu dané „ANO“. 

1 ŠPIDLÍK, Tomáš. Vnitřně zakoušet (Eseje pro duchovní 
cvičení). Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009, 
s. 93.

2 Srov. VON BALTHASAR, Hans Urs. Kněžská spirituali-
ta. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 
s. 15–17 a 27–28.
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SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ (28. 9. 2021, obr. 1 a 2)
Jako obvykle, i letos jsme se vydali do Staré Boleslavi, aby-
chom uctili památku knížete sv. Václava. Letošní pouť byla 
výjimečná tím, že byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná 
bazilika svatého Václava. Slavnostní mši svaté předsedal kardi-
nál Dominik Duka. V letošním roce s námi na pouť přijel i otec 
Kryštof Skibiński – nový duchovní asistent pro M. I. v ČR. 

RŮŽENCOVÁ SLAVNOST (7. 10. 2021, obr. 3 a 4)
Jak víte, Rytířstvo Neposkvrněné organizuje v Brně u minoritů 
od ledna do září pobožnost prvních sobot. Kromě toho také 
nahráváme prvosobotní rozjímání a modlitbu růžence, které 
šíříme prostřednictvím internetu. Po skončení této devítimě-
síční pobožnosti již tradičně, ve spolupráci s III. řádem sv. Do-
minika organizujeme Růžencovou slavnost v kostele sv.  Mi-
chala v Brně. Pro účastníky této slavnosti byl letos připraven 
dárek v podobě knížky od otce Chmielewskeho o Matce Boží. 
Za tento dar patří velký dík paní Aničce Martínkové.

Rádi bychom od ledna do září 2022 opět pokračovali ve společ-
ném slavení prvních sobot v kostele sv. Janů v Brně u minoritů.

MEZINÁRODNÍ PREZIDENT M. I. (10. 10. 2021, obr. 5)
Po loňské rezignaci prezidentky paní Angely Morais byl do-
časně pověřen vedením celosvětového hnutí Rytířstva Ne-
poskvrněné pan Miguel Bordas. Protože se jednalo pouze 
o dočasný stav, bylo nutné svolat nové volby. Ty se konaly 
v online formě v neděli 10. října. Za naši zemi hlasovali otec 
Kryštof Skibiński a paní Jitka Navrátilová. Naprostou vět-
šinou hlasů byl zvolen pan Miguel Bordas. Původem je ze 
Španělska, kde žije se svou manželkou. Z  hlediska profese 
je právníkem a hovoří 4 jazyky. Pro nás je zajímavé, že se do-
mluví i polsky, protože má polské předky. S panem Migue-
lem se známe i osobně, protože jsme měli možnost se s ním 
již několikrát setkat. Přejeme mu mnoho Božího požehnání 
a prosíme i Vás, abyste si na něj v modlitbě vzpomněli. Na 
obrázku č. 5 je vpravo.

SETKÁNÍ HNUTÍ V PRAZE (18. 10. 2021, obr. 6)
Rytířstvo Neposkvrněné je součástí společenství hnutí, která 
pod vedením otce biskupa Vlastimila Kročila působí v ČR. Zá-
stupci těchto hnutí se s otcem biskupem pravidelně scházejí 
a pracují na společných cílech. To poslední bylo věnováno také 
otázce nové synody, k jejíž účasti jsou zvláště laici zváni.  

LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová 
| koordinátorka M. I. 1
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DÍVAT SE BOŽÍMA OČIMA
Darem umění překračujeme hranice tohoto světa.
text: P. Jaroslav Brož

Duch Svatý podporuje lidské přemýšlení a jednání, aby bylo jasně zaměřeno k hlavnímu cíli, to je 
k věčné blaženosti. Díky jemu ve stvořených věcech objevujeme stopy Stvořitele. Pomáhá nám 
ale také být prospěšnými našim bližním na jejich cestě ke svatosti. 

CO JE DAR UMĚNÍ?
S  darem „umění“ je v  češtině 
trochu potíž. Hebrejský výraz 
da’at v Iz 11,2, stejně jako jeho 
řecký ekvivalent gnósis nebo 
latinský scientia, spíš zname-
nají „vědění“ nebo „poznání“. 
Tak tento dar překládají mnohé 
moderní české překlady. Ale 
starobylá Bible kralická mluví 
o  Duchu umění. Také v  kate-
chetickém seznamu darů Du-
cha Svatého stojí na  pátém 
místě dar „umění“. Tento výraz 
totiž dobře odpovídá jeho po-
vaze a  významu. Klasická de-
finice podle sv. Tomáše Akvin-
ského říká, že pomocí tohoto 

nadpřirozeného daru můžeme 
„správně posuzovat stvořené 
věci ve  vztahu k  jejich nadpři-
rozenému cíli“.1 

STVOŘENÉ VĚCI JAKO 
CESTA K BOHU
Tento dar má pro náš praktic-
ký duchovní život nesmírný 
význam. Na  všechny věci mů-
žeme mít totiž různý pohled. 
Pohled, který se nám nabízí 
z  okamžitého pocitu nebo 
pohled na  základě zralé ro-
zumné úvahy. Můžeme hle-
dět na  strom na  naší zahradě 
s  vděčností, že nám poskytu-
je příjemný stín. Můžeme ho 

také považovat za  dobrou zá-
sobu dřeva pro případ nouze. 
Ale světlo Božího Ducha nám 
umožňuje zaujmout ještě jiný 
pohled, totiž dívat se „pod zor-
ným úhlem věčnosti“. A tak mů-
žeme každý den při pohledu 
z okna na strom v naší zahradě 
chválit Boha, že stvořil něco tak 
krásného. 

Dar umění vedl žalmistu k hlu-
bokému pohledu na  hvězd-
nou oblohu: „Nebesa vypravují 
o  Boží slávě a  dílo jeho rukou 
zvěstuje obloha“ (Ž 19,2). Jed-
ním z  půvabných plodů 
daru umění je chvalozpěv tří 
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mladíků, které babylonský král 
Nabuchodonosor nechal vho-
dit do  rozpálené pece. A  oni 
ve  smrtelném žáru zapomínají 
na  sebe a  vyznávají, že cílem 
všeho stvoření a  všech lidí je 
Boží chvála: „Všechna díla Páně, 
velebte Pána, … slunce, měsíci, 
větry, ohni, žáre, roso, jíní, ledy, 
sněhy, ryby, zvířata, Izraeli, kně-
ží…“ (srov. Dn 3,57-88). 

DAR SVĚTCŮ
Kdosi prohlásil, že správné 
poznání stvořených věcí mají 
světci. Oni mají takové zalíbe-
ní v  Bohu, že se jim z  něj roz-
lévá i na  jeho tvory, takže jsou 
schopni všechno vidět ve vzta-
hu k němu – Tvůrci. 

Skvělým příkladem je sv. Fran-
tišek z  Assisi. Ve  svém chva-
lozpěvu na  stvoření vyznává 
bratrství se všemi tvory: s  bra-
trem sluncem, bratrem vlkem, 
sestrou smrtí. Stejný dar Ducha 
vedl zase sv. Dominika k  pláči 
nad hořkým údělem ubohých 
hříšníků. Sv. Jan od Kříže ve své 
Duchovní písni řeší obojaký 
vztah světce ke  stvořeným vě-
cem: ony jeho mystickou duši 
v  nekonečné touze po  Bohu 
jednak posilují, protože mu 
připomínají jejich původce, ale 
současně ho trýzní, protože ne-
mohou jeho žízeň po  jediném 
Prameni nasytit. A  tak z  Boží-
ho Ducha pochází jak pohled 
sv. Ignáce na hvězdnou oblohu: 
„Jak ubohou se mi jeví země, 
když kontempluji nebe!“, tak 
extáze sv. Jana od  Kříže před 
krásou maličkého pramínku, 
zapadajícího slunce nebo když 
slyšel „něžné vanutí vzduchu“. 

K ČEMU JE DAR UMĚNÍ 
DOBRÝ? 
Dar umění nám s  jistotou uka-
zuje, v  co máme věřit. Lidé 

s tímto darem mají instinktivní 
„smysl víry“. Třebaže nestudo-
vali teologii, ihned poznají, zda 
je nějaká pobožnost, učení, 
rada nebo zásada v  souladu 
s  katolickou vírou. Nedokážou 
uvést důvody, proč tomu tak je, 
ale prostě to s určitou pevností 
a  jistotou vědí. Sv. Terezie byla 
nesmírně pokorná a  podřizo-
vala se svým zpovědníkům. Ale 
nikdy od nich nepřijala mylnou 
nauku, že v  určitých stupních 
modlitby je dobré odhlédnout 
od Kristova lidství a zabývat se 
jen jeho božstvím. 

Díky daru umění dále dokáže-
me pohotově a s jistotou nahlí-
žet stav své duše: „Naše vnitř-
ní úkony, skrytá hnutí srdce, 
jejich povahu, jejich počátek, 
důvod a cíl, účinky a důsledky, 
zásluhy a poklesky.“2 Sv. Terezie 
výstižně říkala, že v  místnosti, 
do které svítí hodně slunce, se 
neukryjí žádné pavučiny.3 

Duch Svatý nás také vede 
k tomu, abychom s našimi bliž-
ními jednali tak, aby jim to na-
pomáhalo k  věčnému životu. 
Tak například kazatel díky daru 
umění pozná, co má říct svým 
posluchačům. Zpovědník, kte-
rý je otevřený tomuto daru, po-
zná dobře stav duše kajícníka 
a  dokáže ho správnými slovy 
pokárat nebo potěšit. 

Dar umění nás také učí zdravě 
používat stvořené věci a vzbu-
zuje v nás lítost nad spáchaný-
mi hříchy a  vede nás k  poká-
ní. Jen v  jeho světle můžeme 
správně chápat, jak je všech-
no na  tomto světě dočasné 
a  křehké, a  že je správné se 
osvobodit se od  zbytečného 
a  škodlivého připoutání se 
k časným věcem. 

JAK DAR UMĚNÍ 
PODPOROVAT?
Spolu s  Kazatelem je dobré 
přemýšlet o  tom, že „všechno 
je pomíjivost“ (Kaz 1,2). Ovšem 
jenom s  takovým přístupem 
bychom asi brzy upadli do de-
prese a  zahořklosti. Je tedy 
správné také pozitivně všech-
no promýšlet ve vztahu k Bohu. 
Například krása hor, symfonic-
ké básně nebo keramického 
džbánu je jen stopa krásy Boží. 
Takovým způsobem se připra-
vujeme, aby v  nás mohl půso-
bit Duch Svatý. 

Dále je třeba se stavět proti du-
chu tohoto světa, který vidí 
všechny věci úplně opačně, než 
ve  skutečnosti jsou. Ježíš nás 
ujišťuje, že on dává pokoj ne ta-
kový, jaký dává svět (srov. Jan 
14,27). A  apoštol Pavel prohla-
šuje, že moudrost, „jak ji chce 
tento svět, je v očích Božích po-
šetilost“ (1 Kor 3,19). Velmi uži-
tečné je také učit se vidět ruku 
Boží prozřetelnosti, která řídí 
tento svět a  všechny události, 
které nás potkávají. Takový po-
stoj je úplně opačný deistické-
mu názoru, že Bůh se o  tento 
svět nestará a  že je třeba, aby-
chom osudy světa vzali do  ru-
kou zcela my, lidé. To ovšem úpl-
ně odporuje Ježíšovu evangeliu, 
které učí, že náš nebeský Otec 
se o  nás stará jako o  své děti 
a  ví o  všech našich potřebách 
(srov. např. Mt 6,25-34). A  ko-
nečně důležitým cvičením pro 
přijetí daru umění je péče o čis-
totu srdce. Jenom čisté srdce 
může už zde na zemi vidět Boha 
a jeho záměry se světem. 

1 AKVINSKÝ, Tomáš. Teologická summa, II-II, 8, 6. 
2 LALLEMANT, Louis. Duchovní nauka, principium 4, 

kap. 4, odst. 3. 
3 TEREZIE OD JEŽÍŠE. Život sv. Terezie od Ježíše. Kostel-

ní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 19,2. 
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DARY DUCHA PRO MARII (5)

Duch Svatý – dar umírajícího Ježíše Marii a církvi
text: o. Grzegorz Bartosik OFMConv | autor přednáší mariologii na TF UKSW ve Varšavě

Další biblický úryvek, který mluví o  sjednocení Panny Marie s  Duchem Svatým, můžeme najít 
v evangeliu podle svatého Jana, který popisuje okamžik Ježíšovy smrti (srov. J 19,25-39). Tento 
okamžik se dnes dost zřetelně interpretuje jako událost odevzdání Ducha Svatého církvi, jejíž 
hlavní reprezentantkou u kříže je Panna Maria. Zároveň se Požehnaná Panna, když přijímá Ducha 
Svatého od umírajícího Syna, stává duchovní Matkou křesťanů.

SESTOUPENÍ DUCHA 
SVATÉHO NA MARII 
A RODÍCÍ SE CÍRKEV
V  současné teologii se velmi 
zřetelně interpretuje okamžik 
Ježíšovy smrti jako událost, kdy 
Ježíš nejen umírá jako člověk, ale 
zároveň také dává Ducha Sva-
tého církvi, kterou u kříže repre-
zentuje Maria, milovaný učedník 
a  stojící tam ženy. Konkrétně 
jde o  slova, která mluví o  tom, 
že ve chvíli smrti „Ježíš odevzdal  
(D)ducha” (J  19,30). Tato slova 
mohou být zároveň interpreto-
vána jako obrat označující smrt, 
ale také odevzdání Ducha Svaté-
ho osobám stojícím pod křížem. 
V současnosti je tato druhá inter-
pretace stále více přijímána.

Tuto interpretaci nacházíme 
ve  vyjádřeních posledních pa-
pežů.

Pius XII. v  encyklice Mystici Cor-
poris z  roku 1943 píše, že Duch 
Svatý, který díky Mariiným pros-
bám sestoupil na církev o Letni-
cích, byl dán už dříve církvi (a po-
žehnané Panně), a  to na  kříži. 
A  přestože papež neupřesňuje, 
zda odevzdání Ducha Svatého 
církvi umírajícím Ježíšem je tře-
ba spojovat se slovy evangelis-
ty o  „odevzdání Ducha”, nebo 
s faktem vytrysknutí krve a vody 
z  probodnutého boku Ježíše 

jako znamení Božského Parakle-
ta, jednoznačně nás však učí, že 
ve  chvíli smrti Pán Ježíš dal své 
Matce a církvi Ducha Svatého.

Jan Pavel II. dále vysvětluje, že 
Kristovu smrt na  kříži můžeme 
považovat za první etapu seslá-
ní Ducha Svatého církvi. Takto 
o tom učí v katechezi Duch Sva-
tý v oběti Ježíše Krista z 1. srpna 
1990. „Když Ježíš přijal ocet, řekl: 
Dokonáno jest! Pak sklonil hlavu 
a  skonal“ (J  19,30). Evangelista 
nemluví o  „odevzdání“ ducha 
Otci. Celý obsah Janova evange-
lia, a zvláště jeho část popisující 
Ježíšovu smrt na  kříži, ukazuje 
spíše na  to, že tato smrt ozna-
čuje počátek seslání Ducha Sva-
tého jako Daru daného ve chvíli 
Kristova odchodu.

Podobným způsobem se vyja-
dřuje Benedikt XVI. v  encykli-
ce Deus Caritas est, když píše, 
že odevzdání Ducha Ježíšem 
na kříži je „závdavkem toho daru 
Ducha Svatého, který měl udělit 
po zmrtvýchvstání“.1

Významný současný španělský 
teolog Xabier Pikaza rovnou 
píše, že v okamžiku své smrti Je-
žíš dává Ducha Svatého lidstvu 
(srov. J 7,37-39). Toto lidstvo je 
u  kříže reprezentováno Marií 
a  milovaným učedníkem. Oni 

v okamžiku Ježíšovy smrti přijí-
mají Ducha Svatého, čili milost 
a spásu, kterou Ježíš dává světu. 
Zároveň díky stejnému Duchu 
se Maria stává skutečnou Mat-
kou věřících a milovaný učedník 
(církev) jejím dítětem.2

Teze o  předání Ducha Svatého 
Marii skrze umírajícího Ježíše je 
stále více všeobecná. Výsledkem 
tohoto „předání“ je těsné spoje-
ní Marie s Božským Parakletem 
a její duchovní mateřství.

DUCH SVATÝ 
USCHOPŇUJE MARII 
K DUCHOVNÍMU 
MATEŘSTVÍ
V  okamžiku své smrti Pán Ježíš 
slovy „To je tvůj syn, to je tvá 
Matka“ (J 19,26) ustanovil Ma-
rii Matkou svého milovaného 
učedníka a v něm Matkou všech 
svých učedníků a učednic.

Slovy mnoha současných teo-
logů právě Duch Svatý, kterého 
Ježíš předal v okamžiku smrti své 
Matce, ji činí také duchovní mat-
kou nejen milovaného Ježíšova 
učedníka, ale všech „milovaných 
Kristových učedníků“, tedy křes-
ťanů. Italský teolog Antonio Con-
tri shrnuje tuto pravdu v  krátké 
myšlence: „Během zvěstování 
Duch Svatý sestoupil na  Marii, 
aby dal počátek fyzickému tělu 
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Krista, na Kalvárii na ni sestoupil, 
aby dal počátek jeho tělu ve spo-
lečenství – mystickému.“3

Také Jan Pavel II. v encyklice Re-
demptoris Mater zřetelně zdů-
razňuje, že Mariino mateřství, 
vztahující se na  lidi, nabývalo 
obrysy už dřív, můžeme říci, že 
nyní je jasně upřesněno a  sta-
noveno, neboť vysvítá „z defini-
tivního naplnění velikonočního 
tajemství Vykupitele“.4 Na jiném 
místě ale papež dodává, že 
tento spasitelný, mateřský vliv 
Bohorodičky na  lidi „podporuje 
Duch Svatý, který právě tak, jako 
zastínil Pannu Marii a  dal po-
čátek jejímu božskému mateř-
ství, tak ji ustavičně podporuje 
v péči o bratry jejího božského 
Syna“.5 Vidíme tedy, že Jan Pa-
vel II., i  když nemluví rovnou 
o  sestoupení Ducha Svatého 
na  Marii v  okamžiku Ježíšovy 
smrti, vnímá přítomnost Du-
cha Svatého v  realizaci poslání, 

které Matka obdržela od svého 
umírajícího Syna, tedy v poslání 
duchovního mateřství. 

Na jiném místě papež říká, že díky 
přijetí Jana za syna a díky podda-
nosti ve vztahu k Duchu Svatému 
v hodině Ježíšovy smrti se Maria 
stává Matkou milosrdenství, pro-
tože „zakouší pro svou naprostou 
otevřenost vůči Duchu plnost 
a  všeobecnost Boží lásky, která 
rozšiřuje její srdce a uschopňuje 
ji k tomu, aby v něm objala celý 
lidský rod. Tak se Maria stala mat-
kou všech i každého z nás, mat-
kou, která pro nás získává Boží 
milosrdenství“.6 Takže – podle 
Jana Pavla II. – Mariino duchovní 
mateřství a  s  ním spojené pro-
střednictví vůči lidem je důsled-
kem jejího přijetí Ducha Svatého 
a  poddanosti jemu v  okamžiku 
Ježíšovy smrti na kříži.

Z  těchto zamyšlení o  Marii-
ně přijetí Ducha Svatého, 

poslaného umírajícím Ježíšem, 
někteří teologové usuzují, že 
křesťan, který přijímá Marii 
za  Matku, přijímá rovněž sa-
motného Ducha Svatého7, tedy 
začíná nový život „v Duchu“.8

Toto je nakonec i výzva pro nás. 
Také my, když přijímáme Marii 
za Matku, přijímáme spolu s ní 
Ducha Svatého. A  proto i  my, 
když se stáváme jejími dětmi, 
máme vést nový život v Duchu 
Svatém. 

1 BENEDIKT XVI. Encyklika Deus Caritas est,  č. 19.
2  PIKAZA, Xabier. María y el Espiritu Santo (Hech. 

1,14). Apuntes para una mariología pneumatológi-
ca. Estudios Trinitarios 15(1981), s. 46–47.

