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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,
když vstupujeme do  barokní knihovny 
v  našem brněnském klášteře, tak nás tam 
vítá stropní freska slovy: „Timor Domini, 
principium sapientiae.“ Ten, kdo by chtěl 
čerpat z moudrosti knih, je hned při vstupu 
upozorněn a varován, v čem je základ pra-
vé moudrosti a zbožnosti, že je to právě bá-
zeň před Hospodinem. V opačném případě 
všechno dobro poznání obsažené v  kni-
hách může člověku spíše uškodit, než mu 
pomoci, uvést do  pýchy, než pozvednout 
k Bohu a uznat jeho svrchovaný majestát.

Právě bázeň před Hospodinem a zbožnost 
jsou témata tohoto vydání Immaculaty. 
Prostřednictvím připravených článků se 
dozvíte například, že bázeň není strach, že 
strach není ctnost a že není zbožnost jako 
zbožnost... Texty se dotýkají tajemství lid-
ského srdce, jeho upřímnosti. Ukazují, že 
pravá bázeň Boží dodává odvahy nebát 
se nikoho a  ničeho, kromě Boha a pravá 
zbožnost proniká do  hloubky a  odmítá 
povrchnost.

Prosme proto Ducha Svatého, aby nás uvá-
děl do hloubky naší víry, abychom sloužili 
Bohu v duchu a pravdě. 

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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MÁME SE SNAD BOHA BÁT?
Aneb o strachu a bázni Boží
text: P. Petr Soukal

Kdosi spočítal, že v Bibli se výzva: „Neboj se!“ vyskytuje asi 365krát. Teoreticky bychom tedy moh-
li v Písmu najít přiléhavé slovo útěchy na každý den kalendářního roku. A o tom, že se skutečně 
jedná o velké téma biblického zjevení, nás snadno může přesvědčit i letmý pohled do Starého 
a Nového zákona.

ADAMŮV STRACH
Se strachem se na  stránkách 
Písma setkáváme velmi brzy. 
Prakticky hned, jakmile člověk 
přestoupí Boží přikázání, začí-
nají se věci měnit: oči se otvírají, 
člověk poznává, že byl podve-
den, a  lidské srdce je zamoře-
no strachem z Boha. A když se 
Hospodin Bůh táže Adama: 

„Kde jsi?“, dostává odpověď: 
„Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě 
a bál jsem se…“ (Gn 3,10). Člo-
věk přiznává svůj strach, je si 
vědom své nahoty a ukrývá se 
před Bohem, který ho přichází 
hledat. To je smutná scéna, kte-
rá poetickým jazykem nelíčí jen 
tragédii Adama, ale také tragé-
dii každého z nás. Strach z Boha 

se stává tísnivým dědictvím lid-
ského pokolení. Od chvíle, kdy 
se jim „oběma otevřely oči“ (Gn 
3,7), již člověk nevidí Boha jako 
přítele, který se prochází v  za-
hradě, ale jako nebezpečí, které 
jej může ohrozit. Nepředstavil 
snad (naprosto lživě!) pokuši-
tel Boha právě jako toho, kdo 
„zakazuje jíst z každého stromu 
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v zahradě“ (srov. Gn 3,1), a tím 
tedy člověku de facto brání žít? 
Pokušitel obrací věci vzhůru 
nohama. Dárce života předsta-
vuje jako vraha a člověk je mís-
to láskou naplněn strachem. 

NEJVĚTŠÍ LIDSKÁ 
TRAGÉDIE
„Ochromující strach z  Boha je 
jednou z největších lidských tra-
gédií.“ To jsou slova, která napsal 
Henri Nouwen ve své slavné kni-
ze Návrat ztraceného syna.1 Jak 
bychom mohli „celým srdcem, 
celou duší a  celou svou silou“ 
(Dt 6,5) milovat někoho, koho 
se děsíme? Strach ochromuje 
lidskou svobodu, a  proto zne-
možňuje upřímnou, ryzí lásku. 
Dobře si toho všímá první list 
apoštola Jana, kde se píše, že 
láska je se strachem neslučitel-
ná. „Strach nemá v  lásce místo, 
protože dokonalá láska strach 
vyhání; strach počítá s  trestem, 
a  kdo má strach, není v  lásce 
přiveden k  dokonalosti“ (1 Jan 
4,18). Boha se tedy může bát 
pouze ten, kdo ho nezná, anebo 
jej zná špatně, protože zaměňu-
je svou mylnou představu (své 
pocity) za skutečnou tvář Boha, 
který se nám dává poznat jako 
„milosrdný a  milostivý, shoví-
vavý, velmi laskavý a  věrný!“ 
(Ex  34,6). Mnohokrát jsem pře-
mýšlel o tom, co napsal ve dru-
hém století (nám dnes nezná-
mý) křesťanský autor o  lidech, 
kteří žili v  době před Kristem: 
„Neznalost Otce se stala zdro-
jem úzkosti a strachu…“2