3 CONTRI, Antonio. Santa Maria scrigno dello Spirito 
santo. La mariologia nel contesto della storia della 
salvezzaa. Torino, 2004, s. 159.

4 JAN PAVEL II. Encyklika Redemptoris Mater, č. 23.
5 Tamtéž, č. 38.
6 JAN PAVEL II. Encyklika Veritatis splendor, č. 120.
7 Srov. BOLEWSKI Jacek.  Misterium Niepokalanego 

Poczęcia. Niepokalanów, 2004, s. 31.
8 DE LA POTTERIE, I. María y la Santíssima Trinidad en 

San Juan. Estudios Trynitarios 19(1985), s. 185.
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HUDBA JAKO KRÁSA 
DOPROVÁZEJÍCÍ PRAVDU

Krásná pravda a pravdivá krása
text: P. Petr Soukal

Neodvážil bych se k hudbě přistoupit jako muzikant. Už proto ne, že jsem se v základní umělecké 
škole nedostal ve hře na klavír dál než do třetího ročníku… Rád bych dnes ale k hudbě přistoupil 
jako teolog a nechal ji, aby nám vyprávěla něco ze svého svědectví o Boží kráse.

KDO JE TEOLOG?
Nejdříve si pojďme vyjasnit jed-
nu věc: kdo je vlastně teolog? 
Možná máte za  to, že „teolog“ 
je absolvent teologické fakulty, 
kněz, nebo vědec ověnčený ti-
tuly. To všechno je samozřejmě 
pravda, ale já mám rád to, co 
do  svého spisu O  modlitbě na-
psal ve  4. století Evagrius Pont-
ský: „Když se modlíš, jsi teolog. Jsi 
teolog pouze, když se modlíš.“1 
Teologem je dle Evagria každý, 
kdo získal v modlitbě zkušenost 
s  Bohem, a  proto o  něm touží 
a může mluvit. Samotná teologie 
vlastně není nic jiného než slovo 
(logos) o  Bohu (theos) – slovo, 
které se stává naukou, svědec-
tvím, chválou a modlitbou.

SVĚT POHLEDEM 
TEOLOGA
Pohlédne-li na svět vědec, dej-
me tomu například astrofyzik, 
tak vidí bod, který se v okamži-
ku velkého třesku začal rozpí-
nat. Když se dívá na svět biolog, 
tak vidí provázaný systém živo-
ta a symbiózy. Ale co vidí, když 
se dívá na  svět teolog? „Vidí“ 
Boha! Samozřejmě nikoliv tváří 
v  tvář, ale stejně jako pozná-
váme umělce z  jeho díla, tak 
můžeme poznávat Boha z jeho 
stvoření. Církev si je toho dob-
ře vědomá, neboť nás učí, že: 
„Když člověk uvažuje o stvoře-
ní, to je o světě a lidské osobě, 
může pouhým rozumem s jisto-
tou poznat Boha jako původce 

a cíl vesmíru a jako svrchované 
dobro, pravdu a  nekonečnou 
krásu.“2 Stvoření nám tedy zje-
vuje Boha. A odtud prýští další 
otázky: Co mi říká o Bohu, že je 
svět krásný? Že je člověk scho-
pen milovat, toužit, obětovat 
se? Co mi vypráví o  Bohu sku-
tečnost, že člověk (stvořený 
k  Božímu obrazu a  podobě) je 
schopen hudby a umění?

HUDBA JE ZJEVENÍM 
BOŽÍ KRÁSY
Je-li svět zjevením Boha a patří-
-li hudba do stvořeného světa, 
pak i ona nám může zjevit něco 
o Bohu. Vypráví-li teolog „prav-
du“ o  Bohu, pak je na  hudbě, 
aby vylíčila něco dalšího z jeho 

Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření 
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y velikosti a „krásy“. A tato „cesta 

krásy“ nás vede k „chápání Ne-
konečného v tom, co je koneč-
né – Neviditelného v  tom, co 
je viditelné – Boha v  dějinách 
lidstva“.3 Hudba je tedy dar, kte-
rý může člověku pomoci lépe 
Boha zakusit a  poznat. Vždyť 
Bůh je krásný, fascinující, dech 
beroucí, je dokonalou jedno-
tou a zároveň dokonalou plura-
litou, protože jej ve víře pozná-
váme jako Otce, Syna a Ducha 
Svatého. Snad jen málo co nám 
může dát do takové míry zaku-
sit harmonii i  napětí, pluralitu 
i jednotu jako právě krásná po-
lyfonní hudba.

CO VEDE ČLOVĚKA 
K TOMU, ABY TVOŘIL?
Podle papeže Benedikta XVI. 
pramení hudba zaprvé: ze zku-
šenosti lásky, za  druhé: ze zku-
šenosti smutku, bolesti a  smrti, 
a nakonec ze setkání s tím, co je 
božské. Dle tohoto teologa „kva-
lita hudby závisí na čistotě a vel-
koleposti setkání s božstvím, se 

zkušeností lásky a  bolesti. Čím 
ryzejší a pravdivější je ona zku-
šenost, tím ryzejší a velkolepější 
bude také hudba, která se z  ní 
rodí a  vyvíjí.“ Klasická západní 
hudba je jedinečná právě v tom, 
že – podle Benedikta – „nachá-
zí svůj nejhlubší zdroj v  liturgii, 
v setkání s Bohem“.4 Karl Popper 
mluví o západní hudbě podob-
ně: Vážná hudba – „je zřejmě to 
nejneslýchanější, nejpůvodněj-
ší a  opravdu nejzázračnější, co 
kromě vědy naše západní civili-
zace vytvořila“.5

HUDBA JE 
VYJÁDŘENÍM LÁSKY
O  zpěvu řekl svatý Augustin: 
Cantare amantis est. – „Kdo mi-
luje, ten zpívá. A hlas toho, kdo 
zpívá, je žárem svaté lásky.“6 
Snad bychom tato slova o  lás-
ce mohli vztáhnout i  na  hud-
bu, která se nám v  naší lidské 
zkušenosti nabízí jako jeden 
z prostředků, jimiž smíme vyjá-
dřit touhu, radost, bolest i  lás-
ku. Hudba nám může pomoci 
při modlitbě – ať už se jedná 
o zpěv žalmů či jiných duchov-
ních písní (jako například zpěvy 
z Taizé). Hudba také může vyjá-
dřit naše emoce. A  i  proto má 
důležité místo v naší římské li-
turgii, pro kterou je charakteris-
tická střízlivost slov i gest. Není 
tedy žádná náhoda, že zaměře-
ní této hudby je totožné s cílem 
liturgie samotné, vždyť liturgic-
ká hudba slouží „k oslavě Boha 
a posvěcení věřících“.7

PROJEV DUCHA 
SVATÉHO
Prožitek či zkušenost, kterou 
s  hudbou máme, se může pro 
každého z  nás stát pozváním 
k  zamyšlení nad tím, zda se 
právě v této oblasti nesetkává-
me s  něčím, co nás přesahuje 
a zároveň vyjadřuje naši touhu 

po  kráse. „Veškerá hudba pro-
mlouvá k  našim srdcím proto, 
že odráží každičký popud naší 
nejvnitřnější podstaty.“8 Hud-
ba samotná se pro nás může 
stát vyjádřením lásky, dojetí 
i  projevem přítomnosti Ducha 
Svatého. Vždyť dle svědectví 
Písma je to sám Duch Svatý, 
kdo člověka vede k  tomu, aby 
zpíval a  chválil Pána: „Plni Du-
cha zpívejte společně žalmy, 
chvalozpěvy a duchovní písně. 
Zpívejte Pánu, chvalte ho z ce-
lého srdce“ (Ef 5, 19). A  v  lis-
tu Kolosanům je napsáno: 
„S  vděčností v  srdci oslavujte 
Boha žalmy, chválami a  zpě-
vem, jak vám dává Duch“ (Kol 
3,16). Člověk tedy nepotřebuje 
jen strohou pravdu, ale potře-
buje také, aby tato pravda byla 
doprovázena prožitkem krásy. 
Vždyť náš život se neopírá jen 
o  abstraktní pravdy, ale také 
o  konkrétní zkušenost. A  pro-
to můžeme být vděční, že nám 
Bůh ve  svém stvoření mnoha 
způsoby otevírá „cestu krásy“. 
Cestu, která „nás vede k  chá-
pání Celku ve  zlomku, Neko-
nečného v tom, co je konečné, 
Boha v dějinách lidstva“.9 

1 EVAGRIUS Pontský. De oratione. Kap. 60.
2 Kompendium katechismu katolické církve, č. 3.
3 Viz VON BALTHASAR, Hans Urs. Die Entwicklung 

der musikalischen Idee. Einsiedeln: Johannes Verlag, 
1998, s. 14.

4 Laudatio při převzetí čestného doktorátu roku 2015 
v Castel Gandolfo. Dostupné ke dni 21. 9. 2021 na  
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22096.

5 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání. Praha: 
Oikoymenh, 1995, s. 55.

6 AUGUSTIN. Sermo 336, č. 1.
7 II. Vat. koncil. Konstituce o posvátné liturgii: Sacro-

sanctum Concilium, č. 112.
8 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. 

Citace viz POPPER, s. 62.
9 Srov. FISICHELLA, Rino (ed.). Solo l’amore è credibile. 

Řím: Lateran University Press, 2007, s. 11–16.
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DUCHA SVATÉHO PŘIJÍMÁME 
VÍROU V JEŽÍŠE

Duch vane, kde chce, ale na základě svátostí církve.

text: P. Jaroslav Brož | autor přednáší biblistiku na KTF UK v Praze

Existuje velmi těsný vztah mezi Ježíšovou osobou a dílem a působením Ducha Svatého. I když 
Duch „vane, kde chce“, je v podstatě vázán na svátostný život církve. Jeho působením si věřící 
osvojují Ježíšův život a jeho smýšlení. 

Je známo, že bez působení Du-
cha Svatého by Ježíšovo dílo zů-
stalo významným památníkem 
minulosti. Podle Božího plánu 
začal Ježíš dílo naší spásy svým 
působením v Palestině na začát-
ku 1. století, ale tím se jeho dílo 
nevyčerpalo. Naopak, slíbil, že 
každý, kdo v  něho uvěří, bude 
konat ještě větší skutky (Jan 
14,12). Důvodem je jeho od-
chod k Otci, který není jen něja-
kým přesunem z místa na místo, 
ale hlubokou proměnou. Ježíš 
ve svém lidství vstoupil do Boží 
slávy a  tím začal být přítomen 
mezi námi novým způsobem. 
Není už vázán na  fyzický pro-
stor a čas, ale v Duchu Svatém je 
nám blízko a působí všude, kde 
je vzýváno jeho jméno. 

DUCH ZPŘÍTOMŇUJE 
JEŽÍŠE
Duch Svatý činí z  křesťana 
charismatickou osobu, nosi-
tele Ducha Ježíše Krista. To je 
možné za  jedné podmínky: že 
člověk věří v Ježíše Krista, který 
je stále živý a  je Pánem všeho. 
Mezi křesťany první genera-
ce, kteří znali různá židovská 
omývání a  křest Jana Křtitele, 
vyvstávala otázka, proč je tře-
ba ještě další křest. Apošto-
lové spolu se svatým Pavlem 
to vysvětlovali: tento „nový“ 
křest uděluje Ducha Svatého. 

Když se Petr musel v  Jeruzalé-
mě zodpovídat z toho, že přijal 
do církve římského setníka Kor-
nelia s jeho domem, vysvětlil to 
tím, že na ně během jeho kázá-
ní sestoupil Duch Svatý. Tehdy 
se rozpomněl na Ježíšova slova: 
„Jan křtil vodou, ale vy budete 
pokřtěni Duchem Svatým“ (Sk 
11,15-16). A Pavel učí korintské 
křesťany, že jako jsme byli po-
křtěni jedním Duchem v jedno 
tělo, tak jsme také byli „napo-
jeni jedním Duchem“ (1 Kor 
12,13), to znamená, že jsme při-
jali Ducha jako životodárný ná-
poj. Tím se stal naším vnitřním 
vlastnictvím, součástí našeho 
smýšlení, cítění a rozhodování. 

PRAMEN DUCHA JE 
VE KŘTU
Skutky apoštolů dosvědčují, že 
křesťanský křest se od počátku 
uděloval v  Ježíšově jménu (Sk 
2,38; 8,16; 10,48; Gal 3,27; Řím 
6,3). Tím není z  křestní formu-
le vyloučen ani Otec, ani Duch 
Svatý (srov. Mt 28,19), protože 
v  Ježíšově jménu je přítomna 
celá Boží Trojice. Ježíšovo jmé-
no totiž obsahuje celou Ježí-
šovu osobu a všechno, co nám 
přišel zjevit o  Bohu, kterého 
právě z  jeho evangelia známe 
jako Boha trojjediného. Ve křtu 
je tedy každý věřící obdarován 
základním spojením s  Ježíšem 

a  z  něho pak dál v  křesťanovi 
rozkvétá Ježíšův život. Tento ži-
vot spočívá v zasvěcení se Ježíši 
a v účasti na jeho poslání. A to 
je dílo Ducha Svatého. 

Podle Skutků apoštolů je Duch 
Svatý předáván člověku ve křtu 
(Sk 2,38; 9,17n; 10,44-48 atd.) 
a  také vzkládáním rukou, což 
dnes nazýváme biřmováním 
(Sk 8,14-17). Duch je nezávis-
lý a  svobodný, takže jeho pů-
sobení není nutně omezeno 
na  svátostné obřady (viz vylití 
Ducha Svatého o  Letnicích, Sk 
2,1-4, nebo na  Korneliův dům, 
Sk 10,44). Nicméně z  Ježíšova 
rozhodnutí se váže na svátost-
né znamení. Přichází tam, kde 
člověk splní nezbytné podmín-
ky pro jeho přijetí. Takovou zá-
kladní podmínkou je hluboce 
se oddat Ježíši, to znamená 
věřit mu (Sk 2,38; 8,12). Názor-
ně to ukazuje příběh o  obrá-
cení apoštola Pavla (Sk 9,1-9): 
Apoštol se setkal s  Kristovým 
světlem a  zcela se mu oddal. 
V  důsledku toho mu Ananiáš 
v  Damašku řekne: „Máš zase 
nabýt zraku a  dostat v  plnosti 
Ducha Svatého“ (Sk 9,17). 

ÚČINKY DUCHA 
SVATÉHO
Bůh svým Duchem skrze víru 
očišťuje srdce (Sk 15,9), což lze 
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starozákonním jazykem vyjá-
dřit tak, že Duch vírou obřezává 
srdce. Zde se už nejedná o vněj-
ší zákonnou očistu, spočívající 
na liteře a předpisech (Řím 2,29), 
ale je to životní obnova lidského 
ducha (Řím 7,6; 2 Kor 3,6). Skrze 
tuto víru v Ježíše je Duch dáván 
všem, kdo věří (Gal 3,2.14; 5,5; 
Ef 1,13); jakákoli diskriminace je 
tedy vyloučena. Tento Duch pů-
sobí především jako zdroj lásky 
(Kol 1,8). Proto může vlévat Boží 
lásku do lidských srdcí (Řím 5,5) 
a skrze ni v nich buduje všech-
ny křesťanské ctnosti (1 Sol 4,7), 
posvěcuje a  zasvěcuje je Bohu 
(2 Sol 2,13). 

NOVÝ ŽIVOT Z DUCHA 
V JANOVĚ EVANGELIU
Janovo evangelium se vyjadřu-
je v symbolech. Tím propojuje 
Ježíšovo pozemské působení 
s  jeho svátostnou přítomností 
po  oslavení. Navíc se neome-
zuje jenom na  vnější usta-
novení svátostí, ale dovoluje 
nám vychutnat jejich hluboký 

smysl. V  Ježíšově rozhovoru 
s  Nikodémem je zřejmé, že 
k  přijetí Ducha Svatého při 
křtu nestačí jen projít rituálem, 
ale je zapotřebí živá víra. Nové 
narození, které předpokládá 
úplnou obnovu v Bohu, je „na-
rození shora“ (Jan 3,3).1 Omytí 
křestní vodou má duchovní 
dosah: úplně očišťuje člověka 
skrze Ježíšovo slovo: „Vy jste 
už čistí tím slovem, které jsem 
k  vám mluvil“ (Jan 15,3). Po-
křtěný člověk prožívá nový ži-
vot, silnou vnitřní obnovu, kte-
rou působí Duch Svatý. A  tak 
se člověk vírou úplně oddává 
Ježíši a on mu dává věčný život 
(Jan 3,16). Na této cestě se člo-
věk už neopírá o jistoty v záko-
nitostech těla a hmoty. Nechá 
se vést Ježíšovým Duchem, 
který vychází z Boha a proniká 
jeho hlubiny (srov. 1 Kor 2,10). 
Hlavním světlem na této cestě 
je stále víra, protože člověk ne-
může plně znát původ Ducha, 
ani dostatečně pochopit, kam 
ho vede (Jan 3,8). 

KONTEMPLOVÁNÍ 
JEŽÍŠE
Z  Ducha Svatého je možné žít 
skrze kontemplování Ježíše. 
Když vzkříšený Pán poprvé 
přišel k  učedníkům, ukázal jim 
ruce a  bok s  otevřenými ra-
nami. Učedníci Pána „uviděli“ 
a zaradovali se. A on na to řekl: 
„Přijměte Ducha Svatého“ (Jan 
20,19-22). Je tu zřejmá souvis-
lost mezi pohledem na Kristův 
otevřený bok – to je přístup 
k  jeho srdci – a  mezi darem 
Ducha Svatého. Duch vstupu-
je do  našeho života kontem-
plováním Kristova otevřeného 
srdce. A tím si osvojujeme jeho 
smýšlení, jeho mentalitu (1 Kor 
2,16). Tak se stáváme lidmi pl-
nými Ducha Svatého a víry, jako 
byli na  počátku například mu-
čedník Štěpán (Sk 6,5.10) nebo 
horlivý misionář Barnabáš (Sk 
11,24). 

1 Některé překlady zde uvádějí „narodit se znovu“, ale 
správný překlad řeckého textu na tomto místě je 
„narodit se shora“, tj. z Boha, z jeho milosti.
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UMĚNÍ KRÁSNĚ ŽÍT
Dar, který nám umožňuje dokončit Boží dílo s námi.
text: P. Jacek Kruczek

Každý den se díváme na kříž našeho Pana Ježíše Krista, Syna Božího, který se vydal na cestu svě-
tem, aby zachránil každou duši, aby každý člověk mohl získat nebe. Cenou naší záchrany není 
nic menšího než jeho utrpení a smrt. Když se díváš na Kristův kříž, pamatuj, abys jeho oběť ne-
promarnil. Abychom si to naplno uvědomili, nutně potřebujeme dar umění Ducha Svatého, dar 
krásně žít svůj život.

ŽIL JSEM SPRÁVNĚ?
Film režiséra Stevena Spielber-
ga „Zachraňte vojína Ryana“ vy-
práví příběh kapitána americké 
armády Johna Millera po vylo-
dění v  Normandii v  roce 1944. 
Jeho jednotka obdržela rozkaz 
najít a  odvézt do  bezpečí vo-
jína Ryana, jehož tři bratři již 
ve válce padli, a přivézt jej zpět 
k  jeho matce. Mise byla na-
konec úspěšná, jenže kapitán 
Miller umírá. Před smrtí řekne 
Ryanovi: „Zasluž si to.“ Závěr 
filmu ukazuje starého Jamese 
Ryana nad hrobem kapitána, 
který mu kdysi zachránil život. 
Bývalý voják se přitom obrací 
na  svou manželku slovy: „Řek-
ni mi, že jsem žil správně, řekni 
mi, že jsem byl dobrý člověk!“

Moji milí, ve  svých modlitbách 
potřebujeme v  duchu adoro-
vat Kristův kříž, který nás učí 
zapomínat na  sebe, zbavuje 
nás sobectví. Učí nás vděčnos-
ti Bohu za  dar milosrdenství. 
Tehdy nemyslím, co já budu ze 
života mít, co mi svět dá, ale co 
já mohu dát světu, bližnímu. Dar 
umění krásného života naplňuje 
duši opravdovým pokojem a kli-
dem, dává radost z každé oběti. 
Nečiní mě smutným a nevrlým, 
když se postím, když jdu na mši 
sv. v týdnu anebo si musím vy-
slechnout starosti, s  kterými se 
mi svěří má sousedka. 

DAR DOVEDNOSTI
Polský básník Roman Branstae-
tter popisuje svůj fiktivní roz-
hovor s Hospodinem:

„Pane, Adam zemřel a  ty jsi 
plakal nad neúspěšnou prací 
svých rukou.“

A Pán na to odpověděl:

„Mýlíš se, synu. Tato práce je 
dokonalá, ale z  mé vůle nedo-
končená.“

„Proč nedokončená?“ zeptal se 
umělec.

„Protože člověk sám musí do-
končit dílo mého stvoření.“

„Proč jsi tedy plakal, Pane?“

„Nad neschopností člověka...“

Ano, jsme nedokončené dílo. 
Bůh nás pozval ke  spolupráci 
na jeho dokončení. Díla, kterým 
jsme my sami, a zároveň i celé-
ho světa, ve kterém žijeme.

Abychom mu mohli tuto spo-
lupráci poskytnout, vybavil nás 
Pán různými schopnostmi, do-
vednostmi a nadáními. Každého 
z nás jinými, jedinečnými a origi-
nálními, ale vždy tak, abychom 
se těmito dary navzájem obo-
hatili a  zároveň se potřebovali 

a spolupracovali nejen s ním, ale 
také spolu navzájem.

Pak se ale často ukáže, jak jsme 
při této spolupráci na dokonče-
ní jeho díla nešikovní. Nejčastě-
ji se té překážce říká sobectví. 
Zapomínáme, k  čemu dary, 
jež jsme obdrželi, byly určeny, 
a  snažíme se je využívat jen 
ve  svůj vlastní prospěch. A  to, 
moji milí, většinou končí kata-
strofou.

UMĚNÍ MODLITBY
Věřte mi, že jsem poznal jen 
málo lidí, kteří by někdy neby-
li z něčeho smutní či nešťastní, 
kteří by si na  cokoli nestěžo-
vali. Totiž těch, kteří natolik 
milují modlitbu, četbu Písma 
svatého a  pravidelné přijímání 
Těla Páně, že si své starosti ne-
připouštějí a  nenechají se jimi 
ovládat. Proto vás chci, moji 
milí, povzbudit, že je možné 
žít v  tomto zlém světě a  za-
chovat si při tom v srdci pokoj, 
klid a  přes všechna trápení se 
ještě usmívat. Ano, to je pravý 
dar umění žít, dar Ducha, který 
nám nabízí sám Pán.

Proto chceme ještě dnes po-
žádat Ducha Božího o  dar po-
znání. Musíme si uvědomit, že 
Duch Svatý nepřijde, aby nás 
vybavil dalšími dovednostmi, 
ale aby nám pomohl naplno 
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využít již obdržených darů 
k účinné spolupráci se Stvořite-
lem při jeho tvoření nás a celé-
ho světa. Bůh z NIČEHO vytváří 
NĚCO. Spolupracujme s ním při 
tomto vytváření. Je přece úžas-
né, že máme tuto možnost. Ale 
co přesně mám konkrétně já 
dělat? Jak mohu já Bohu po-
moci v jeho stvořitelském díle? 
Jakým způsobem se mám vy-
manit z prokletého kruhu vlast-
ního sobectví?

Existuje jen jeden způsob: Pře-
staňte se modlit k  sobě a  za-
čněte se modlit k  Bohu. Ze-
ptejte se ho jako sv. František: 
„Pane, co chceš, abych udělal?“ 
Pro mnohé z  nás to může být 
obtížné. Ruku na  srdce, naše 
modlitba se za  pomoci zbož-
ného jazyka změnila v  litanii 
a  sebeanalýzu vlastních boles-
tí, lítostí a potřeb. Ale sv. Pavel 
nás povzbuzuje slovy: „Duch 

přichází na  pomoc naší sla-
bosti.“ A  tak, když nevíme, jak 
se modlit správně, Duch sám 
za nás zasahuje s důsledky, kte-
ré nelze vyjádřit slovy.

PŘÍKLAD PANNY MARIE
Marie z  Nazareta při zvěstová-
ní přijala Ducha Svatého, aby 
pak každý den v  jeho síle žila. 
Můžeme snad říci, že by to byla 
smutná žena? Promarnila svůj 
život? Nikoliv. Kardinál Stefan 
Wyszyňski, dnes už blahosla-
vený, jednou uvedl, že vítězství 
přijde skrze Marii. Dříve než bu-
deš naříkat na tento svět, jak je 
špatný a zlý, začni sám žít krás-
ně. Osvobozen od  sebestřed-
nosti a  sebelítosti. Jako ona, 
Matka Božího Syna, hledej Boží 
vůli a nech se jí řídit. Dar umění 
krásně žít se ukrývá v  každém 
z nás, stačí jen jej s pomocí Du-
cha Svatého odkrýt a nalézt. Ale 
moji milí, není možné prožívat 

radost v  Duchu bez vědomé 
a  upřímné spolupráce s  ním, 
každodenní modlitby, pravidel-
né zpovědi, rozjímání Božího 
slova a života z Eucharistie. Po-
kud se nám toto podaří, tehdy 
budeme zcela bezpečně vědět, 
že Bůh je vždy na  naší straně, 
nikdy nás neopustí. A  že nám 
dá sílu spolupracovat s  ním 
na jeho stvořitelském díle.

Ať Pán nepláče nad naší ne-
schopností dokončit jeho dílo, 
které v  nás započal. On přece 
chce, abychom s  ním byli jed-
nou v nebi a bez naší spoluprá-
ce to prostě nejde. Modleme 
se a prosme, ať nepromarníme 
oběť našeho Pána na  kříži. Vo-
lejme a  spolupracujme s  Du-
chem Svatým, abychom krásně 
žili. A  jednou – v poslední den 
našeho života – s  úsměvem 
na  tváři dokončili spolupráci 
na díle jeho stvoření. 
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UMĚLEC SILNÉ VÍRY
Sochař Petr Váňa spojuje dokonalost umělecké i řemeslné práce 
s pokorou a laskavostí v jednání s lidmi.
text: Václav Štaud

Uplynul již rok od chvíle, kdy byl na Staroměstském náměstí v Praze po více než stovce let od zni-
čení znovu vztyčen a  požehnán Mariánský sloup. O  historii památky a  problémech, jež dlou-
ho bránily její obnově, bylo popsáno mnoho papíru. Dnes se proto chceme věnovat osobnosti 
hlavního tvůrce, akademického sochaře Petra Váni; člověka, který cílevědomě naslouchá hlasu 
Ducha Svatého a současně je vnímavý k názorům a zájmům prostých lidí.

TAKÉ ČAS JE DAR
„Sochu Panny Marie Immaculaty 
pro Mariánský sloup jsem dokon-
čoval ve velkém časovém stresu 
a  doslova existenciální  tísni mé 
rodiny. Myslel jsem, že to nelze 
stihnout. A v té chvíli jsem fyzicky 
uslyšel, jak se za  obnovení ma-
riánské sochy lidé modlí. Tak jsem 
si řekl: není to už na mně a mých 
schopnostech. Můj úkol je jít a se-
kat do kamene. V té chvíli jako by 
čas přestal plynout lineárně a  já 
jej dostal velký díl navíc. Považu-
ji to za největší zlom ve vnímání 
času, který jsem zažil. Čas je nám 
dán. Obličej  sochy jsem vytesal 

za několik hodin. Chápu, že se to 
může zdát jako nesmysl, ale je to 
pravda. Od té doby jsem věděl, že 
není třeba se bát,“ vysvětluje Petr 
Váňa.

„Když k  nám přijel Petr Váňa 
poprvé na  besedu, aby si vy-
slechl názory prostých farníků, 
ze všeho nejdříve se s námi po-
modlil,“ vzpomíná na  setkání 
P.  René Strouhal, farář v  Mout-
nicích nedaleko Brna. V  roce 
2012 se zdejší občané rozhodli 
vybudovat pomník svatých Cy-
rila a  Metoděje v  rámci oslav 
jubilea 1150 let od  příchodu 

věrozvěstů. Moutnické si sochař 
svým přístupem rychle získal. 
Při tom od  počátku chtěl vyjá-
dřit příběh soluňských bratří 
v  mramoru, dovezeném přímo 
z  jejich řeckého rodiště. Roz-
jel se tedy do  rodiště apoštolů, 
kde prožil řadu mimořádných 
setkání. Díky laskavé povaze na-
šel pochopení u  pravoslavných 
kněží a  také u  místního socha-
ře Tsolakidise, jenž mu pomohl 
najít vhodný kámen. S  pomocí 
komunity řeckých občanů, kteří 
prožili své mládí v naší zemi jako 
uprchlíci, pak byla dohodnuta 
i rozumná cena. 
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STROM ŽIVOTA
Třímetrový kříž bez korpusu 
u obce Jámy na Žďársku nazý-
vají lidé Stromem života. Petr 
Váňa jej vytvořil z božanovské-
ho pískovce podle návrhu míst-
ního starosty Jiřího Šikla. So-
chař k tomu říká: „Jde o příběh, 
kdy se jednotlivé roky, kmeny 
a větve událostí proplétají, ros-
tou. Na konci větví rostou lipo-
vé srdčité listy. Je to kamenný 
záznam živého setkávání hori-
zontály a  vertikály našich udá-
lostí. Křesťanský symbol.“

Vrcholový palouček s  křížem 
na  kopci zvaném Vejdoch pa-
tří k  místům nejkrásnějšího 
rozhledu na  celé Vysočině. 
„S  Petrem Váňou jsme se tam 
potkali několikrát a  vždy to 
byl stejně pokorný a  laskavý 
člověk, na  kterém umělecká 
genialita není na  první pohled 
znát. Snad kromě bohaté bílé 
hřívy,“ zdůrazňuje Mons. Jan 
Peňáz, farář v  nedalekém No-
vém Veselí a  Bohdalově. Kněz 
vzpomíná, že se během obřadu 
žehnání Stromu života nemohli 
přítomní ubránit smutku, pro-
tože v Praze právě došlo k dal-
šímu politickému torpédování 
realizace Mariánského sloupu. 
To se psal rok 2018. „Jako již to-
likrát se zdálo, že celé to obrov-
ské dílo bylo marné, na všech-
ny padala deprese. Jen hlavní 
tvůrce sloupu, Petr Váňa, který 
byl mezi námi, víru ani naději 
neztrácel. Víra tohoto umělce je 
neuvěřitelně silná,“ konstatuje 
Mons. Peňáz. 

VŠECHNO JSEM 
DOSTAL
„Mou inspirací je Boží Duch. 
Krásnou inspirací! Nejsem 
schopen nikoho poučit ani nic 
vysvětlit, ale vyprávět mohu. 
Pamatuji na situaci, kdy jsem se 

snažil vymyslet jeden z  prvků 
liturgického prostoru kostela 
sv. Karla Boromejského v Praze 
a  celý měsíc jsem nemohl nic 
nakreslit. Šel jsem na  jednání 
v  den domluveného termínu 
a nic jsem neměl, jen čistý ski-
cák. Čekám v  přijímací míst-
nosti, sestra Remigie s  dalšími 
boromejkami měla zpoždění, 
a  najednou jsem v  duchu uvi-

děl, jak má ambon vypadat. 
Za pouhých dvacet minut jsem 
jej nakreslil. Když přišly, líbilo se 
jim to. Pak jsem na kameni půl 
roku pracoval, ale výsledek ne-
mohu považovat za svůj nápad. 
Žádný jsem neměl, byl mi dán,“ 
vypráví sochař a pokračuje:

„Hodně vypovídá i  příběh ol-
táře pro rotundu Petra a  Pav-
la na  Budči. Dokonce dlouho 
před tím, než jsem byl o návrh 
požádán. Jeden večer jsem šel 
spát, ale nemohl jsem usnout. 
Nebyl to spánek ani bdění, když 
jsem ve  své hlavě jasně uviděl 
tvar oltáře. Bylo to krásné. Dva 

kameny, které se o sebe opírají, 
ale spadly by, pokud by je ne-
svázala kamenná deska, která 
na  nich leží. Vnímal jsem sice 
manželčino vlídné pokárání 
,spi a  nestraš‘, ale vstal jsem, 
odešel do  ateliéru a  nakreslil 
to. Když po  roce za  mnou při-
šel  P.  Ptáček, křižovník, abych 
navrhl nový oltář pro kostel 
sv. Petra a Pavla v Budči, hned 
jsem věděl, že je to oltář, který 
jsem tedy v  noci viděl. Vytáhl 
jsem tedy kresbu a  odnesl ji 
na  liturgickou komisi pražské-
ho arcibiskupství. Potom jsem 
rok pracoval, abych tu myšlen-
ku, dar Ducha Svatého, vytesal 
do opuky. Je tam dodnes.“

SAMÉ HEZKÉ PŘÍBĚHY
Petr Váňa studoval obor sochař-
ství na Střední škole kamenické 
v Hořicích a v roce 1990 absolvo-
val Akademii výtvarných umění 
v  Praze. Zabývá se sochařskou 
tvorbou při obnově sakrálních 
staveb, restaurováním umělec-
kých památek i tvorbou volnou. 
Řada jeho soch byla realizována 
také v zahraničí. 

„Nejvíc ně pohladí, když vidím, 
že má práce má smysl. Smysl 
si ale člověk nemůže přivlast-
nit, může být jen do  daného 
příběhu pozván. A když se po-
dívám zpět, tak každá socha, 
kterou jsem mohl vytvořit, má 
příběh velmi hezký,“ zdůrazňuje 
umělec, který v současné době 
dokončuje sochařské prvky 
nového kostela Krista Spasitele 
na Barrandově. Dále vedle prá-
ce na mnoha dalších dílech po-
kračuje v realizaci sochy sv. Jana 
Nepomuckého pro Kamýk nad 
Vltavou a  maluje oltářní obraz 
pro malý kostelík v  Drozdově. 
Pracuje i na novém oltáři z mra-
moru pro kostel ve své farnosti 
v Dobřichovicích. 
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STOPA VĚČNOSTI NA ZEMI
Cestou sedmi radostí Panny Marie
text: Jitka Navrátilová

Vesničkami Česká a Lelekovice, obcemi v blízkosti Brna, po staletí putovaly zástupy lidí k Matce 
Boží Vranovské. Z této tradice se u zdejších lidí zrodil nápad dát této starobylé poutní cestě nový 
charakter. Vznikla tak Sedmiradostná cesta, jejíž jedinečná atmosféra souznění přírody, umění 
a posvátného prostoru zve, abychom se i my vydali ve stopách dávných poutníků. 

„S  manželkou jsme pěšky pro-
šli mnohými poutními cestami. 
A  právě tam jsme si uvědomili, 
že by bylo dobré obnovit i naši 
poutní cestu vinoucí se vesnič-
kami v  regionu Vranovské far-
nosti. Chtěli jsme, aby naše cesta 
vyjadřovala radostnou stránku 
duchovna a měla rekreační cha-
rakter, aby po ní mohli putovat 
senioři nebo maminky s  kočár-
ky,“ vysvětlil Pavel Jordán – ini-
ciátor tohoto díla.   

NÁPAD OD LIDÍ
Od  prvního nápadu nebylo, 
v případě Sedmiradostné cesty, 

daleko k realizaci. Snad i proto, 
že nedaleko této poutní cesty 
bydlí známý malíř a  výtvarný 
umělec Milivoj Husák. „Jeho 
díla potkáváme na  různých 
místech naší země, tak bylo pro 
nás přirozenou volbou, že jsme 
se obrátili právě na něj,“ objas-
nil pan Jordán. „Celý nápad vy-
šel ze spodu a měl rychlý spád. 
Začali jsme v  průběhu roku 
2017 a v létě 2018 bylo již hoto-
vo,“ popisuje vznik díla Milivoj.  
Místní lidé totiž přijali obnovu 
této generacemi používané 
poutní cesty za své a vyřídili vše 
potřebné. 

HISTORIE TVOŘÍ
Když byl odsouhlasen návrh, 
že Sedmiradostná cesta bude 
mít podobu pevných kapliček 
z umělého kamene, vytvořil Mi-
livoj Husák s  panem Jordánem 
model z polystyrénu ve velikosti 
1:1 a zkoušeli ho na místech, kte-
rá byla po generace označována 
jako např. u obrázku, u kříže, ač-
koliv dnes už tam nic takového 
není. Pouze jazykem předávaná 
zkušenost byla ozvěnou dřívěj-
ších zastávek poutníků. „Když 
jsme na tato místa postavili naši 
maketu, tak to vypadalo, jako by 
tu stála odjakživa. A to bylo zna-
mení, že tyto zářivě bílé kapličky 
sem patří,“ vysvětlil umělec.     

PŘESAH DO VĚČNOSTI
Kapličky mají na sobě – v kom-
binaci světlé a železitě červené 
barvy – umělecky ztvárněné 
radostné výjevy ze života Mat-
ky Boží. Při jejich pozorném 
sledování ohromí neuvěřitelný 
soulad mezi úsporností umě-
leckého projevu a  bohatostí 
symboliky. Když se pozorně 
zadíváme, jako bychom byli 
vtaženi do děje, který nás pře-
sahuje a vtahuje do věčnosti.    

PRODLÉVÁNÍ DUŠE
Při putování Sedmiradostnou 
cestou si uvědomuji, jak by-
tostně promlouvá k  naší kaž-
dodennosti. A  není divu. Sám 
autor říká: „Prostřednictvím 
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tohoto díla usiluji o  vyjádření 
reálné pozice člověka ve stvoře-
ní. My všichni jsme sice povolá-
ni k životu na zemi, ale ten na-
konec vyústí ve  věčnost. Proto 
jsem si začal více vážit okamži-
ků, kdy zdánlivě nic nedělám, 
jenom prodlévám a  vnímám 
vše kolem jinýma očima.“ Tato 
umělcova schopnost prodlévat 

ve  světle příběhů sedmi rados-
tí Matky Boží je možná tím, co 
dotváří genia loci tohoto místa 
a  přiměje nejednoho návštěv-
níka, aby spočinul u  kapliček, 
jak to dělaly generace poutníků 
před ním. 

Více informací na stránkách:  
https://sedmiradostnacesta.com.

SVATÍ UPROSTŘED VINIC
Drobné sakrální stavby jako významné duchovní impulzy v krajině 
poznamenané totalitním režimem
text: Václav Štaud

Podzim převlékl Národní park Podyjí do pestrých barev a vinice nad meandry řeky Dyje osiřely. 
Bohatá úroda naplnila sudy i nerezové tanky vinařů, četní světci však svěřené viniční tratě střeží 
dál ze svých kapliček.

NA POUTNÍ STEZCE
„Pokládám za  malý zázrak, že 
v  našem kraji, odkud byla vět-
šina obyvatel po válce vyhnána 
a totalitní režim v těsné blízkos-
ti hranic vládl tvrdší rukou než 
jinde, se zachovalo tak velké 
množství památek,“ uvádí Eva 
Jurmanová z Nadace pro obno-
vu církevních památek děkan-
ství znojemského.

V obcích Znojemska, u křižova-
tek silnic, polních cest i  přímo 
uprostřed vinic stojí desítky 
starých poklon, křížů a  soch, 
které je třeba postupně dávat 
do  pořádku. „Za  dobu existen-
ce naší nadace se od roku 1992 
podařilo restaurovat například 
sochu Panny Marie Immaculaty 
na  Kraví hoře u  Znojma nebo 
poklonu na  vřesovišti u  obce 
Havraníky. Nejvíc obnovených 
památek je v katastru obce Po-
pice: tři poklony, socha sv. Anto-
nína na vřesovišti a kaple Panny 
Marie Bolestné. Všechno na dáv-
né stezce, kudy se chodívalo 

do  rakouských poutních míst 
Mariazell a  Maria Dreieichen,“ 
vysvětluje Eva Jurmanová. 