TIMOR DOMINI 
PRINCIPIUM 
SAPIENTIÆ
V hořícím keři se Bůh dává po-
znat Mojžíšovi jako ten, kdo je 
blízký, ale zároveň svatý a  ne-
dotknutelný (i proto Bible ráda 
používá obraz ohně, když mluví 

o Bohu). Mojžíš slyší slova útě-
chy: „Viděl jsem bídu svého lidu, 
který je v Egyptě, slyšel jsem je-
jich nářek na biřice; ano, znám 
jejich bolesti“ (Ex 3,7), ale záro-
veň také: „Nepřibližuj se sem, 
zuj opánky ze svých nohou, 
neboť místo, na  kterém stojíš, 
je půda svatá“ (v. 5). Tato zkuše-
nost doprovázela Izraele při pu-
tování na poušti i při osídlování 
zaslíbené země. Bůh je blízký, 
milosrdný a milostivý – a proto 
se jej nemusíme bát, ale záro-
veň nepřestává být Bohem sva-
tým a nedotknutelným – a pro-
to k němu musíme přistupovat 
s  posvátnou úctou a  chvěním. 
Mudroslovné knihy o  několik 
století později rozvinou téma 
„bázně Boží“, která nemá nic 
společného se strachem, ale je 
láskyplným přilnutím k Božímu 
zákonu. Jedná se o  praktickou 
moudrost, která nám ukazuje, 
jak máme žít. A  právě proto 
platí: timor Domini principium 
sapientiæ – „počátkem moud-
rosti je bázeň před Hospodi-
nem“ (Př 1,7).

BOHA SE BOJTE
Ve dvanácté kapitole Lukášova 
evangelia Pán Ježíš říká: „Bojte 
se toho, který když usmrtí, má 
moc uvrhnout do pekla. Ano, ří-
kám vám: toho se bojte!“ (v. 5). 
O kom to Kristus mluví? Kdo má 
moc uvrhnout do pekla? Často 
si lidé myslí, že je zde řeč o ďáb-
lovi. Taková úvaha, ale postrádá 
smysl, protože jen o pár kapitol 
dále Ježíš výslovně říká: „Dal 
jsem vám moc šlapat na hady, 
štíry a přemáhat všechnu nepří-
telovu sílu a vůbec nic vám ne-
bude moci uškodit“ (Lk 10,19). 
Není tedy pochyb o tom, že Je-
žíš nás vybízí, abychom se báli 
Boha. Není to zvláštní? Ne, po-
kud si uvědomíme, co to vlast-
ně znamená. Ježíš vlastně říká: 

nebojte se nikoho, kromě Boha, 
protože váš život má v  rukou 
pouze on. A  pokud skutečně 
víme (nebo lépe řečeno: pokud 
jsme už skutečně někdy zaži-
li), že Bůh je dobrý, pak se nás 
nezmocní strach, ale radost. 
Neboť nad námi nevládne ani 
ďábel, ani lhostejný osud, ale 
Bůh. Na  celém světě tedy ne-
existuje nikdo, koho bychom 
se měli bát, protože náš život 
je pouze v rukou Boha, který „je 
shovívavý a  nesmírně milosrd-
ný“ (Nm 14,18). „Bát se Boha“ 
tedy znamená odmítat strach 
z kohokoliv jiného.