Velké množství církevních pa-
mátek jižně od  Znojma leží 
v  blízkosti obcí Hnanice a  Ša-
tov. Cenná jsou třeba pískovco-
vá Boží muka se stylizovanými 
vinařskými noži. Jsou podobná 
těm na  rakouské straně, vzni-
kala asi ve stejné dílně. Při toul-
kách vstříc přírodnímu pokladu 
s názvem Šobes potká návštěv-
ník neuvěřitelné množství 
kapliček. Všechny září novou 
fasádou s hnědým reliéfem pa-
trona. Mezi ochránci vinic iden-
tifikujeme svatého Kryštofa, 
Wolfganga, Huberta, Vojtěcha, 
Jiřího, Urbana, Václava... 

HRANICE JE VOLNÁ!
Stačí jen několik kroků, aby 
se nám stejný pohled naskytl 
na rakouské straně, kde sakrál-
ním památkám uprostřed vi-
nic dominuje mariánská kaple 
poutního místa Heiliger Stein. 

„Ještě před třiatřiceti léty tady 
byly dráty a  strážní věže,“ uka-
zuje znojemský farník Ondřej 
Lazárek, autor diplomové prá-
ce věnované drobným církev-
ním stavbám v  krajině. A  za-
tímco kapličky v  rakouských 
vinohradech jsou původní, část 
těch našich tvoří repliky. Po-
hraničníci totiž řadu památek 
zbořili nebo nechali spadnout. 
O  obnovu se nyní zasloužili 
věřící i lidé, kteří sice do koste-
la nechodí, ale váží si souladu 
historie, duchovních a  přírod-
ních hodnot. Při opravách a re-
konstrukcích památek pomáhá 
město Znojmo, obce i vlastníci 
vinohradů. „Uznání patří všem, 
kdo nezištnými dary přispíva-
jí do  rozpočtu nadace našeho 
děkanství. Cenné jsou i modlit-
by za zdar oprav a prosby k Du-
chu Svatému, aby pomáhající 
osoby, firmy i úřady nově inspi-
roval a také odměnil. Ovoce je-
jich vstřícnosti tu vidíme všude. 
Přijeďte se do  Podyjí podívat,“ 
zve Ondřej Lazárek. 
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HNUTÍ FOKOLÁRE 
Jádrem spirituality hnutí je věta z Ježíšovy 
velekněžské modlitby: Aby všichni jedno byli.
text: Renata Lorencová

Italským slovem „focolare“, znamenajícím krb či ohniště, se pojmenovaly komunity Bohu zasvě-
cených osob. V České republice jsou čtyři – tři v Praze a jedna v Brně. Hnutí fokoláre, známé i pod 
názvem Dílo Mariino, můžeme přirovnat k velké různorodé rodině, k „novému lidu, který se naro-
dil z evangelia“, jak ho definovala jeho zakladatelka Chiara Lubichová.

DVA MILIONY ČLENŮ 
Toto laické hnutí vzniklo během 
2. světové války v  italském Tri-
dentu. Chiara Lubichová, tehdy 
františkánská terciářka, a její pří-
telkyně hledaly ideál, jenž by na-
plnil jejich životy. Během častých 
pobytů v  krytu si četly evange-
lium, kde je zvláštním způsobem 
oslovila věta „Aby všichni jedno 
byli“. Vzaly ji za  svou a  jejich ži-
vot podle evangelia přitáhl brzy 
spoustu následovníků. 

Celosvětové hnutí má v  sou-
časnosti přes 2 miliony členů 
ve  180 zemích. V  Jižní Ameri-
ce se komunity často věnují 
sociální práci např. ve  favelas 
(chudinských čtvrtích). V  afric-
kém městečku Fontem vznik-
la škola i  nemocnice. Hnutí 
má i  silný ekumenický rozměr 
a na Blízkém východě jsou čle-
ny komunit fokoláre dokonce 
i  muslimové. Dokazují tak, že 
jednota světa je možná. V Sýrii 
tohle hnutí pomáhá sirotkům 
a  potřebným rodinám, provo-
zuje školu a učňovské středisko. 

BEZ NÁROKU 
NA ODMĚNU
Letos v  září se sešli biskupové 
z různých církví na svém 40. se-
tkání pod názvem „Odvaha 
k jednotě“. Dlouhé roky tomuto 
shromáždění předsedal kardi-
nál Miloslav Vlk a  pravidelnými 

účastníky bývají i  někteří naši 
současní biskupové. I  letos je 
přijal na soukromé audienci pa-
pež František a  řekl jim: „Drazí 
bratři, mohu říct jen jedno: toto 
je Boží sen! Je to v  jeho plánu 

smířit všechny a všechno v Kris-
tu. Je to sen o bratrství, kterému 
jsem věnoval encykliku Fratelli 
tutti. Tváří v tvář stínům uzavře-
ného světa, kde se mnohé sny 
o  jednotě hroutí a  kde chybí 
jeden plán pro všechny, a  glo-
balizace nemá společný kurz, 
kde hrozí bič pandemie nerov-
nosti, nás Duch volá, abychom 
měli odvahu být jedno, jak to 
vyjadřuje název vašeho setkání. 
Troufnout si na jednotu, vychá-
zejíc z vědomí, že je to dar.“

Mladí lidé z  hnutí už dvanác-
tým rokem organizují v ČR letní 

dobrovolnické brigády Sum-
merJob. „Pomáháme s  tím, co 
je potřeba, rozmlouváme s  lid-
mi, se kterými už dlouhé týdny 
nikdo nemluvil, a  přicházíme 
k nim s otevřeným srdcem. Se-
káme dřevo, natíráme ploty… 
Práce ale není to nejhlavnější. 
Odměnou nám jsou vztahy, 
které se budují nejen mezi námi 
účastníky, ale i  s  místními,“ vy-
světluje Sára, členka organizač-
ního týmu. „SummerJob u  nás 
zanechal velký dojem. Nejen 
kvůli velké pomoci zvláště pro 
nás starší, ale zejména proto, 
že jsme mohli zažít, že se mlá-
dež může i v dnešní době bavit 
pozitivním způsobem a být uži-
tečná pro druhé lidi,“ sdělila své 
dojmy jedna seniorka.

DÍLO MARIINO 
Alena z Ostrožské Nové Vsi vy-
práví: „Když náš tehdejší kněz 
pozval do  farnosti novokněze 
ze Strážnice, aby se s námi po-
dělil o zkušenosti s životem Díla 
Mariina, tak jsem pak dlouho 
nemohla usnout. I  když jsme 
s  manželem nechápali spous-
tu věcí, cítili jsme, že je to cesta 
pro nás a že bychom chtěli tak-
to žít. To pak začalo ovlivňovat 
náš každodenní život. Napří-
klad když jsme se dověděli, že 
naše neslyšící dcera navázala 
vztah s  neslyšícím chlapcem 
z  Mongolska, bylo to pro nás 

Chiara Lubichová
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hodně těžké, obávali jsme se 
totiž, že kultury našich národů 
jsou příliš odlišné. Když nám 
řekla, že se chtějí vzít, musím 
říct, že jsem si poplakala a pta-
la se Boha ,Proč?‘. Věděla jsem 
však, že tento můj postoj není 
láska, a tak jsem se snažila toho 
chlapce milovat a  přijmout 
za syna. Dnes máme moc hezké 
vztahy i s celou jeho rodinou.“

JE TO NA MNĚ
Pro děti a  mládež vznikl před 
několika lety projekt Up2Me 
(Je to na  mně), který je zamě-
řený na  objevování emočního 
a  sexuálního rozměru života, 
a  to v  širším kontextu. Manže-
lé Františka a  Karel Diblíkovi 
z Chocně, tutoři a koordinátoři 
projektu pro Českou republiku, 
ho přibližují takto: „Sexualita se 
v kurzu Up2Me představuje ne-
jen jako biologická záležitost, 
ale v mnohem širším kontextu, 
který zahrnuje celého člověka. 
S  dětmi mluvíme o  tom, kdo 

jsem, jaká je moje identita, 
k  čemu jsem povolaný, o  roz-
dílech mezi mužem a  ženou, 
o  důležitosti přátelství v  jejich 
životě, o  médiích, jaký obraz 
sexuality nám nabízejí… Naším 
cílem je zprostředkovat, že se-
xualita není jen o  pohlavnosti, 
ale o hodnotách, vztazích, mo-
tivacích, chování. Celý kurz je 
formulovaný pozitivně, cílem je 
vzbudit úžas nad krásou života. 
Když jsme otevření my, začnou 
mluvit i děti. A vycházejí z nich 
hluboké věci, zranění z rozvodu 
rodičů, z výsměchu od spolužá-
ků… Jedna maminka po kurzu 
Up2Me například řekla, že její 
dcera za ní přišla s tím, že díky 
kurzu už nemá strach ve  škole 
prezentovat křesťanské názory, 
za které se dosud styděla.“

Majákem na  cestě může být 
i  pomoc těch, kdo mají odbor-
né zkušenosti a  sdílejí je s  páry 
v náročných situacích. To se na-
bízí českým a slovenským párům 

během kurzů v Rodinkově na zá-
padním Slovensku (www.rodin-
kovo.sk). Jsou určené ale i  těm, 
kdo touží svůj harmonický vzá-
jemný vztah prohloubit a objevit 
mezi sebou větší jednotu.

SPOLEČNĚ PRO 
EVROPU 
Hnutí fokoláre je spolu s další-
mi více než třemi sty křesťan-
skými hnutími a  komunitami 
součástí iniciativy Společně pro 
Evropu  – prostřednictvím vět-
ších mezinárodních i  místních 
iniciativ a v každodenním živo-
tě se snaží přinášet křesťanské 
hodnoty v  různých oblastech 
jako ochrana života a životního 
prostředí, solidarita s  chudými 
a lidmi stojícími na okraji, život 
rodin a bratrství na evropském 
kontinentu. 

Další informace o  Hnutí fokolá-
re najde čtenář v  časopisu Nové 
Město (https://www.focolare.cz).
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OLIVIER GIROUD – BOŽÍ 
SVĚDEK VE SVĚTĚ FOTBALU

Pohár pro mistra světa a splněný dětský sen
text: P. Vladimír Hubálovský OFMConv

Dá se o víře v Boha svědčit ve světě špičkového fotbalu? V tom světě, kde se točí obrovské peníze 
a kde jsou nejlepší hráči slavnými celebritami, jejichž život je leckdy křesťanství velmi vzdálený?

Olivier Giroud je slavný fran-
couzský fotbalový útočník a re-
prezentant, který hraje od  čer-
vence 2021 za  italský klub AC 
Milán. Narodil se 30. září 1986 
ve  městě Chambéry v  regio-
nu  Rhône-Alpes, ale vyrůstal 
v  nedalekém městě  Froges. 
Právě zde v  místním klubu 
Olympique Club de Froges za-
počal svoji fotbalovou kariéru. 
Mj. prošel slavnými anglický-
mi kluby Arsenalem a Chelsea. 
V roce 2018 s francouzskou re-
prezentací vyhrál Mistrovství 

světa ve  fotbale a  získal také 
nejvýznamnější evropské fot-
balové trofeje v  Lize mistrů 
a Evropské lize.

BUDOVAT SVOU VÍRU
Olivier Giroud je křesťan. Jeho 
matka ho od malička vychová-
vala ve víře a  jako dítě ho brá-
vala do  kostela: „Vyrůstal jsem 
s  matkou, která mě každou 
neděli brala do  kostela,“ říká. 
„Na bohoslužby jsem nepřestal 
chodit ani později. Pokaždé, 
když čtu Bibli, cítím vděčnost 

za všechno, co se mi stalo. Jsem 
vnitřně radostný a stále se chci 
o  životě Ježíše Krista dozvídat 
něco nového.“ Jeho víra je tak 
zjevně víc než jen vzpomínka 
na dětství: „Pokud nemůžete jít 
do kostela, modlete se a buďte 
blízko Pánu. Nejdůležitější je to, 
co máte ve svém srdci.“

Olivier má hlubokou víru, kte-
rou se snaží neustále rozví-
jet. Například veřejně hovořil 
o  své zkušenosti s  Kurzy Alfa. 
Ve  videu sdíleném na Twitteru 
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poukázal na  to, že „absolvovat 
Alfu byl fantastický zážitek. Užil 
jsem si to já i moji přátelé, které 
jsem pozval. Vřele doporučuji. 
Neváhejte to také vyzkoušet. Je 
to fantastické a nebudete zkla-
máni,“ vyzýval fotbalista.

MLUVÍM O VÍŘE
Není to poprvé, co se Giroud ve-
řejně přihlásil ke své víře. „Sna-
žím se mluvit o své víře, kdykoli 
to jde,“ říká. „Cítím, že musím po-
užít svůj mediální věhlas, abych 
mluvil o  svém vztahu k  Ježíši 
Kristu.“ S  dalšími křesťanskými 
fotbalisty uspořádal galavečer 
v  Londýně, aby podpořili křes-
ťany pronásledované po celém 
světě a  získali pro ně peníze. 
Vybrali více než 11 000 eur. Oli-
vier ve svém projevu řekl: „Jsem 
tady jen proto, že jsem měl 
před sebou vždy tu správnou 
hvězdu, za kterou jsem šel. Tato 
hvězda je Bůh a jeho Syn. Jsem 
přesvědčen, že to, co dělám, má 
sloužit Ježíši Kristu.“ K  situaci 
pronásledovaných křesťanů po-
znamenal: „Je nepředstavitelné 
vidět tolik pronásledovaných 
křesťanů v dnešním světě. Mu-
síme o tom mluvit. Nesmíme to 
tak nechat!“

POHÁR, DCERA, 
PREZIDENT
Jen fotbalová elita ví, jaký je 
to pocit vyhrát Mistrovství 
světa. V  ten okamžik, kdy za-
zní závěrečný hvizd, se z hluku 
kolem vás stane šum, mozek 
vám říká, že jste to dokázali, 
ale emoce vám nedovolí to 
zpracovat. Olivier Giroud tento 
pocit zná. „Odešel jsem deset 
minut před koncem zápasu, 
sedl si na  lavičku a  jen se roz-
hlížel,“ říká o  finále Mistrovství 
světa 2018 v  Moskvě, v  němž 
hrál za Francii proti Chorvatsku. 
„Atmosféra je opravdu jiná, než 

když jste na hřišti. Na lavičce cí-
títe, jak se vítězství blíží. Jeden 
z mých přátel z dětství mi den 
před finále připomněl: ‚Říká-
val jsi nám, že se jednoho dne 
staneš mistrem světa!‘ smě-
je se vzpomínce na  10letého 
Girouda z  alpské vesnice Fro-
ges a  jeho předsevzetí. „Když 
rozhodčí zapískal, tak jsem 
prostě potřeboval běžet, bylo 
jedno, kam. Skočil jsem s  plá-
čem na zem, na mě skočil další 
spoluhráč, bylo to neuvěřitelné 
štěstí. V  životě moc nebrečím, 
ale teď, teď ze mě šly všechny 
emoce. Nejlepší okamžik přišel, 
když mi z  hlediště podali mou 
pětiletou dceru Jade. Mám s ní 
fotku, jak líbá pohár na  hřišti 
a  jak jsme v  šatně s  francouz-
ským prezidentem. Budeme 
si tyto chvíle navždy připomí-
nat,“ vzpomíná Giroud a dodá-
vá: „Jako hluboce věřící člověk 
jsem ze všeho nejvíc děkoval 
Bohu, že jsem mohl prožít svůj 

sen. Bylo to velké požehnání.“ 
Giroud ukazuje na svou pravou 
paži, na  které má vytetováno 
„Dominus regit me et nihil mihi 
deerit“, což v  překladu zname-
ná: „Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám.“ Je to první verš 
23. žalmu.

NEBÁT SE O VÍŘE 
MLUVIT
Oslava každého vstřeleného 
gólu je také svědectvím Gi-
roudovy víry: „Pokaždé, když 
skóruji, ukazuji prsty směrem 
k nebi,“ říká.

„Když jste útočník, je všech-
no o  statistikách, protože lidé 
očekávají, že budete efektivní, 
budete rozhodovat zápasy. Ale 
já chci být také týmovým hrá-
čem. Rád připravuji góly svým 
spoluhráčům. I  proto mám ta-
kové množství gólových přihrá-
vek a  jsem s  touto statistikou 
opravdu spokojený.“

Olivier Giroud říká, že je to hlav-
ně křesťanská víra, která mu 
pomáhá v  umění odpouštět: 
„Ve  sportu je důležité zůstávat 
pozitivní. Přenést se přes křiv-
du, umět odpustit. To je něco, 
co mě uklidňuje a  posiluje,“ 
říká a cituje verš z knihy proro-
ka Izaiáše: „V pokoji a důvěře je 
vaše síla“ (Iz 30,15). 

My, křesťané, žijeme a  pohy-
bujeme se v  nejrůznějších ob-
lastech lidské společnosti. Ne 
vždy je nás však vidět a slyšet. 
Ne vždy je na nás a na našem ži-
votě poznat, že věříme v Boha. 
Ano, není to jednoduché, ale 
pokud člověk něčím opravdu 
žije, mělo by to z něj vyzařovat. 
Svědectví Oliviera Girouda pro 
nás může být povzbuzením, že 
to jde a  že to nemusí být ani 
moc složité. Stačí svoji víru při-
rozeně rozvíjet, žít ji a nebát se 
o ní mluvit. 

Jsem tady jen 
proto, že jsem měl 
před sebou vždy tu 
správnou hvězdu, 
za kterou jsem šel. 
Tato hvězda je Bůh 
a jeho Syn. Jsem 
přesvědčen, že to, 
co dělám, má sloužit 
Ježíši Kristu.
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TY, A KNĚZ?!

zeptala: Jitka Navrátilová

Otec Juzek, jak mu téměř všichni říkají, si své povolání musel tvrdě vybojovat. Jeho příběh ces-
ty za  kněžstvím může našim uším znít jako ze světa, který dávno zanikl. Při zaposlouchání se 
do jeho příběhu záhy pochopíme, že jeho cesta je příkladem pro každého, kdo si v každoden-
nosti života chce uchovat víru. Možná právě díky této zkušenosti pomohl tolika mladým lidem 
a rodinám v hnutí Světlo-Život.

Chtěl jste být vždy knězem? 

Od dětství jsem po tom toužil, 
a to i přes to, že jsem byl docela 
zlobivý kluk. Právě kvůli mému 
zlobení to v  mém okolí nikdo 
nečekal. V  mysli se mi vrací 
vzpomínka na  maminku, jak 
nade mnou – tehdy pětiletým, 
spínala ruce a  říkala: „Josefe, 
Josefe, co z  tebe jen bude.“ Já 
jsem jí řekl: „Co by ze mě bylo? 
Budu knězem!“

Jak maminka zareagovala?

Řekla, ať na to rychle zapome-
nu, a hlavně, abych to nikomu 
neříkal.

A zapomněl jste?

Občas ano. Zvláště v  pubertě 
jsem začal trochu váhat, jestli 
bych byl schopen něco tako-
vého zvládnout. Naplnit mou 
dávnou touhu mi pomohla 
modlitba ve  společenství mla-
dých lidí a  adorace, kde jsem 
zažil až hmatatelné momenty, 
ze kterých jsem vnímal volání: 
„Pojď za mnou!“

Jak jste s tím voláním naložil?

V  jeden deštivý, prázdninový 
den jsem vlezl na  půdu, abych 
to tam prozkoumal. A  tehdy 
jsem tam objevil dědečkův 

starý, dřevěný a prachem pokry-
tý kufr. Pro mě, který jsem byl 
tehdy v osmé třídě, to byl velký 
objev. Dědečka jsem osobně 
nezažil, protože zemřel ještě 
před mým narozením. Z vyprá-
vění jsem o něm slyšel, že to byl 
velice činorodý a  zvídavý muž. 
Jako první měl ve vesnici rádio, 
založil tam kino a měl vášeň pro 
sledování hvězd, kvůli čemuž si 
sám vyrobil dalekohled. 

Co bylo obsahem dědečkova 
tajemného kufříku?