POKLOŇTE SE TOMU, 
KTERÝ STVOŘIL NEBE 
I ZEMI
Stejná výzva v  Novém zákoně 
zazní ještě v listu apoštola Pet-
ra: „Všechny ctěte, bratry miluj-
te, Boha se bojte, krále mějte 
v  úctě.“ (1 Petr 2,17) a  v  knize 
Zjevení: „Bojte se Boha a vzdej-
te mu čest, protože přišla chvíle 
jeho soudu. Pokloňte se tomu, 
který stvořil nebe i zemi, moře 
i prameny vod!“ (Zj 14,7). Právě 
tato slova nám znovu ukazují 
pravý smysl bázně před Bohem. 
Nejedná o  strach, který kdysi 
zahnal Adama do křoví, ale jde 
o  radost těch, kteří se mohou 
klanět tomu, který jediný je ho-
den klanění. Ano, velikost člo-
věka spočívá právě v tom, že se 
může klanět samotnému Bohu. 
Klanění a  bázeň před Bohem 
je tím, co nás může osvobodit 
od každého našeho strachu. 

1 NOUWEN, Henri J. M. Návrat ztraceného syna. Praha: 
Paulínky, 2001, s. 132. Tato publikace byla v roce 2014 
novinami Church Times vyhodnocena jako 66. nejlepší 
křesťanská kniha.

2  Viz CANTALAMESSA, Raniero. Život pod vládou 
Kristovou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2014, s. 101.
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NEBUĎTE JAKO ONI!
Pravda o farizeích
text: P. Petr Soukal

Farizeové se v podání našich evangelií chovají jako člověk, který chce číst knihu, ale veškerou 
pozornost věnuje pouze jednotlivým písmenkům, aniž by je spojil ve slovo, a proto nikdy nepo-
rozumí poselství, které se na něj obrací. Jenže! Není to někdy i náš problém?

FARIZEJSKÉ 
POKRYTECTVÍ
Farizeové? To jsou lidé, kteří 
lpějí na  malichernostech, ale 
uniká jim samotná podstata 
Božího zákona. Vzpomeňte si 
například, jak je Ježíš kritizuje, 
že odvádějí desátky ze všeho 
možného – „desátky z  máty, 
kopru a  kmínu“ (Mt 23,23), 
ale zanedbávají úctu k  vlast-
ním rodičům (čtvrté přikázání 

desatera!), když jim říkají: „To, 
čím bych ti měl pomoci, je obět-
ní dar“ (Mt 15,5). Díky kano-
nickým evangeliím se pro nás 
označení „farizej“ stalo synony-
mem pokrytectví a  přetvářky. 
Farizeové? To jsou dlouhé mod-
litební řemínky, prodloužené 
třásně (Mt 23,5), přední místa 
na  hostinách, přední sedadla 
v synagógách (v. 6) a modlitba 
na  rozích ulic (Mt 6,5). Právě 

takto charakterizuje Matoušo-
vo evangelium farizeje, kteří se 
nejednou dostanou s  Ježíšem 
do  křížku a  vždycky na  konec 
odejdou s  nálepkou pokrytců, 
kteří nepochopili vůbec nic.

CHVÁLA FARIZEJSTVÍ
O to zajímavější je, když se za-
čteme do židovských pramenů, 
které vznikaly v podobné době 
jako spisy Nového zákona. 

8
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Farizeové jsou mimo kanonická 
evangelia zmiňováni s  velkou 
úctou a  respektem. Iosephus 
Flavius o  nich říká: „Farizeové 
jsou k sobě laskaví a podporují 
shodu se širšími vrstvami; proti 
tomu saduceové jsou spíše drs-
ní v jednání i mezi sebou a jsou 
nezdvořilí k  sobě rovným i  ci-
zincům.“1 Jejich charakteristic-
kým rysem bylo vzdělání a stu-
dium Božího zákona. Podle 
farizejského podání je „studium 
Tóry důležitější nežli postavení 
chrámu… je důležitější než ctíti 
otce a  matku“.2 Ba dokonce se 
člověk „nemá vzdalovati ze ško-
ly Zákona a  uchýliti se od  slov 
Tóry ani v hodině smrti“.3 Mezi 
obyčejnými lidmi („lidem 
země“) měli farizeové podpo-
ru, oblibu a  velkou důvěru. Je 
to opět Iosephus Flavius, kdo 
o farizeích říká: „Mají takový vliv 
na lid, že kdyby řekli něco i pro-
ti králi nebo veleknězi, hned by 
se jim uvěřilo.“4 Tento věhlas 
si získali zejména v  době, kdy 
probíhaly pokusy o  násilnou 
helenizaci (pořečtění) židov-
ského obyvatelstva a  potla-
čení židovských zvyků. Právě 
v těchto pohnutých dobách se 
farizeové „odvraceli od  všeho, 
co nebylo židovské, a tudíž ani 
pravověrné a čisté“.5