Bylo tam více věcí, ale to, co mi 
převrátilo život naruby, byly 
4  čísla polského vydání časopi-
su Rytíře Neposkvrněné. Ihned 
jsem se do  nich začetl. Abych 
si vydělal na  cestu do  Niepoka-
lanova, o  kterém bylo ve  zmí-
něných číslech časopisu tolik 
napsáno, začal jsem po vesnici 
sbírat železo. Chtěl jsem zjistit, 
jak to tam ve skutečnosti vypadá. 

Podařilo se Vám tam nakonec 
dostat? 

O rok později, v deváté třídě jsem 
tam dorazil.  Byl jsem plný nad-
šení, když jsem viděl, že v  Nie-
pokalanově mají bratři tiskárnu, 
požární zbrojnici, hasičská auta 
i  loď. Dokonce tam bylo i  rádio 
z dob sv. Maxmiliána. Moje nad-
šení a  neustálé otázky nakonec 
bratry po  týdnu unavily. Proto 
mi řekli: „Víš co, ty jsi ještě mla-
dý a tady jsou všichni staří. Tobě 
bude lépe s  nejmladšími. Zave-
zeme tě podívat se do noviciátu.“

A chtěl jste tam zůstat?

I  kdybych chtěl, nebylo to mož-
né. Do  noviciátu se přijímalo až 
od 18 let. Avšak v mém případě 
po  pár létech udělali výjimku 
a  já jsem mohl začít noviciát již 
v 17letech. Měsíc po dosažení pl-
noletosti jsem skládal první sliby. 
O mém noviciátu však, kvůli ko-
munistickému režimu, nesměl ni-
kdo vědět. Vše muselo být tajné. 

Tajné? To nevěděli ani rodiče? 

Dodělal jsem 9. třídu a pak jsem 
šel na gympl. Bydlel jsem u ro-
dičů. V  17letech jsem vstoupil 
do  noviciátu. Nikdo nesměl 
vědět, že jsem řeholník. Do-
konce to nevěděl téměř nikdo 
z  bratří minoritů v  Polsku. Měl 
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Rozhovor s otcem Josefem Gorylem OFMConv,  
iniciátorem hnutí Světlo-Život v ČR
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jsem takový výjimečný „dálko-
vý noviciát“, kdy jsem měsíčně 
dojížděl do Varšavy.  

Kdy prasklo, že jste řeholník?

Bylo to na Vánoce v roce 1989, 
když jsem se jako seminarista 
vracel z kanonizace Anežky Čes-
ké z  Říma. Přijel jsem až večer 
domů, pověsil si hábit na skříň 
a šel spát. Ráno za mnou přišla 
maminka do pokoje a říká: „Ju-
zek, spíš?   A co to tam je na té 
skříní? To jsou ty františky!?“ 
Přestože nevěděla, kam jsem 
potají jezdil, její srdce to tušilo. 

Vaším snem ale bylo i kněžství. 
Za  socialismu bylo docela ná-
ročné se dostat do semináře...

S tím seminářem mě Pán pěkně 
procvičil. Čtyři roky po sobě mě 
nevzali do  semináře. To způso-
bilo, že jsem začal pochybovat, 
jestli se mám vedle svého ře-
holního povolání stát i  knězem. 
Po doporučení mého představe-
ného jsem vážně uvažoval o tom, 
že vycestuji (uteču) do zahraničí, 
abych směl vstoupit do seminá-
ře a stát se knězem. Generální vi-
kář řádu mi již zařizoval studium 
v Římě na Saraficum. Nakonec se 
ukázalo, že toto nebyla moje ces-
ta. Hodně mi tehdy pomohl otec 
Mariusz, který když viděl mé po-
chybnosti, tak řekl: „Víš co, zaje-
deme za sestrami klariskami. Ty, 
když si vezmou něco do  hlavy, 
tak musí i Pán Bůh kapitulovat.“ 
Když jsem pak abatyši pověděl 
o  svých těžkostech, tak jenom 
suše řekla: „Dobře bratře, příští 
rok budeš přijatý do semináře.“

A byl jste přijatý? 

Po  čtvrté jsem si podal při-
hlášku na  teologickou fakultu 
a jako vždy, i tentokrát mi přišlo 

zamítavé stanovisko. Protože 
jsem měl již všeho dost, vydal 
jsem se do  Prahy na  minister-
stvo kultury za paní, která byla 
již čtverým rokem podepsaná 
pod zamítnutím mého přijetí 
ke studiu. Když jsem si to na mi-
nisterstvu s  dotyčnou vyříkal, 
bylo mi jasné, že jsem si pode-
psal nad sebou ortel. 

Že by se abatyše mýlila? 

Po návštěvě Prahy jsem se vydal 
do Polska za klariskami. Abaty-
še mi řekla: „Bratře, my jsme to 
zařídily. To, že je to na  papíře, 
ještě nic neznamená. Začněte 
se balit do semináře, vše je za-
řízeno.“ Říkal jsem si tehdy: „Co-
pak nevidí, že nejsem přijat?“ 
S  myšlenkou, že abatyše nic 
nechápe, jsem se vrátil domů. 
A tam, k mému velkému údivu, 
už na  mně čekal druhý dopis, 
ve kterém stálo, že přijat jsem. 
Vůbec jsem to nechápal. 

Nakonec jste se knězem stal. 
Co Vám pomohlo, abyste se 
nevzdal svého povolání? 

Neustálé zamítání mé žádosti 
o vstup do semináře mě naučilo 

čekat. Zkušenost s  klariskami 
mě vycvičila v  důvěře v  Pána 
Boha a hodně mi také pomohli 
příslušníci StB. Právě přes jejich 
neustálé zastrašování a  sledo-
vání jsem měl možnost zažít, 
že Pán Bůh je mocnější než oni. 
A  nakonec, a  především, mi 
nejvíce pomáhají bratři.  

Čím Vám bratři pomáhají? 

Především tím, že jsou. Že nás 
Pán dal dohromady. Sv.  Franti-
šek řekl: „Pán Bůh mi dal bratry.“ 
A z dochovaných pramenů víme, 
že to ani tento světec neměl 
s bratry lehké. A tak i když je pro 
nás někdy život ve  společenství 
bratří těžký, tak je pro mě posi-
lou vidět, jak se snaží překonávat 
své slabosti.  V mé rodné polšti-
ně se říká, že někteří bratři jsou 
„trudni“ (tzn. obtížní). Když jsem 
se připravoval na  řeholní život, 
tak mi provinciál Mariusz říkal: 
„Pamatuj, že nejdůležitější jsou 
právě ti ‚trudni‘ bratři. Právě oni 
tě cvičí v pokoře, trpělivosti a vy-
trvalosti. Dávají ti veškeré ctnosti, 
které potřebuješ k  tomu, abys 
byl dobrým řeholníkem.“ Na jeho 
moudrá slova si často vzpomenu 
a dávám mu za pravdu. 
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ŠAŠTÍN PATŘÍ SEDMIBOLESTNÉ
Poutní místo zázračných uzdravení a nadšení pro Krista navštívil už 
druhý papež.
text: Václav Štaud

Jen několik kilometrů za řekou Moravou, která pod Břeclaví tvoří hranici s bratrským Slovenskem, 
leží Šaštín-Stráže. Město s poutním místem Panny Marie Bolestné, kterou mají i čeští věřící ve vel-
ké oblibě. Letos byli na hlavní pouti zastoupeni ještě silněji, protože chtěli pozdravit vzácného 
hosta, papeže Františka. 

ZŮSTAŇTE NA CESTĚ!
Svatý otec ani na návštěvě Slo-
venska nepřestal zdůrazňovat 
myšlenky solidarity se všemi, 
kteří trpí a  potřebují pomoc. 
V  Šaštíně, kde hlavní patron-
ce Slovenska věnoval zlatou 
růži, papež také uvedl: „Panna 
Maria je vzorem víry pro tento 
slovenský národ: víry, která se 
vydává na  cestu s  jednodu-
chou a  upřímnou zbožností, 
vždy na pouti, v hledání Pána. 
Přemáhá pokušení statické 

víry, která se spokojí s nějakým 
obřadem nebo starou tradicí. 
Vycházíte ze svého nitra, ne-
sete v batohu své radosti a bo-
lesti a  děláte ze svého života 
pouť lásky k  Bohu a  k  bratřím 
a  sestrám.  Děkuji za  toto svě-
dectví! A prosím vás, zůstaňte 
na cestě stále! Nezastavujte se! 
Protože když se církev zasta-
ví, onemocní, když se zastaví 
biskupové, onemocní Církev; 
když se zastaví kněží, onemoc-
ní Boží lid.“

S PAPEŽEM 
NA UKRAJINĚ
Mezi českými věřícími, kteří le-
tos navštívili šaštínskou pouť, 
byl ředitel Oblastní charity 
Znojmo Evžen Adámek: „To-
hle setkání se Svatým otcem 
ve  mně vyvolalo vzpomín-
ky na  návštěvu Jana Pavla II. 
na  Velehradě. Tehdy jsme byli 
ještě víc plní emocí a  radosti 
z  dosažené svobody. Ale i  le-
tošní prožitek byl pro mne sil-
ný, i když jsem pouť neprožíval 
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s  rodinou, ale se svými spolu-
pracovníky. Podařilo se nám 
dostat do  těsné blízkosti Sva-
tého otce, pohlédnout do jeho 
skromné a  pokorné tváře, po-
cítit, jak pozitivní energii ko-
lem sebe šíří. A odnesli jsme si 
vědomí, že i nám Čechům dává 
František úkol nezůstat stát 
a  být vždy pohotoví ke  službě 
druhým.“ 

Pro Evžena Adámka šaštínská 
pouť s  odjezdem domů ne-
skončila, papež František jej 
provázel i  na  následné cestě 
s  humanitární pomocí na  vý-
chodní Ukrajinu. „Na Slovensku 
rozdávali praporky s  vatikán-
skou vlajkou a s portrétem Sva-
tého otce. Jedním z  nich jsme 
vyzdobili služební vůz a on pak 
jel s  námi téměř až na  fronto-
vou linii. Lidé si praporku hodně 
všímali a  nezaznamenali jsme 
jedinou negativní reakci. Na-
opak zazněla řada pochvalných 
komentářů a  jednoslovných 
ocenění typu „super!“. Ukázalo 
se, že Františka mají Ukrajinci 

ve velké úctě, a to nejen řecko-
katolíci,“ říká Evžen Adámek.

POKOJ A RADOST 
DUŠÍM
Monika Punová žije na  Sloven-
sku a do Šaštína to nemá daleko. 
Přesto jí i jejím malým dětem za-
brala cesta téměř pět hodin. Sil-
nice byly zacpané, vše kompli-
kovaly policejní a proticovidové 
kontroly. Církevní organizátoři 
přímo v  sektorech ale všechno 
vynahradili, hlavně děti dostaly 
zvláštní péči. „Během obřadu 
jsme na  potíže zapomněli úpl-
ně, setkání s Kristem a současně 
s  jeho náměstkem hodnotím 
jako úžasné. Ve  svých duších 
jsme si odváželi pokoj a radost,“ 
dodává paní Punová.

S  autobusem farníků vy-
razil do  Šaštína rovněž fa-
rář v  Soběchlebích u  Hranic 
na  Moravě P.  Josef Červenka. 
Také jeho svěřenci se museli 
vyrovnat s  organizačními pro-
blémy, ale výsledek všichni 
hodnotí s velkou spokojeností. 

Kněz vzpomíná: „Liturgie byla 
nádherná a  v  paměti nám zů-
stala nejen velká vlídnost pa-
peže k  lidem, ale i  jeho výzvy, 
mezi nimiž zvlášť cením pobíd-
ky k  soucitu. Také moji farníci 
o  Františkových slovech pře-
mýšlejí a slýchám od nich stále 
nové duchovní ohlasy. Souhlas-
ná reakce většiny z nich je pro 
mě povzbuzením.“

P. Červenka pochází z Moravské-
ho Slovácka, odkud je to do Šaš-
tína blízko. Vzpomíná: „Už jako 
dítě a dospívající šohaj jsem měl 
to místo rád a  fascinovalo mě 
nadšení Slováků pro víru, jejich 
neohroženost. V  Šaštíně jsem 
v roce 1987 prožil i dramatickou 
situaci, kdy se zde lidé sešli, aby 
se modlili za  obsazení biskup-
ských stolců. Ubytovali jsme se 
ve stanech kolem baziliky a stří-
dali se při noční adoraci. Když ale 
došlo na petičními archy, začala 
policejní razie. Uvnitř nám vy-
pnuli mikrofony, venku bořili sta-
ny, ničili nebo kradli spacáky, za-
strašovali. Tak jsme se modlili až 
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do rána pod hvězdami a výsled-
kem bylo ještě větší nadšení mlá-
deže pro Krista. Dodnes mám 
z těch časů na Slovensku mnoho 
výborných přátel a  do  svobod-
ného Šaštína jezdím moc rád,“ 
dodává otec Josef.

VÍRA UZDRAVUJE
Dojmy z  papežské návštěvy 
pomalu odeznívají, poutníci 
ale budou k  hlavní patron-
ce Slovenska přicházet dál. 
Připomeňme si tedy několik 
skutečností z  historie Šaštína 
a  zdejších poutí. Při pevnosti, 
postavené k  ochraně obchod-
ních cest od  Dunaje do  Čech 
vznikla kaple, první v  tomto 
kraji. Hovoří o ní písemná zmín-
ka z  roku 1204. Tehdy někdo 
nedaleko šaštínského hradu 
pověsil na  strom obraz Boho-
rodičky. K  němu se chodívala 
modlit místní grófka Angelika 
Bakičová a její prosby za ukon-
čení rodinného trápení byly 
vyslyšeny. Za  to dala zhotovit 
současnou sochu Matky Sed-
mibolestné. Jako začátek poutí 
pak bývá udáván rok 1564, kdy 
uvedenou sochu umístili k  ve-
řejné úctě do trojhranné kaple, 
která tu stojí dodnes. Ze Šaštína 

pak začala přicházet hlášení 
o  sérii zázračných uzdravení. 
Počátkem 18. století proto ost-
řihomský arcibiskup Eszterházy 
ustanovil vyšetřovací komisi, 
která přezkoumala celkem 726 
údajně zázračných případů. 
Po  dalším prošetřování v  Bra-
tislavě sochu za  účasti 20 tisíc 
poutníků v  létě 1732 slavnost-
ně vyhlásili za zázračnou. Hned 
v  dalším roce pak arcibiskup 
svěřil Šaštín řádu paulínů, kteří 
zde vybudovali klášter a  pros-
torný poutní chrám. Milostnou 
sochu umístili na  hlavní oltář 
z  červeného mramoru. Dílo ří-
dil císařský stavitel František 
Anton Hildebrant a  jedineč-
ným freskami na  stropě a  nad 
bočnými oltáři ke  chrámové 
kráse přispěl malíř Jean Joseph 
Chamant. 

KORUNY PRO 
ZÁZRAČNOU SOCHU
Kostel byl posvěcený v  srpnu 
1762 za  účasti královny Ma-
rie Terezie a  jejího císařského 
manžela Františka Lotrinského. 
Přešlo však jen 24 let a  jejich 
syn, císař Josef II., řeholi paulínů 
zrušil a majetek zabavil. Všech-
na omezení v Šaštíně však brzo 

skončila a  roku 1864 proběhly 
oslavy třístého výročí uctívání 
zdejší sochy Sedmibolestné. 
Chrám byl renovován a  8. září 
se zde konala velká slavnost, 
při níž ostřihomský arcibiskup 
kardinál Ján Scitovský koruno-
val sochu zlatými korunami, 
posvěcenými papežem Piem 
IX. Zúčastnilo se více než 120 ti-
síc poutníků s 300 duchovními. 

Od návratu svobody v roce 1989 
a  osamostatnění Slovenska 
probíhají v  bazilice postupné 
opravné a  rekonstrukční práce 
a  během své druhé pastorační 
návštěvy Slovenska navštívil 
Šaštín také papež Jan Pavel II. 
O poutní místo krátce pečova-
la kongregace salesiánů a roku 
2017 se do  Šaštína po  231 le-
tech vrátila řehole paulínů, jimž 
je opět svěřena farnost i správa 
baziliky. Paulíni své jméno pře-
vzali od  poustevníka sv. Pavla 
z Théb. Ke  znakům jejich řádu 
patří hábit s kapucí bílé barvy, 
v  náplni činnosti jsou na  prv-
ním místě kontemplace (roz-
jímání) a  pastorace s  důrazem 
na  vzdělání. Vedení řádu sídlí 
v  polském klášteře Jasná Hora 
nad Čenstochovou. 
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INFORMACE POUTNÍKŮM
Celonárodní pouť k hlavní patronce Slovenska – Sedmibolestné Panně Marii – se každoročně 
koná 15. září, kdy je na Slovensku státní svátek. Přichází vždy kolem dvaceti tisíc věřících. Druhou 
hlavní poutí v Šaštíně je oslava Ducha Svatého o Letnicích. Nejbližší termín bude 5. června 2022.

Kromě toho zvou paulíni i na řadu starých i novodobých tematických poutí. O únorovém víkendu 
v blízkosti svátku sv. Valentýna je to pouť zamilovaných; první sobotu po neděli Zmrtvýchvstá-
ní se koná pouť mužů, v sobotu v blízkosti 6. května (sv. Dominik Savio) bývá pouť ministrantů. 
Druhá májová neděle (Svátek matek) pravidelně patří maminkám v požehnaném stavu, v sobo-
tu po  slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova bývá odpustková pouť řeckokatolíků bratislavské 
eparchie. Motorkáři slaví svoji pouť v Šaštíně o poslední červnové sobotě, růžencová bratrstva 
v sobotu blízko svátku Růžencové Panny Marie (7. 10.) Sezónu pak uzavře říjnová Pouť nalomených 
srdcí, při níž o posilu prosí rozvedení, opuštění a rodiny v krizi. Fatimské soboty jsou pak určené 
pro všechny mariánské ctitele a konají se každou první sobotu v měsíci, začátek je vždy v 16 hodin. 
Služba kněze v bazilice po–pá 9–11.30, 14.30–16.30.

Více informací na tel.: +421 34 6542 111 (9–12 hod.) a na e-mail: pute@bazilika.sk
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MATER DOLOROSA
Xaver Dvořák  
(Ze sbírky básní Zlatou stezkou)

Jako by svitla kolem Tvých skrání 
koruna z trnů, tak se mi zdá, 
pod její tíží hlava se mdlá 
na rámě Jana ve slzách sklání.

„Ó vy, již jdete kol těchto strání, 
zda vaše bolest větší mé, zda?“ 
slyším Tě, Matko, šeptat, kol jda, 
a z oka tryská slzí proud maní.

Ano, ó Matko, co jsou mé žaly, 
jak jarní bouře, jako stín malý, 
který mně náhle přes cestu paď.

Ó půjdu šťasten, nechť srdce kruší 
bolest a hoře; obraz Tvůj v duši 
nejtěžší kříž já ponesu rád!

Matka Boží v české poesii: Výbor umělých  
i národních básní o Matce Boží.  

Občanská tiskárna v Brně, 1928.  
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TEN, JEHOŽ RUKU VEDL BŮH 
Andělský mír v srdci andělského malíře
text: Libor Rösner

„Nikdy jsem nedosáhl toho, co Beatus Angelicus, protože jsem neměl v sobě takovou čistotu jako 
on,“ prohlásil velký Michelangelo. Možná by k povídání o dnešním světci stačila jediná věta toho-
to velikána světového umění. Řekne-li to totiž tento gigant zanechavší za sebou tak mimořádné, 
ale opravdu mimořádné dílo, o něčem to svědčí.

DOMINIKÁNEM
Beatus Angelicus, zvaný též Fra 
Angelico, poprvé nasál vzduch 
do svých plic jako Guido (Kvído) 
di Pietro v toskánském Castello 
Vechcio někdy r. 1387. Co byli 
jeho rodiče zač, není známo, pa-
nuje nicméně přesvědčení, že 
patřili k těm vcelku solidně zajiš-
těným. Všimli si, že když si jejich 
syn kreslí, je z těch jeho malůvek 
celkem i  poznat, co to má být. 
Navíc k  malování dosti přilnul. 
Dali ho proto do  malířského 
učení k  maestru Monacovi 
do Florencie. Zhruba ve dvaceti 
pocítil Kvido povolání do  řádu. 
Šel mu vstříc. Ve Fiesole nedáv-
no vybudoval bl. Jan Dominici 
dominikánský konvent. Od  něj 
přijal Kvido nejen černobílý há-
bit, nýbrž i řádové jméno: „Jeho 
jméno je Jan,“ prohlásil při té 
příležitosti na  Kvidovu adresu. 
R. 1425 složil Jan z Fiesole, jak se 
mu bude také říkat, sliby. 