JAK JE TO MOŽNÉ?
Nyní nás už možná tolik ne-
překvapí, že sám Ježíš neměl 
k farizeům daleko. Ba dokonce 
bychom mohli říci, že farizeo-
vé mu byli „mnohem bližší než 
kterákoliv jiná skupina v  teh-
dejším Izraeli,“6 mnohem bliž-
ší než například násilní zélóti, 
nebo prominentní saduceové. 
Evangelia nám vypráví, že Je-
žíš s  některými farizei stoloval 
a  udržoval přátelské vztahy. 
Věděli jste, že mezi farizee pa-
třil například: Nikodém, Josef 

z  Arimatie nebo také apoštol 
Pavel? Sám to o  sobě dosvěd-
čuje v listu do Filip: Jsem „z rodu 
izraelského, z  pokolení Benja-
mínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li 
o zákon – farizeus“ (Flp 3,5). Co 
tedy způsobilo, že jsou farize-
ové v  evangeliích často líčeni 
jako Ježíšovi nepřátelé? Jednak 
v  době sepsání kanonických 
evangelií již v  Izraeli praktic-
ky neexistovala jiná skupina 
než farizeové a evangelisté tak 
s ohledem na svou současnost 
snesli veškerou kritiku na hlavy 
farizeů. A za druhé, právě v této 
době došlo k definitivní roztrž-
ce mezi židy a prvními křesťany, 
kteří se tehdy stále považovali 
za příslušníky židovského náro-
da. Novozákonní obraz farizeů 
tak vlastně odráží poměry prv-
ního století, kdy byla prvotní 
církev od židů pronásledována. 
Narážku na toto pronásledová-
ní nacházíme v  osmé kapitole 
Skutků apoštolských: „Tehdy za-
čalo kruté pronásledování jeru-
zalémské církve; všichni kromě 
apoštolů se rozprchli po Judsku 
a Samařsku“ (Sk 8,1).

CO TO PRO NÁS 
ZNAMENÁ?
Mluvíme-li o  tom, že evangelia 
se na  farizee dívají „po  svém“, 
není to nic, co by nás mělo 
rozhodit. Spíše si můžeme 
i na tomto konkrétním příkladu 
znovu uvědomit, že Bible není 
učebnicí dějepisu, ale že nás „učí 
spolehlivě, věrně a  bez omylu 
pravdu, kterou chtěl mít Bůh 
zaznamenanou v Písmě svatém 
pro naši spásu.“7 Farizeové tedy 
vytvářejí v  evangeliích jakýsi 
odstrašující příklad, abychom 
věděli, že tudy cesta nevede.

NEUSTÁLÉ POKUŠENÍ
Ježíšova slova pranýřující fa-
rizee dnes dopadají na  naši 

vlastní hlavu. Ruku na  srdce, 
v  kom z  nás není trochu té fa-
rizejské žádostivosti po uznání, 
prvních místech a také po tom, 
abychom před druhými vypa-
dali o  trochu lépe? Kdo z  nás 
nemusí čelit pokušení, že stačí 
odříkat modlitbičku nebo zajít 
do  kostelíčka? Ne, opravdu to 
nestačí. Bůh nesoudí podle zdá-
ní. On vidí do srdce (srov. 1 Sam 
16,7). Ježíš nechce ani naše de-
sátky z  máty, kopru a  kmínu, 
ani naše posty, ani naše mod-
litby či kdovíjaké dobré skutky. 
On chce nás. Hloubka našeho 
křesťanského života se neměří 
tím, kolik jsme schopni dát, ale 
spíše tím, kolik jsme schopni 
přijmout…

PÍSMENKA NESTAČÍ
Vraťme se ale ještě k  úvodní 
metafoře. Pochopit nějakou 
knihu znamená více než ji jen 
přečíst. A přečíst nějakou knihu 
znamená více nežli jen rozpo-
znat jednotlivá písmenka. Pros-
me pokorně o  dar zbožnosti, 
abychom neuvízli na  mělčině 
jednotlivých zákazů a  ustano-
vení, ale abychom pochopili 
jejich podstatu a smysl. Prosme 
tedy o dar zbožnosti. A prosme 
také o  to, aby nám sám dárce 
všech darů, Duch Svatý, nedal 
ustrnout na  tom, co je vnější, 
ale proměnil naše srdce. To sice 
není vidět lidskýma očima, ale 
Bůh jej dobře zná. 

1 FLAVIUS, Iosephus. Válka židovská II. č. 162–166. 
2  Megillah, 16 b.
3 Sabbath 83 b.
4 FLAVIUS, Iosephus. Židovské starožitnosti. Kniha XIII, 

č. 288.
5 RICCIOTTI, Giuseppe. Život Ježíše Krista. Praha: 

Vyšehrad, 1970, s. 36.
6 HALÍK, Tomáš. Oslovit Zachea. Praha: Lidové noviny, 

2012, s. 188. 
7 II. Vat. koncil. Věroučná konstituce o Božím zjevení. Dei 

Verbum, č. 11.
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„VYLIJI V TĚCH DNECH 
ZE SVÉHO DUCHA“

Duch Svatý působí v každé činnosti církve.

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

Duch Svatý se v církvi od začátku projevuje různými dary – charismaty. Bez nich by nebylo možné 
plodně kázat Krista a uskutečňovat jeho slovo v životě. Díky Duchu je možné si slovo evangelia 
osvojovat vnitřně, v srdci. 

Podle Ježíšova příslibu apošto-
lové po  jeho smrti a  vzkříše-
ní nezůstanou sami. Ježíš jim 
bude nadále společníkem až 
do konce světa (srov. Mt 28,20) 
skrze Ducha Svatého. Řecké 
jméno „Paraklétos“, kterým 
ho sám Pán slibuje před svým 
utrpením, znamená „zastánce, 
přímluvce“. To slovo vlastně 
označuje někoho, kdo je přivo-
lán, aby byl nablízku, ku pomo-
ci. Když vzkříšený Pán přichází 
poprvé ke  svým učedníkům, 
řekne jim: „Přijměte Ducha 
Svatého“ (Jan 20,22). Podobně 
podle Skutků začali apoštolo-
vé od  začátku mluvit tak, jak 
jim Duch vnukal (Sk 2,4). Ten-
týž Duch bude vylit na  muže 
i  ženy, staré i  mladé, a  učiní 

z nich proroky (Sk 2,17-18) mlu-
vící v Božím jménu. Síla Ducha 
se projevila také ve  Štěpánovi, 
jehož řeči nikdo nemohl odpo-
rovat (Sk 6,10). 

PROJEVY DUCHA 
V CÍRKVI
Duch se v  Novém zákoně čas-
to označuje jako síla (1 Sol 1,5; 
Řím 15,13). V pokřtěných půso-
bí spravedlnost a svatost (1 Kor 
6,11; Řím 8,10). Svatý Pavel se 
modlí, aby v  křesťanech „moc-
ně zesílil skrze Ducha vnitřní 
člověk, aby Kristus vírou přebý-
val v jejich srdci“ (srov. Ef 3,16). 
Jan nazývá Ducha pomazáním 
od  Boha, který je Svatý (1 Jan 
2,20). Působí jako „vnitřní uči-
tel“, který křesťany sám vyučuje 

o všem, pokud v něm zůstávají 
(viz 1 Jan 2,27). Jsou-li učenliví, 
stává se jejich pravým duchov-
ním vůdcem (Řím 8,14) a  tvoří 
v nich ducha Božího synovství. 

Duch je pramenem všech chari-
smat církve, tedy darů, které se 
právem označují jako „duchov-
ní“ (1 Kor 12,1; Řím 1,11), protože 
mají vždy vztah k Božímu Duchu. 
Když Pavel mluví o  vzkříšeném 
těle, nazývá ho „duchovní tělo“ 
(1 Kor 15,44), protože v  něm 
působí Boží Duch (Řím 8,11). 
Janova Apokalypsa zahrnuje 
charismata do symbolického vý-
razu „sedm duchů“ (Zj 1,4b; 3,1; 
4,5; 5,6). Podle Skutků apoštolů 
jsou duchovní dary udělovány 
mimo jiné také skrze vkládání 
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rukou apoštolů (Sk 8,17nn). To 
znamená, že jejich zdrojem – 
i když ne výlučně – je přijímání 
svátostí, zejména křtu a  biřmo-
vání. Z toho plyne závazek, aby 
každý tuto milost v sobě rozvíjel 
a stále s otevřeným srdcem od-
povídal na  další Boží vnuknutí 
a navštívení. 