Původně spolu se svým star-
ším bratrem Benediktem (tak-
též dominikánem) iluminoval 
rukopisy, pak dostal první za-
kázku, oltářní obraz – u florent-
ských kartuziánů. Ten se ovšem 
nedochoval, stejně jako někte-
ré jiné jeho rané práce. A  pak 
přišel rok 1436…

ZAČALO TO CELÉ 
CELOU
… a s ním i stěhování části ko-
munity bratří do zbrusu nového 
kláštera sv. Marka ve Florencii – 
městě tehdejším umělcům za-
slíbeném. Však si ho taky oblíbil 
nejvlivnější sponzor tamní sig-
norie – Cosimo de Medici. To byl 
člověk, jenž si nechal v konven-
tu zřídit pro jistotu celu, kdyby 
ho snad někdy přestal bavit 
svět a  on se rozhodl zbytek ži-
vota strávit za klášterními zdmi. 
Ale ježto měl rád pěkné věci, 
nechal si celu vymalovat  – ne 

ovšem nějakým pokojovým 
malířem s  válečkem a  štětkou 
v ruce, nýbrž právě Janem z Fie-
sole. Měšec s  penězi tohoto 
sponzora byl prakticky beze-
dný, proto mohl nadaný malíř 
ozdobit i vchody do cel asi dva-
ceti dalších bratří. R. 1439 pak 
dosáhl svého prvního vrcholu, 
když namaloval oltářní obraz 
Panny Marie obklopené světci 
a  anděly. Nebudu vás unavo-
vat rozbory, které jsem stejně 
vyčetl, podotknu jen, že mají 
pravdu – je to neskutečně živý 
obraz. Člověk se přistihne, že 
čeká, kdy se ty postavy pohnou. 
Žádná strnulost, jaká se objevu-
je na dřívějších plátnech, nic ta-
kového. Tam to prostě pulzuje, 
dýchá, tam to žije. 

ANDĚLSKÝ
A nebudu vás unavovat ani dlou-
hatánským výčtem jeho děl, 
uvedu jen nejznámější – fenome-
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nální cyklus ze života sv. Štěpána 
a  sv. Vavřince v  soukromé kapli 
papeže Mikuláše  V., úchvatné 
Korunování Panny Marie nebo 
několik variant obrazů Zvěsto-
vání. Očima laika řečeno – nád-
hera. Světlo, které neoslepuje, 
světlo, po jehož dosažení abnor-
málním způsobem toužíte, 
světlo, které pochází odněkud 
z  neznáma, přitom však všemi 
póry těla tušíte, odkud. Světci 
se nešklebí nepřirozeným způ-
sobem v  jakémsi vytržení, ale 
tváří se jako každý z nás, jen mají 
v tváři cosi vědoucího. Když jako 
snad první umělec ztvárňuje 
chátru z  ulice, vidíte její nuz-
nost, ubohost a špínu. Slepcům 
věříte jejich slepotu a chromým 
jejich ochromení. Postavy na Fra 
Angelicových malbách jsou skrz 
na  skrz produchovněné, což 
neznamená, že by třeba v  pří-
padě obyčejných smrtelníků 
šlo o  nějaké éterické bytosti. 
Naopak, jsou lidští, jak jen lidští 
mohou být. Přídomek Fra Ange-
lico, tj. „Andělský“, hovoří za vše. 
Pokud můžete, najděte si někde 
něco z toho, co vytvořil, stojí to 
za  to. Je to úžasné, velkolepé, 
nádherné.

Skrze obrazy tohoto domini-
kána skutečně mluví Bůh. On 
sám to ostatně taky tak vnímal. 
Všechna jím vytvořená díla jsou 

výsledkem takříkajíc jednoho 
tahu. Fra Angelico obraz nama-
loval a už se k němu nikdy ne-
vracel, nikdy nic neopravoval, 
nepřidělával, zkrátka ho pone-
chal vždy tak, jak byl. Věřil totiž, 
že jeho ruku vedl Bůh a že pří-
padné zásahy už by byly jeho, 
tj. lidské. Neexistovalo, aby se 
před započetím díla nepomod-
lil, byť by šlo třeba jen o prťavou 
čárečku. „Než začnete tvořit, 
musíte mít v duši andělský mír, 
musíte se smířit s Bohem i s lid-
mi,“ odpovídal na  otázky stran 
toho, jak je možné takto ma-
lovat. Když zpodobňoval Ukři-
žování, prožíval to natolik, že 
až slzel. Čistá duše dominikán-
ského bratra, později dokonce 
i převora, byla výsledkem toho, 
co o něm vyřkl Michelangelo. 

Každým skutečným umělcem 
promlouvá k lidem Bůh, ovšem 
jde-li tomu tento kumštýř vstříc 
jako právě Fra Angelico, vane 
na  vás z  jeho děl neskutečná 
síla, třebaže jsou jiná díla z umě-
leckého hlediska kvalitnější 
a  pro diváka atraktivnější. Ne-
znamená to však, že by kdejaký 
mazal, shodou okolností věřící, 
po  jednom Otčenáši přiváděl 
na svět převratná díla jen proto, 
že je věřící. Musí mu být dáno, 
což v případě tohoto muže pla-
tí tisíciprocentně.

Když Fra Angelicovi papež 
Evžen IV., který byl z  jeho fre-
sek dočista unesený, nabídl 
uprázdněný post florentského 
arcibiskupa, odmítl. „Dividen-
dy“ s  tímto úřadem spojené 
ho nelákaly. „Pravé bohatství je 
spokojenost s  málem,“ říkával. 
Beztak za tím stála i touha ohá-
nět se i  nadále štětcem místo 
arcibiskupskou berlou, ale ještě 
více jeho pokora. „Je méně na-
máhavé, když člověk poslou-
chá druhého, neudělá tak ani 
tolik chyb,“ nechal se slyšet. 

BLAHOSLAVENÝ
„Il Beato Angelico“ zněl jeho 
další přídomek. Skromný, pro-
stý a  pokorný mnich, v  kteréž-
to oblasti nikterak nezaostával 
za  svým uměleckým nadáním, 
jak podotkl jeho životopisec 
G. Vasari, zemřel při práci – bě-
hem výzdoby soukromé pape-
žovy kaple – 18. února 1455. 
Pohřben byl v  chrámu Santa 
Maria sopra Minerva.

Přestože v  širokém povědomí 
dávno figuroval jako blaho-
slavený, oficiálnímu připsání 
tohoto titulu se mu dostalo až 
r.  1982 papežem Janem Pav-
lem II., který jej zároveň pasoval 
do role patrona umělců – con-
firmatur... Patronus... artem pic-
toriam profitentium. 
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POZNAŤ BOHA A SEBA
Sv. Maximilián nás učí poznávať Boží zámer s človekom skrze 
Nepoškvrnenú.
text: Dariusz Żuk-Olszewski

Jeden z  darov Ducha Svätého – dar poznania (česky dar umění) nás učí „umeniu“ spoznávať 
Boží zámer s človekom a vedieť naň pozitívne odpovedať. Poznanie, ktoré pochádza od Ducha 
Svätého a  je Jeho darom, nás privádza prostredníctvom poznávania, vnímania krásy stvorení 
k veľkému úžasu nad Božím majestátom a veľkosťou Božej lásky k nám. Sv. Maximilián nás vedie 
k spoznávaniu Božieho zámeru s každým človekom cez spoznávanie najväčšieho z Božích stvo-
rení – Matky nášho Pána. A k jeho prijatiu. 

SPOZNAŤ CESTU 
K BOHU
Život človeka je cestou k Bohu. 
A túto cestu môže človek spo-
znať iba vďaka daru Ducha 
Svätého, ktorý nazývame da-
rom poznania. Niektorí po  tej-
to ceste kráčajú istým krokom 
počas celého pozemského pu-
tovania, iní (početnejší)  občas 
poblúdia na lákavých skratkách 
a poudieraní sa znova a znova 
vracajú cez blato a jamy naspäť 
na cestu. No sú aj takí, ktorí túto 
cestu v  istom okamihu živo-
ta zámerne vymenia za  širokú 
diaľnicu do  pekla. A  práve tu 
vidí sv. Maximilián veľkosť daru 
Nepoškvrnenej, ktorá človeku 
najúčinnejšie pomáha spozná-
vať a  rozlišovať – čo je skutoč-
ná, aj keď tŕnistá cesta, na kto-
rej konci je večné spoločenstvo 
s  Bohom, a  čo je iba lákavá, 
široká a  kvalitne vyasfaltovaná 
slepá ulica, na ktorej konci je hl-
boké poznanie tragédie vlast-
ného úplného poblúdenia. 

Maximilián v  jednom zo svo-
jich príhovorov k  rehoľným 
spolubratom v Niepokalanowe 
na  túto tému povedal: „Kristus 
Pán prišiel na  tento svet skrze 
Máriu, hoci to mohol urobiť 
iným spôsobom, napríklad mo-
hol prísť v  podobe dospelého 

muža, ako Adam. No vo svojej 
pokore sa Pán Ježiš chcel stať 
závislým na  stvorení a  dať sa 
svetu nepriamo. Ako k  nám 
Kristus Pán prišiel cez Máriu, 
tak aj my nemáme k  nemu 
kráčať inak, ako len cez Máriu. 
V skutočnosti sú rozličné cesty 
k Bohu, ale táto cesta, o ktorej 
hovorím, je najkratšia a najbez-
pečnejšia. Zvolili sme si túto 
cestu, po nej kráčame a tou is-
tou cestou chceme ku Kristovi 
priviesť všetkých ľudí. Heslom 
Rytierstva Nepoškvrnenej, kto-
ré sa úspešne rozvíja, je: „Cez 
Máriu k  Najsvätejšiemu Srdcu 
Pána Ježiša musíme priviesť 
všetkých a každého osobitne.“1 

SPOZNAŤ VLASTNÚ 
BIEDU
Darom poznania nám Duch 
Svätý otvára oči svedomia pred 
našou vlastnou vnútornou bie-
dou a  hriešnosťou. A  čím viac 
človek z Božej milosti napredu-
je na svojej ceste k Pánovi, tým 
väčšmi vidí svoju hriešnu nedo-
konalosť. Sv. Maximilián o tom-
to vnútornom procese hovorí: 
„Môže sa nám zdať, že sme už 
značne pokročili k  dokona-
losti, ale ak sa zamyslíme, tak 
s  pomocou Božej milosti uvi-
díme, koľko ešte chýb a  nedo-
konalostí máme. Keď hľadíme 

na vzduch, zdá sa nám čistý, no 
keď cez škáru zasvieti lúč slnka, 
uvidíme ešte množstvo drob-
ného prachu. A naša duša, čím 
väčšmi je osvecovaná Božou 
milosťou, tým viac vidí svoje ne-
dokonalosti a  tým väčšmi vidí 
ich množstvo. Je dobré často 
si spytovať svedomie, aby sme 
sa väčšmi očisťovali z  nedoko-
nalostí. Lebo keby ich bolo aj 
veľmi veľa, ak si ich duša všíma 
a  ľutuje ich, odprosuje Nepo-
škvrnenú, všetko je v  poriadku 
a dobre, ale ak ich vidí a nerea-
guje na ne, je to horšie. A pre-
hliadania sa musíme obávať. 

Každý z  nás má u  Pána Boha 
dlhy, a keby prišlo k zúčtovaniu 
podľa spravodlivosti, tak misky 
váh by sa veľmi preklopili v náš 
neprospech. Ale ak sa odovzdá-
me Nepoškvrnenej úplne, tak 
Ona položí na druhú misku váh 
svoje zásluhy, svoju ruku a mô-
žeme si byť istí, že teraz sa mis-
ky váh preklopia výrazne v náš 
prospech. Nepoškvrnená nás 
prikryje svojím plášťom pred 
Božou spravodlivosťou.“2

SPOZNAŤ CESTU 
KU KRESŤANSKEJ 
DOKONALOSTI 
O  kresťanskej dokonalos-
ti, po  ktorej túžiť je tiež 
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dôsledkom pôsobenia darov 
Ducha Svätého, sv. Maximilián 
hovorí toto: „Kresťanská doko-
nalosť spočíva v zjednotení na-
šej vôle s  Božou vôľou. A  vôľa 
Nepoškvrnenej je tak úzko 
zjednotená s  Božou vôľou, že 
sa zdá, akoby to bola jedna 
vôľa. Keď teda hovoríme o  pl-
není Božej vôle, môžeme tiež 
smelo povedať, že plníme vôľu 
Nepoškvrnenej. Tým neoberá-
me Pána Boha o  chválu, ale ju 
zväčšujeme, keďže tak zvýraz-
ňujeme dokonalosť Márie ako 
najdokonalejšieho Božieho 
stvorenia a  úplné zjednotenie 
Jej vôle s Božou vôľou.“3

Pri uvažovaní o  ceste plnenia 
Božej vôle sv. Maximilián veľ-
mi často používal príklady zo 
všedného života a  často nimi 
veľmi účinne  poučoval svojich 
spolubratov v  Niepokalanowe. 
Počas slávnostného posvätenia 
nového motora, ktorý genero-
val elektrickú energiu pre nie-
pokalanowskú tlačiareň, v  lete 
roku 1933 povedal: „To všetko, 
na čo hľadíme, to všetko, čo nás 
obklopuje, nech nám vždy ho-
vorí o Pánu Bohu. Na myseľ mi 
teraz prichádzajú dve porovna-
nia: vidíme motor – stojí mŕtvy 
a nehýbe sa. Čo mu chýba, aby 
sa pohol? Je potrebné dať mu 
naftu, olej, pustiť vzduch a vte-
dy začne pracovať. Podobne je 
to aj s našou dušou – je akoby 
majstrovsky zostrojený stroj. 
A  pokiaľ ide o  dobré skutky, 
tak sami, podobne ako táto 
kopa železa, z  ktorej je motor 
zostrojený, nemôžeme nič uro-
biť. Až keď príde Božia milosť, 
duša oživne a je schopná činu. 
Motor ide a pracuje tým lepšie, 
čím lepšiu starostlivosť má. To 
isté sa deje v duchovnom sve-
te. Podstata svätosti spočíva 
v  odpovedi na  milosť. Všetko 

to dokonale platí: ako toto mŕt-
ve železo, motor, nemôže sám 
o sebe nič, tak aj duša bez mi-
losti neurobí nič. 

Z druhej strany vidíme, že mo-
tor slabne, keď mu chýba nafta 
či vzduch. Ešte chvíľu ide zo zo-
trvačnosti, ale nakoniec zasta-
ne. Duša tak isto, ak jej chýba 
milosť, okamžite začína slabnúť 
až nakoniec umiera.“4

Prosme teda spolu so sv. Maxi-
miliánom dobrého Boha, aby 

nám nikdy nechýbala Jeho 
milosť. Aby sme s  pomocou 
Nepoškvrnenej nielen spoznali 
Boží zámer s naším životom, ale 
vedeli ho aj naplniť. 

1 KOLBE, Maximilián M. Maryjna droga do doskona-
łości. Príhovor spolubratom pri soche Nepoškvrnenej 
v Niepokalanowe, 30. 5. 1933.

2 Tamtiež.
3 Tamtiež.
4 KOLBE, Maximilián M. Istota świętości polega na od-

powiadaniu łaskom Bożym. Príhovor v Niepokalano-
we, 29. 7. 1933.
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CHCI ZPÍVAT HOSPODINU
Při setkání s Bohem si člověk s pouhou řečí nevystačí.
text: P. Petr Soukal

Touha zpívat Hospodinu propojuje Starý i Nový zákon. Nejen Mojžíš, ale také soudkyně Debora 
či sto čtyřiačtyřicet tisíc spravedlivých zpívají Hospodinu a jejich poselství je jasné: Kde se člověk 
setkává s Bohem, tam si už s pouhou řečí nevystačí.

SRDCE BIBLICKÉHO 
POSELSTVÍ
Joseph Ratzinger si ve své kni-
ze Duch liturgie všímá toho, že 
„slovo zpívat (spolu s příbuzný-
mi slovy zpěv atd.) je vůbec jed-
ním z  nejpoužívanějších slov 
v bibli. Ve Starém zákoně se ob-
jevuje 309krát, v Novém 36krát. 
Kde se člověk setkává s Bohem, 
tam si už s  pouhou řečí nevy-
stačí.“1 Zpěv ztělesňuje potřebu 
vyjádřit radost, vděčnost a úžas 
z Boha, který se dotýká člověka 

a  přináší mu záchranu (spásu) 
z  hrozícího nebezpečí. Rabíni 
rádi poukazovali na  spojitost 
Zákona a  žaltáře. Obtížně da-
tovatelný rabínský komentář 
Midraš (3.–9. stol. po  Kr.) říká: 
„Mojžíš dal Izraelitům pět knih 
Tóry a David dal Izraelitům pět 
knih žalmů.“ Biblista Gerhard 
von Rad žalmy považuje za od-
pověď Izraele na  Boží obda-
rování a  vyvolení. „Hospodin 
si nevyvolil Izraele jako němý 
předmět své vůle projevující 

se v dějinách, ale jako partnera 
dialogu.“2

ZPÍVAL ADAM V RÁJI?
Co myslíte? Zpíval? Nejstarší 
biblické vyprávění o  stvoření 
světa (Gn 2,4b-25 z  pera tzv. 
Jahvisty) nám popisuje, že 
Hospodin Bůh „se procházel 
v  zahradě při denním vánku“ 
jako přítel prvních lidí. O zpěvu 
v  rajské zahradě však nezazní 
ani slovo. Nicméně jeden z vý-
znamných německých teologů, 
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Karl Barth, mluví o  tom, že by 
celá Píseň písní mohla být já-
savým chvalozpěvem prvního 
muže, když se probral z hlubo-
kého spánku a spatřil po svém 
boku první ženu, která mu 
byla Bohem darována jako po-
mocnice. Barth se táže: „Kdo 
byl tedy natolik čistý, aby tyto 
texty napsat tak čistě? A  kdo 
měl tehdy tak čisté oči, aby 
je mohl tak čistě číst?“3 Vždyť 
přece celá Píseň písní působí 
dojmem, jako by v ní nebyl ani 
nejmenší stín žádostivosti či 
první viny, která rozbila harmo-
nickou jednotu mezi mužem 
a  ženou. A  protože tento spis 
působí dojmem, jako by byl se-
psán ještě před pádem prvních 
lidí, klade jej Barth symbolicky 
přímo do  Adamových úst jako 
píseň plnou vášně, nadšení 
a extáze ze stvořené ženy. Bůh 
zasáhl. Změnil to, co ve stvoře-
ní „nebylo dobré“ (Gn 2,18), aby 
již nikdy člověk nebyl sám bez 
pomocnice, která by mu byla 
rovná.

MOJŽÍŠOVA PÍSEŇ 
HOSPODINU
Nicméně úplně první zmínka 
o tom, že někdo zpívá, se obje-
vuje hned po přechodu Rudého 
moře. Právě ve  chvíli, kdy za-
chránění Izraelité „viděli mrtvé 
Egypťany na  mořském břehu 
a  pocítili mocnou ruku, kterou 
Hospodin zasáhl proti Egyp-
ťanům“ (Gn 14,30n), povstal 
Mojžíš, aby Hospodinu zazpíval 
píseň. Slova této první biblické 
písně máme uchována v 15. ka-
pitole knihy Genesis. Na  dar 
Boží záchrany před pronásle-
dovateli Mojžíš odpovídá oslav-
nou písní: „Chci zpívat Hospo-
dinu, neboť je velmi vznešený, 
koně i  jezdce svrhl do  moře. 
Hospodin je má síla, jej opěvuji, 
stal se mou spásou. On je můj 

Bůh, a já ho chválím…“ Zřejmě 
zde máme doložen také prasta-
rý způsob zpěvu na dva chóry, 
kdy Mojžíšovi a  synům Izraele 
odpovídá Áronova sestra Mir-
jam s  ostatními ženami. A  aby 
byl tento zpěv dokonalým vyjá-
dřením radosti z  Hospodinova 
zásahu, doprovází jej také bu-
bínky a taneční rej.

VÁLEČNICE DEBORA
Není bez zajímavosti, že úplně 
nejstarším biblickým textem 
není nic jiného než právě píseň. 
Nacházíme ji v 5. kapitole knihy 
Soudců, a  to opět za  podob-
ných okolností. Byla vyhrána 
bitva několika spojených sever-
ních izraelských kmenů nad ka-
naanským generálem Síserou 
a  reakcí na  tento Boží zásah je 
opět děkovná píseň oslavující 
Hospodinovo vítězství. Podle 
badatelů tato válečná píseň po-
chází z  doby kolem roku 1125 
př. Kr. a jedná se o nejstarší do-
chovanou hebrejskou poezii.4

CHVALOZPĚVY 
U LUKÁŠE
Zpěv samozřejmě nechybí ani 
v Novém zákoně. Z evangelistů 
mu nejvíce pozornosti věnuje 
Lukáš. Hned na začátku třetího 
evangelia nacházíme chvalo-
zpěv kněze Zachariáše, Panny 
Marie a  stařičkého Simeona. 
V  řeckém originále se sice 
o  „zpěvu“ výslovně nemluví, 
ale povaha těchto kantik (z lat. 
cantare – zpívat) zpěvu dobře 
odpovídá. V této chvíli je třeba 
si všimnout zejména toho, že 
i  zde je (chvalo)zpěv tou jedi-
nou adekvátní reakcí na  Boží 
zásah. Zachariáš je zbaven tíži-
vé němoty, nepatrné služebnici 
byly učiněny veliké věci a  Si-
meon může spočinout v pokoji, 
neboť jeho oči viděly Boží spá-
su. Tam, kde se člověk setkává 

s  Boží mocí, si s  pouhou řečí 
nevystačí, a proto zpívá…

BERÁNKOVA PÍSEŇ
V  Novém zákoně bychom na-
šli ještě další texty, které mluví 
o  zpěvu a  zasloužily by si naši 
pozornost (jako třeba půlnoční 
zpěv uvězněného Pavla krátce 
předtím než byl zachráněn  – 
Sk  16), nicméně my se již za-
měříme na  finále celých dějin 
spásy, které je velkolepými 
obrazy vykresleno v  knize Zje-
vení. Zpěv zachráněných zde 
dotváří protipól k budoucnosti 
těch, které čeká pláč a skřípění 
zubů. Apokalypsa svatého Jana 
mistrovsky propojuje události 
Exodu s  vyústěním celých dě-
jin spásy, když vkládá do  úst 
spasených píseň Mojžíše, Boží-
ho služebníka, a  píseň Berán-
kovu. Je to píseň zcela „nová“, 
které se nemůže naučit nikdo 
jiný než těch sto čtyřiačtyři-
cet tisíc vyvolených (Zj 14). Ta 
píseň je nová, protože „ten, 
který seděl na  trůnu, řekl: Hle, 
všecko tvořím nové“ (Zj 21,5). 
Je to píseň vítězství, protože 
„zvítězil lev z  pokolení Judo-
va, potomek Davidův“ (Zj  5,5). 
Všimněte si dobře toho, že opět 
zpívají ti, kteří byli vysvobo-
zeni. Nyní však již definitivně 
nejen z  egyptského otroctví, 
ale od hříchu a ze smrti. Ti, kdo 
zpívají, zakusili Boží moc, a pro-
to radostně volají: „Veliké a po-
divuhodné jsou tvé činy, Pane 
Bože všemohoucí“ (Zj 15, 3). 

1 RATZINGER, Josef. Duch liturgie. Brno: Barrister & 
Principal, 2012, s. 119.

2 Srov. ZENGER, Erich. Introduzione nell’Antico 
testamento. Brescia: Queriniana, 2013, s. 612.

3 VON BALTHASAR, Hans Urs. Gloria, díl. VI. Miláno: 
Jaca Book, 1971, s. 118.

4 Srov. GILLES, Anthony E. Lidé smlouvy. Praha: Portál, 
1933, s. 37–48.
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (34)
Pius XI. – odpůrce nacismu a komunismu
text: Radomír Malý

Protikřesťanské totalitní systémy nacismu a komunismu se staly v době mezi oběma světovými 
válkami vážnou hrozbou pro mír a pro národy celého světa. Jen málo státníků a významných 
myslitelů si uvědomovalo toto nebezpečí. Lze bez nadsázky říci, že papež Pius XI. byl jediným vý-
razným varujícím hlasem – a to především svými encyklikami z r. 1937: „Mit brennender Sorge“  
(S palčivou péčí) proti nacismu, a „Divini Redemptoris“ (Božského Vykupitele) proti komunismu. 
Jasné a nekompromisní papežovo stanovisko otevřelo mnoha lidem té doby oči. 

MEXICKÁ „PŘEDEHRA“
Papež Pius XI. několikrát veřej-
ně odsoudil krvavá zvěrstva 
ruských bolševiků proti pravo-
slavným a  katolickým duchov-
ním a  věřícím. Když v  důsled-
ku Leninovy politiky propukl 
v  Rusku hladomor, patřil Vati-
kán k  hlavním organizátorům 
charitativní pomoci hladovějí-
cím občanům Sovětského sva-
zu. Zásilky potravin měli na sta-
rosti biskupové a  kněží, kteří 
spolu s tím na území sovětské-
ho Ruska zřizovali ilegální du-
chovní správu za účelem přežití 
Katolické církve. Nejaktivněji si 
počínal francouzský misijní bis-
kup Michel d’Herbigny. 

Dalším komunistickým stá-
tem, který prolil krev statisí-
ců věrných katolíků, se stalo 
ve  20.  letech  Mexiko. Komu-
nisticko-zednářská diktatura 
generála Plutarka Callese zaká-
zala v zemi sloužit mše sv. a sys-
tematicky vyvražďovala katolí-
ky, kteří měli odvahu hlásit se 
ke  zjevené pravdě. Katolíci na-
konec povstali se zbraní v ruce, 
aby hájili životy svých drahých 
a své kostely, které byly znesvě-
covány a  plundrovány. Prorad-
ný Calles jim slíbil, že když složí 
zbraně, přijme jejich požadav-
ky. Uvěřili mu – a se zlou se po-
tázali. Všichni, pokud neuprchli 

do  hor, byli postříleni. Pius XI. 
na  to reagoval encyklikami 
„Iniquis Afflictisque“ r.  1926 
a „Acerba Animi“ r. 1932. 

ENCYKLIKA „DIVINI 
REDEMPTORIS“
Komunismus rozpoutal svo-
ji vražednou mašinérii také 
ve Španělsku r. 1936, kde po ví-
tězství komunistů a  levicových 
stran nastalo pro katolíky ho-
tové peklo. 11 biskupů, 12 pro-
cent řeholních osob, 13 procent 
kněží a bezpočet aktivních laiků 
podstoupilo mučednickou smrt. 
Když neodpadli, byli vražděni 
upalováním zaživa, křižováním, 
pohřbíváním zaživa, smrtí hla-
dem a  střílením. Tyto hrůzy, ja-
kož i přetrvávající pronásledová-
ní křesťanů v  Sovětském svazu, 
vedly papeže r. 1937 k  sepsání 
encykliky „Divini Redemptoris“, 
kde nazývá komunismus „bez-
božeckým“ a „satanským“. 

Píše zde mimo jiné:   „Nelze říci, 
že takové pusté ukrutnosti jsou 
jen přechodným zjevem, jaký 
doprovázívá každou velikou 
revoluci, osamocenými výbu-
chy rozjitření, k  jakým dochá-
zí v  každé válce. Nikoliv, to je 
přirozené ovoce soustavy, jíž 
chybí jakákoli vnitřní sebevlá-
da. Sebevlády potřebuje člo-
věk, ať již jako jednotlivec, ať již 

ve  společnosti. I  barbarské ná-
rody měly takovou uzdu v  při-
rozeném zákoně, jejž Bůh vryl 
v srdce každého člověka. A kde 
se tento zákon řádně zachová-
val, tu bylo viděti, jak se staro-
věké národy zvedaly k velikosti, 
která dosud některé snadno 
vznětlivé dějezpytce strhuje 
k  obdivu, snad i  většímu, než 
vlastně zasluhují. Když však se 
vyrve lidem ze srdcí i  pojem 
Boha, pak nutně jejich pudy 
a vášně je ženou do nejkrutější-
ho barbarství.”

Zároveň ale Pius XI. v tomto do-
kumentu poukazuje na  to, že 
podhoubím, z  něhož komunis-
mus vyrůstá, je sociální nespra-
vedlnost. Proto naléhavě volá 
po změně hospodářské struktu-
ry světa a k realizaci lásky k chu-
dým a  trpícím. Nerespektování 
tohoto požadavku lásky k  bliž-
nímu, plynoucího z  přirozené-
ho i nadpřirozeného zákona, je 
podle papeže těžkým hříchem, 
který plodí bezbožecký komu-
nismus se všemi jeho hrůzami.

ENCYKLIKA „MIT 
BRENNENDER SORGE“
Téhož roku Pius XI. vydal ně-
mecky psanou encykliku „Mit 
brennender Sorge“ proti nacis-
tickému režimu v Německu. Hit-
lerovský nacionální socialismus 
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vycházel z  protikřesťanské pan-
teistické filozofie Friedricha Niet-
scheho, zvulgarizované spisem 
hlavního ideologa nacismu Al-
freda Rosenberga „Mýtus 20. sto-
letí“, který požaduje nahradit 
katolický kult pohanským nábo-
ženstvím starých Germánů. Pro-
to papež nazývá nacismus termí-
nem „novopohanství“. 
Zároveň také katego-
ricky odsuzuje rasis-
mus a antisemitismus 
nacistické ideologie 
jako absolutně neslu-
čitelný s křesťanstvím. 
Hitlerovský režim za-
hájil v  Německu pro-
následování Katolické 
církve. 

Vydání encykliky bylo 
ze strany papeže Pia 
aktem státnické od-
vahy. Hitler se v  té 
době těšil přízni vliv-
ných ekonomických 
a  politických kruhů 
v USA a v Anglii, svě-
tová média obdivo-
vala „pořádek“, jaký 
prý vládne ve  III. říši, 
německá vláda si 
získávala sympatie 
v Evropě tím, jak pře-
kvapivě rychle odstranila ne-
zaměstnanost a  vypořádala se 
s ekonomickou krizí. 

Pius XI. se v  encyklice věnuje 
především rozboru uvedené 
Rosenbergovy knihy, kterou 
již ve  20. letech odsoudili ně-
mečtí biskupové a  Vatikán ji 
r. 1931 umístil na index zakáza-
ných knih. Papež charakterizuje 
učení nacionálního socialismu 
jako „pyšné odpadnutí od  Je-
žíše Krista, popření jeho učení 
a jeho vykupitelského díla, kult 
násilí, zbožňování rasy a  krve, 
potlačování svobody a  lidské 

důstojnosti“. Po teoretické části 
pranýřuje encyklika konkrétní 
pronásledování Církve, k  ně-
muž v Německu dochází a srov-
nává je s  bolševickým Ruskem 
a Mexikem. Stojí zde:

„Abychom nazvali věci pravým 
jménem: v  Německu je nábo-

ženské pronásledování… ne-
chybí při něm ani síla a  násilí, 
ani nátlak a hrozby, ani záludné 
úskoky a  lži…“ Jako konkrétní 
příklady uvádí encyklika rušení 
katolických spolků, škol a kláš-
terů a věznění duchovenstva. 

Encyklika vyvolala u  nacistů 
v  Německu zuřivost a  zděšení. 
V  neděli 21. března 1937 byl 
tento dokument čten z  ka-
zatelen v  11  500 kostelech. 
Říšský ministr propagandy Jo-
seph Goebbels poznamenal 
ve  svém deníčku: „Teď tepr-
ve kněží poznají náš pořádek 

a  naši neústupnost.“ Gestapo 
vydalo prohlášení, že „tento list 
papeže obsahuje velezrádné 
útoky proti nacionálně sociali-
stickému státu“. Proto všechny 
soukromé tiskárny, které měly 
odvahu jej vytisknout, byly 
bez náhrady vyvlastněny a  je-
jich majitelé zatčeni. Mnoho 

duchovních a  laiků, 
kteří tento doku-
ment šířili, putovalo 
do  koncentračních 
táborů. V  tehdejším 
Československu vy-
dal tuto encykliku 
německý nakladatel 
v Opavě a praktikují-
cí katolík Schulsche, 
jenž výtisky pašo-
val do  říše. Nacisté 
mu to nezapomněli 
a  po  záboru Sudet 
r. 1938 jej zatkli. 

Papež Pius XI. byl též 
jediným evropským 
státníkem, který ofici-
álně protestoval proti 
mnichovské dohodě 
30. září 1938 a zastal 
se Československa. 
Prezident Edvard 
Beneš v  rozhovoru 
s  britským noviná-

řem Comptonem Mackenziem 
vyjadřuje za to nejvyššímu pon-
tifikovi velkou vděčnost a uzná-
ní. Pius XI. zemřel 10.  února 
r. 1939. 
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NEJVĚTŠÍ DAR
Svatí bratři Konstantin a Metoděj přinesli našim předkům Boží 
slovo ve srozumitelné řeči.
text: S. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, jmenuji se Konstantin a pocházím z města Soluně v Řecku. Narodil jsem se jako posled-
ní ze sedmi dětí. Od malička jsem měl touhu poznávat nové věci.  A nejen to, chtěl jsem všemu 
také dobře porozumět.

Jednou jsme byli s  tatínkem 
na trhu a  já slyšel, jak tam lidé 
mluví jakousi neznámou řečí. 
Na něco se ptali mého táty a on 
si s  nimi povídal. „Tati,“ zeptal 
jsem se, „kdo to byl a jakou řečí 
mluvili? Tys jim rozuměl?“  „To 
byli Slované,“ odpověděl táta. 
„Mají svůj vlastní jazyk. Žijí 
ve vesnicích kolem Soluně. Po-
tkáváme se na trhu, a tak jsem 
se naučil jejich řeči.“ „To bych 
se chtěl také naučit,“ pomyslel 
jsem si. Od té doby jsem vždyc-
ky natahoval uši, když jsem 
slyšel ty lidi mluvit. A brzy jsem 
tomu novému jazyku přišel 
na kloub.

Učení a cizí řeči mi šly moc dob-
ře.  Pán Bůh mi v tom pomáhal. 
Často jsem ho totiž v modlitbě 
prosil: „Pane Bože, dej mi svou 
moudrost. Chtěl bych poznat, 
jaký jsi, a  dobře porozumět 
tomu, co říkáš.“ Rád jsem četl 
Boží slovo. Jaká moudrost je 
v  něm ukrytá! A  Bůh v  něm 
mluví úplně speciálně ke kaž-
dému z nás a touží, abychom 
mu rozuměli.  

Brzy jsem začal také učit dru-
hé. Lidé mi říkali „filozofe“, 
protože jsem dokázal i složité 
věci jednoduše vysvětlit. 
Jednoho dne mě k  sobě 
zavolal císař Michal 
a  řekl mi: „Filozofe, přišli 
ke  mně poslové z  Velké 
Moravy od  slovanského 

knížete Rostislava. Chtějí, 
abych k nim poslal někoho, kdo 
by jim srozumitelně vyložil naši 
křesťanskou víru. Nemám ni-
koho lepšího, než jsi ty.“ „Půjdu 
tam rád,“ odpověděl jsem, „ale 
jestlipak mají své písmo, v kte-
rém by mohli číst a psát?“ „Ne-
mají,“ odpověděl mi císař. „Ale 
tobě ho Bůh určitě pomůže 
vymyslet, když ho budeš prosit. 
Vezmi si na pomoc svého brat-
ra Metoděje a běž.“ 

Pustili jsme se tedy s  Meto-
dějem a  s  dalšími pomocníky 
do příprav na cestu. „Pane, jaké 
písmo chceš dát těm lidem, 
aby mohli 
číst tvé 

slovo a porozumět mu?“ modlil 
jsem se. Jak se mi teď hodilo, že 
jsem jako malý dobře poslou-
chal a naučil se slovanské řeči. 
Brzy jsem pro ni našel vhodná 
písmena a začal překládat Bibli 
do  slovanského jazyka. Zane-
dlouho jsme se mohli vydat 
na  cestu. Nesl jsem s  sebou 
překlad Evangelií a  v  srdci ve-
likou touhu: pomoci Slovanům 
poznat Boha a jeho lásku. 

Na Moravě nás lidé přijali moc 
hezky. Když slyšeli číst Boží 
slovo ve své rodné řeči, plakali 
radostí. „Přinesli jste nám ten 
největší dar!“ říkali. „Boží slovo, 
kterému můžeme porozumět.“ 

Prosili nás, abychom je na-
učili modlit se v  jejich rod-
né řeči a  pochopit, co se 
děje při mši svaté. Spolu 

s  Metodějem jsme přeložili 
do  slovanského jazyka knihy 
ke  slavení mše svaté a  přinesli 
je do  Říma. Papež Hadrián je 
schválil a od té doby bylo mož-
né slavit bohoslužby ve  slo-

vanské řeči. 

Milé děti, svatý Konstantin 
a  Metoděj byli vynalézaví. 
Chtěli předat našim předkům 
radostnou zprávu o  Boží lásce 
a  Bůh jim pomohl najít cestu. 
I  my můžeme Pána prosit, aby 
nám dal porozumět svému slo-
vu. Jistě nám pak dá i  moud-
rost, abychom mohli jeho lásku 

předávat druhým.  
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KDO UMÍ, VYHRAJE
O Radimovi, který se učil umění života podle evangelia.
text: Jana Lokajová

Tři kluci se vraceli domů ze 
školy. Trochu se pošťuchovali 
a  vytahovali se. „Uběhnu půl 
kilometru pod dvě minuty,“ 
chvástal se Petr. „To nic není, já 
dokážu vylézt až na  vršek jed-
le na  zahradě a  rozhoupu ji,“ 
vytahoval se Marek. „Nevěřím 
ti,“ namítal Radim. „to se nedá. 
Spadnul bys.“ „Chceš o  vidět? 
Někdy ti to ukážu. Dneska se 
mi nechce,“ začal se pomalu vy-
krucovat Marek. „Jsi lhář,“ osopil 
se na  Marka Petr a  šťouchl ho 
do  ramene. Kluci se začali str-
kat a za chvíli už leželi na zemi. 
Každý se pral za  svou vlastní 
pravdu. Radim to dost schytal. 
A  odnesl si domů pár modřin, 
kterých si všimla i máma.

„Co se ti stalo?“ zeptala se sta-
rostlivě.

„Ale nic, nechci o  tom mluvit,“ 
uhýbal pohledem Radim.

„Aha,“ poznamenala máma.

„No, kluci se vytahovali a  tro-
chu jsme se poprali,“ přiznal se 
Radim. „To není možné, aby Ma-
rek uměl vylézt na špičku jedle 
a nespadl.“

„Ty ses zase nechal strhnout 
ke rvačce, že?“ zakývala hlavou 
maminka. „Jsi tak chytrý kluk. 
Nedalo by se to řešit jinak?“ 

„No, asi jo. Ale já nevím jak,“ bez-
radně rozhodil rukama Radim.

„Já taky ne. U těch vašich debat 
vám nesvítím. Ale zkusila bych 

na  tvém místě poprosit Ducha 
Svatého o dar umění,“ naznači-
la maminka.

„Nevím, jak mi pomůže, že 
budu líp kreslit,“ zakroutil nevě-
řícně hlavou Radim.

„Ale ne, abys uměl kreslit,“ po-
usmála se maminka, „ale abys 
uměl žít to, co znáš z  koste-
la, z  evangelia. Abys dokázal 
opravdu žít v  duchu Ježíše, 
přizpůsobit podle toho všech-
no, co říkáš a co děláš. Abys žil 
tak, jak si to přeje Bůh. To je dar 
umění. Třeba aby ses nenechal 
vyprovokovat k těm rvačkám.“

„No nevím, mami, jestli to bude 
fungovat,“ zapochyboval Radim.

„Já bych to zkusila. Určitě ne-
budeš litovat,“ povzbudila ho 
máma.

Radim to vyzkoušel. Požádal 
o dar umění, když se večer s ro-
dinou modlili.

Sám by to nezvládl, ale protože 
věděl, že ho podporuje máma 
s  tátou, dokázal postupně změ-
nit své chování ve  vypjatých si-
tuacích ve škole i venku se spo-
lužáky. Za dar umění se upřímně 
modlil a  časem se mu podařilo 
s  obdivuhodnou mrštností vy-
hnout  nejednomu pokušení, 
které na  něj ve  škole čekalo. 
Vždycky se taky našel někdo, kdo 
mu dal pomocnou ruku. Často 
to byl někdo z církve. A Radim se 
díky své schopnosti řešit i zapek-
lité problémy klidně a s ohledem 
na dobro všech stal opravdu ob-
líbeným spolužákem. 

Dar umění nám dává Duch 
Svatý, abychom dokázali nejen 
znát evangelium, ale taky po-
dle něj dokázali jednat v  kaž-
dodenních situacích. Duch Sva-
tý nám tak pomáhá překonávat 
naše lidské slabosti, abychom 
víru nejen vyznávali, ale oprav-
du podle ní žili. 
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PODĚKOVÁNÍ A PROSBY
❧	Děkuji touto cestou za vysly-
šení mé prosby, aby byla moje 
pravnučka pokřtěna. Panno 
Maria, také děkuji za  zdraví 
pana děkana, že jí mohl tuto 
svátost udělit. Prosím Tě, opa-
truj je. Panno Maria, prosím Tě, 
přimlouvej se za dar víry a zdra-
ví celé mojí rodiny. Děkuji Ti.

rytířka Vlasta

❧	Touto cestou chci poděkovat 
řádové sestřičce Imakulátě za její 
velkou obětavost, se kterou mi 
nosila Pána Ježíše. Jsem jí za  to 
moc vděčná. Panno Maria, pro-
sím Tě, vyprošuj jí zdraví a  opa-
truj jí. Také jí děkuji za  pomoc, 
aby moje pravnučka byla pokřtě-
na. Panno Maria, děkuji Ti.

rytířka Vlasta

❧	Děkuji milosrdnému Bohu, 
Panně Marii a  andělu stráž-
nému za  uzdravení z  těžkého 
úrazu. Po  hrozivém pádu ze 
schodů sdělili lékaři rodině, aby 
se připravila na nejhorší. Zázra-
kem jsem měla „pouze“ zlome-
ný nos a  ruku a  po  měsíčním 
pobytu v nemocnici opět cho-
dím a  ve  svých 82 letech jsem 
soběstačná. Bohu díky!

rytířka Anna

❧	V  septembri som mala 
po  šesť a  pol roku na  rodičov-
skej dovolenke nastúpiť do prá-
ce. Musela som si hľadať novú 
prácu, nakoľko v predchádzajú-
cej práci som musela dať výpo-
veď. Dosť som sa bála, pretože 
k tomu najstaršia dcéra nastupo-
vala do prvej triedy a dve mlad-
šie deti mali nastúpiť obe prvý 
rok do  škôlky. Modlila som sa 
k Panne Márii a svätému Jozefo-
vi, aby som si našla dobrú prácu 
a aby sme to všetci nejak zvládli. 
Dopadlo to tak, že lepšie si to 
ani neviem predstaviť. Do práce 
som nastúpila hneď v prvej po-
lovici septembra, do školy, ktorú 

navštevuje dcéra, takže ráno 
chodíme do školy spolu. V škôl-
ke nám vyšli v ústrety a mladšie 
deti sú v  škôlke spolu v  triede, 
i keď má jedno štyri a druhé už 
päť rokov, a  asi i  preto sú tam 
spokojné. Pracujem na polovič-
ný úväzok, a tak si hneď po práci 
v kľude vyzdvihnem deti. A ako 
malý zázrak je moja práca, ktorú 
som síce pred dvanástimi rok-
mi študovala, ale nikdy nerobi-
la. Pre mňa dokonalá situácia, 
a  preto veľmi ďakujem Panne 
Márii a svätému Jozefovi.

rytierka Zuzana

❧	Plním slib a  vroucně děkuji 
Pánu Bohu a Panně Marii za dar 
života našeho vnoučka Vašíčka. 
Toto poděkování patří také sv. 
Josefovi, sv. Antoníčkovi, sv. Ju-
dovi Tadeášovi a  sv. Otci Piovi. 
Přestože Vašíček vážil 4,60 kg, 
porod proběhl přirozenou ces-
tou a  narodil se krásný, zdravý 
chlapeček. Dále chci poděko-
vat za spoustu milostí, kterými 
nás Pán Bůh stále obdarová-
vá. Prosím o  Boží požehnání 
a ochranu Panny Marie pro ce-
lou naši, početnou rodinu.

čtenářka z Moravy

❧	Plním svůj slib a  píšu svě-
dectví o  vyslyšených modlit-
bách, v  našem případě po-
važované za  zázrak. Se svou 
rodinou žiji v malé obci na Slo-
vácku na jižní Moravě, kde od-
jakživa měly hody svůj velký 
význam. Často patřily – a stále 
patří k  nejvýznamnějším udá-
lostem obce, kdy na  několik 
dnů jejich obyvatelé, a mnoho 
přespolních hostů, žije slav-
nostní náladou. Tuto slavnost-
ní náladu nám letos v  srpnu 
měla náležitě pokazit předpo-
věď počasí, kdy pro naši loka-
litu byly dopředu avizované 
tři závažné stupně výstrahy: 
silný, vydatný déšť s  úhrny až 

50 mm srážek, silný vítr s nára-
zy 90 km/h (který by lehce sta-
čil na  zlomení několik desítek 
metrů vysoké máje) a  1.  stu-
peň povodňové aktivity. Tak-
to detailní předpověď byla 
vydána 24 hodin před vypuk-
nutím nedělních hodů v  naší 
obci. Moje dcera byla právě 
pro ten rok zvolena za  stár-
ku, a  tak smutek byl na místě. 
Hodům na  Podluží totiž před-
chází velmi náročná příprava 
a  nyní to vše bylo v  ohrožení. 
Má dcera však neztrácela víru, 
říkala: „Mami, pršet nebude, 
prostě nesmí.“ Při představě, 
co se 700 napečenými koláčky 
a  100 řízky k  večeři, když ne-
bude průvod, nebudou hosté 
a  vše se odehraje v  náhrad-
ních prostorách kulturáku, mi 
bylo docela špatně. Nemluvě 
o  tom, že tradiční večeři pro 
přespolní mládež jsme měli 
připravenou na  naší zahradě, 
neboť do domu by se nevešli.
„Budeme prosit otce Libora!“ 
napadlo mě. Otec Libor Salčák 
byl kněz, který sloužil v  naší 
farnosti v  době mého mládí 
a  byl proslulý tím, že doká-
zal svou modlitbou a  činy již 
za  svého života neuvěřitelné 
věci. Tento kněz před dvěma 
lety odešel k Pánu, proto jsme 
chtěli věřit, že jeho přímluva 
musí být teď ještě silnější než 
za  jeho života na  zemi. Začali 
jsem s naší rodinou a několika 
přáteli „útok na nebe“. Ještě ve-
čer před hlavní slavností jsme 
požádali našeho kněze ve  far-
nosti, zda by mohl projet obcí 
s  Nejsvětější Svátostí a  pože-
hnat dědince s  úmyslem od-
vrácení zlé předpovědi počasí. 
Pan farář souhlasil. Následující 
nedělní ráno bylo pošmourné 
a během dopolední mše svaté 
pršelo. „Hlavně, ať neprší od-
poledne,“ – modlili se i ti, kteří 
se normálně nemodlí. Po  mši 
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ÚMYSLY MODLITEB M. I.
 LISTOPAD Aby nás sv. Maxmilián – mučedník lásky povzbuzoval k  přijetí radikálního 

svědectví o Božím království.
 PROSINEC Aby nás Dítě Ježíš přitahovalo svou něžností a  naplňovalo pokojem srdce 

naše i těch, kteří jsou zklamáni a trpí ztrátou smyslu života.

svaté se vymýšlely náhradní 
varianty. Všichni jsme viděli 
velký, silný  déšť na radaru, kte-
rý k nám nelítostně postupoval 
směrem od Vídně. Moje dcera 
však stále věřila, že otec Libor 
„zapracuje“, a zůstávala klidná. 
A  skutečně. Krátce po  obědě 
se z nepochopitelných důvodů 
srážky na  radaru před hranicí 
naší obce začaly rozpouštět, 
jakoby nějaká neviditelná čára 
bránila jejich vstupu. Z Rakous-
ka se na  nás neustále valily 
další a  další přívaly deště, ale 
ty se těsně před námi zázrač-
ným způsobem buď vypařily, 
nebo nás zcela obešly. Lidé, 
kteří přijeli na  hody později 
odpoledne, žasli, že je sucho, 
když v sousedních obcích prší. 
Viděla jsem mnoho lidí, jak ne-
ustále sledovali vývoj situace 
na  svých mobilech s  připrave-
nými deštníky, nechápajíce, 
že déšť nás míjí. My jsme však 
věděli, že to vše zařídil otec Li-
bor. Začalo se mluvit o zázraku, 
který se stal na jeho přímluvu. 
Přesvědčili jsme se, jak mocná 
je přímluva těch, kteří nás pře-
dešli na věčnost!
Milý otče Libore, věříme, že mu-
síte být blízko Božího trůnu, ne-
boť naše volání bylo vyslyšeno 
na Vaši přímluvu. Proto z celého 
srdce vzdáváme díky Nejsvětěj-
ší Trojici za  prokázanou milost 
a ještě jednou děkujeme!

Adéla Kuchařová

❧	Prosím o modlitbu za dceru 
Andreu, která je v těžké životní 
situaci. Za jejího malého synka. 
Děkuji.

Jana

❧	Prosím za  velmi nemocnou 
paní Alenu, ať se jí zlepší zdra-
ví. Aby ji Panna Maria chránila, 
aby to vše unesla. Také prosím 
za  uzdravení vztahů v  její rodi-
ně. Ať jí více pomáhají její dcery.

čtenářka Milada

❧	Prosím o  modlitbu. Trpím 
depresemi a  velkými bolestmi. 
Prosím o  úlevu. Také prosím 
za mé blízké: Lukáška, Barunku, 
Terezku a Adélku. Děkuji.

rytířka Martina

❧	Prosím za  zdraví svoje i  mé 
maminky, která nastupuje 
do lázní.

rytířka Věra

❧	Panno Maria Neposkvrněná, 
prosím za zdraví mé i mé dcery. 
Také za její vyléčení ze zklamá-
ní. Modlím se s Vámi každý den.

rytířka Helena

❧	Drazí bratři, rytíři a  rytířky, 
mojí manželce Ditě (45 let) 
byl před dvěma týdny dia-
gnostikován nádor na  mozku. 
V  neděli 3. 10. 2021 nastupu-
je do  Ústřední vojenské ne-
mocnice v  Praze ve  Střešovi-
cích na  operaci. Velice prosím 
o modlitbu za zdárnou operaci, 

za lékaře, kteří ji budou opero-
vat, za její uzdravení a Boží po-
moc pro celou rodinu. Děkuji.

rytíř Josef

❧	Moc Vás všechny zdravím 
a posílám přání všeho nejlepší-
ho. Prosím o  modlitbu za  moji 
sestru, za  její zdraví a  Boží 
ochranu. Za  dar zdraví a  poro-
zumění v mojí rodině. 

vděčná čtenářka Marie

❧	Prosím o  modlitbu za  mé 
uzdravení post-virového syn-
dromu. Děkuji.

Martina

❧	Prosím o ochranu Pána Boha 
a Panny Marie. Pevnou víru pro 
mě, manžela i děti v této těžké 
době.

Lucie

❧	Prosím o  přímluvy za  život-
ního partnera, za  spokojenost 
v práci, za zdraví pro sebe a své 
rodiče. Za  uzdravení a  pokoj 
v celé rodině. Moc děkuji. 

rytířka Veronika

❧	Prosím za svého syna, který 
prožil vyhoření. Ztratil motivaci 
do  života, nemůže najít práci, 
trápí ho psychické obtíže. Dě-
kuji všem.

maminka G.

❧	Prosím za  uzdravení ruky 
po  operaci. Za  dobré hojení 
a následnou péči.

děkuji, Anna
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ZPRÁVY
•  Vatikán: Papež František 
v  proslovu pro účastníky ple-
nárního zasedání Papežské aka-
demie pro život řekl mimo jiné: 
„Jsme obětí kultury odpisu. Je 
tu skartování dětí, které nechce-
me přijmout, na  základě záko-
na o  potratech, který je posílá 
zpět odesílateli a přímo je zabíjí. 
A  dnes se to stalo ‚normální‘, je 
to zvyk, který je velmi špatný, 
je to totiž skutečně vražda,“ do-
dal František a  zopakoval ‚dvojí 
otázku‘, kterou již položil no-
vinářům při zpátečním letu ze 
Slovenska: Je správné vzít lidský 
život, aby se vyřešil problém? Je 
správné najmout si k  vyřešení 
problému nájemného vraha?
Po  dětech přicházejí na  řadu 
senioři, kteří, jak říká František, 
„jsou považováni tak trochu 
za  odpad“. Ve  skutečnosti však 
„jsou moudrostí, jsou kořeny 
moudrosti naší civilizace a tato 
civilizace je zavrhuje“. Uplatňu-
je se na nich tzv. skrytá eutaná-
zie: „Léky jsou drahé a dává se 
jich jen polovina. A to znamená 
zkrácení života starších lidí.“
„Dejte si pozor na tuto skartační 
kulturu,“ nabádá papež. „Není to 
problém toho či onoho zákona, 
je to problém vyřazování. A  vy 
akademici, katolické univerzity, 
a dokonce i katolické nemocni-
ce, si nemůžete dovolit jít touto 
cestou. To je cesta odmítnutí, 
po které nemůžeme jít.“

www.vaticannews.va, 27. 9. 2021

• Irák: Arcibiskup katolíků chal-
dejského obřadu z Erbilu Bašár 
Warda řekl v rozhovoru pro or-
ganizaci „Kirche in Not“ (Církev 
v  nouzi), že poté, co Taliban 
získal vládu v  Afghánistánu, 
jsou katolíci v  Iráku ohroženi. 
Muslimští extrémisté, kteří se 

doposud skrývali, znovu poté, 
co prezident USA Joe Biden 
rozhodl o  stažení amerických 
vojsk z  Afghánistánu, na  sebe 
upozorňují teroristickými akty. 
Křesťané jsou první na řadě.

www.kath.net, 24. 9. 2021

•  Itálie: Nejvyšší soud vydal 
na  základě mnoha žalob roz-
hodnutí, že ředitelé škol ani 
kdokoliv jiný nesmí nařizovat 
odstranění křížů ze školních 
tříd. Námitku, že v  pluralitní 
společnosti tento symbol kato-
lického náboženství vede k roz-
dělení společnosti, Nejvyšší 
soud vyvrací s tím, že kříž je vý-
razem kulturní a morální tradi-
ce italského národa, nikoli zna-
mením jednoho náboženství, 
které má být vnuceno jiným.

www.kath.net, 16. 9. 2021

•  Salvador: Arcibiskup hlavního 
města San Salvador José Escobar 
Alas kategoricky odmítl návrh 
na  změnu ústavy, dle níž je za-
kázán potrat. Nový návrh levice 
chce místo toho zařadit do ústa-
vy země větu o právu na „repro-
dukční zdraví“, což ve skutečnos-
ti znamená právo ženy na potrat.

www.kath.net, 30. 9. 2021

•  Mexiko: Biskupská konferen-
ce podpořila protestní pochod 
katolíků proti rozhodnutí Nej-
vyššího soudu, jež prohlašuje 
zákaz potratů za  protiústavní. 
Biskupové též vyzývají farnosti, 
aby se aktivně zapojily do orga-
nizování a podpory celé akce.

www.kath.net, 30. 9. 2021

•  Španělsko: Levicová vláda 
rozhodla o  pořízení soupisu 
lékařů, kteří odmítají z důvodů 
svědomí vykonávat potraty. 
Proti tomu ostře vystoupila ka-
tolická biskupská konference 
prohlášením, že tato totalitní 

praktika je útokem proti svobo-
dě svědomí občanů.

www.pch24.pl, 29. 9. 2021

•  Polsko: Od  1. října běží v  ki-
nech americko-portugalský film 
pod názvem „Fatima“. Jeho re-
žisér Marco Pontecorvo se roz-
hodl zpracovat události spojené 
se zjevením Panny Marie ve Fa-
timě. Světový pěvec-tenorista 
Andrea Boticelli nazpíval do fil-
mu píseň „Gratia plena...“. Pro-
hlásil k  tomu pro časopis „Nie-
dziela“: „Film je blízký mému 
srdci, obsahuje poselství, které 
jsem vždycky chtěl sdělit svým 
zpěvem... Matka Boží nám stále 
přichází na pomoc.“

www.niedziela.pl, 30. 9. 2021

•  USA: Známý hollywoodský 
herec a držitel 2 Oscarů Denzel 
Washington (66 let) je hluboce 
věřícím křesťanem baptistic-
ké církve. Ve  svém vystoupení 
na  konferenci křesťanských 
mužů na  Floridě na  otázku, co 
by jako idol mladých lidí jim 
poradil na  cestě životem, od-
pověděl: „Setrvejte na  kolenou. 
Můžete mne sledovat, ale po-
slouchejte Boha.“ Světská sláva 
dle jeho vlastní zkušenosti, jestli 
není doprovázena vírou v Boha 
a následováním Ježíše Krista, je 
škodlivá a nebezpečná.

www.dorzeczy.pl, 29. 9. 2021

•  Itálie: Krev mučedníka z  doby 
císaře Diokleciána na  počátku 
4. stol. sv. Januária na  svátek 
tohoto světce 19. září opět zka-
palněla. Každoročně se uskuteč-
ňuje v  Neapoli v  den světcovy 
památky 19. září zázrak, kdy jeho 
sražená krev uchovávaná v  am-
pulce zkapalní, což odborníci ne-
dokážou přirozeným způsobem 
vysvětlit. Případy, kdy k  zázraku 
nedošlo, byly výjimečné.

www.dorzezcy.pl, 20. 9. 2021
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DARUJTE ROČNÍ
ZASÍLÁNÍ ČASOPISU 
IMMACULATA 
A ZÍSKEJTE JAKO DÁREK KOMIKS 
O SV. MAXMILIÁNOVI

Milí čtenáři díky Vám můžeme v roce 2022 oslavit 30. výročí 
existence našeho časopisu Immaculata. Budeme rádi, když do 
společenství čtenářů pozvete i své přátele.

Kdo získá komiks jako dárek?
▸ Kdo závazně objedná pro sebe nebo někoho jiného 

zasílání časopisu a zároveň pošle dar  
na úhradu ročních výrobních 
nákladů.

DĚKUJEME VŠEM,  
KDO NÁS PODPORUJETE.

 

▸ Modlitbou
▸ Finančním darem 

(č. ú. 7498984001/5500, 
čtenáři ze Slovenska:  
č. ú. 4060015034/3100)

OBJEDNÁVKA:

Objednávám odběr časopisu Immaculata v počtu ......... ks

 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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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.

Nakladatelství

Pavel Nebojsa – Doron

doron.cz

ISBN 978-80-7297-229-6

KOLBE_Cover_OPR.indd   1
KOLBE_Cover_OPR.indd   1

16.07.21   14:4016.07.21   14:40

K nové 
objednávce ZDARMAkomiks o svatém Maxmiliánovi

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-174-2021-05/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


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

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími 
syny. Pravými tvůrci pokoje jsou ti, kteří při všem, co snášejí 
na tomto světě, z lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu zachovávají 
pokoj duše i těla.
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