DRUHY DUCHOVNÍCH 
DARŮ 
Společným rysem všech du-
chovních darů je jejich zaměře-
ní k službě. Apoštol Pavel učí, že 
dary Ducha jsou každému dány 
„ke  společnému prospěchu“ 
(1  Kor 12,7). V  některých listech 
najdeme jejich výčet. V  1  Kor 
jsou takové seznamy dva: 1 Kor 
12,8-10 a  12,28. Další najdeme 
v  Listě Římanům (Řím 12,6-8) 
a  v  Listě Efezanům (Ef 4,11). 
V Pavlově nauce o charismatech 
se podtrhuje skutečnost, že ni-
kdo nemůže ve  své osobě sou-
středit všechny dary, aby mohl 
být na ostatních úplně nezávislý. 
Duch Svatý dary vždycky rozdě-
luje mezi různé osoby, takže ni-
kdo nemůže říct druhému: „Ne-
potřebuji tě“ (srov. 1 Kor 12,21). 
Z toho důvodu apoštol připojuje 
k  pojednání o  duchovních da-
rech „hymnus na  lásku“ (1 Kor 
13): „Ukážu vám ještě mnohem 
vzácnější cestu“ (1 Kor 12,31). 
Láska žádný z darů Ducha nepo-
pírá a neomezuje, ale dává jejich 
uplatňování správný směr. 

DUCH PŮSOBÍ SKRZE 
SLOVA
Některá charismata jsou spo-
jena s  kázáním evangelia: 
apoštolové, proroci, učitelé, 
evangelisté a tak dál. Mají tedy 
přímý vztah k  Božímu slovu. 
Pavel ostatně označuje jako 
„duchovní“ už židovský Zá-
kon (Řím 7,14)1. O  to víc jsou 
duchovní proroctví, která 

pocházejí přímo z osvícení Bo-
žím Duchem,2 který je Duchem 
Kristovým (1 Petr 1,11). 

Působení Ducha se ještě plně-
ji projevuje v  Novém zákoně. 
Stařičký Simeon v  chrámě do-
stane zvláštní osvícení Ducha, 
aby prohlásil, že Ježíš je světlo 
národů a sláva Izraele (Lk 2,26). 
Církev byla od začátku vnímavá 
na  duchovní zkušenost.3 Duch 
Svatý učí apoštoly kázat (2 Kor 
4,13) a dává jim sílu slovo usku-
tečnit (Sk 4,31). Ustanovil je totiž 
ne jako služebníky litery, ale Du-
cha, který dává život (2 Kor 3,6-
8). Duch je v  církvi pramenem 
povzbuzování (Řím 15,30; Kol 
3,16; Ef, 5,19) a  duchovní rady 
(1 Kor 7,40). Zvláštním darem je 
prorocké charisma, s jehož pod-
porou člověk mluví jako Boží 

vyslanec. Bůh ho uděluje těm, 
které posílá šířit evangelium. 
Prorok se tak může označovat 
jako „duchovní člověk“ (1 Kor 
14,37). Duch také tímto darem 
vede apoštoly k  důležitým roz-
hodnutím, jako na  „jeruzalém-
ském sněmu“; tam bylo třeba 
ujasnit, jak mají být do  církve 
přijímáni ti, kdo přijali Krista 
z pohanství (Sk 15,28). 

DUCH PŮSOBÍ 
VE SKUTCÍCH 
VĚŘÍCÍCH
Duch Svatý proniká do života 
člověka, aby žil podle Boha 

(Gal 5,16.18.25; Řím 8,5). Pet-
ra osvítil, aby se nebál vstou-
pit do domu pohana Kornelia 
a  všechny v  něm pokřtil (Sk 
11,2). Barnabáše a Pavla vyslal 
z  Antiochie na  první misijní 
cestu (Sk 13,4). Na  cestách 
pak apoštolům dával poznat, 
co je potká, aby se na to mohli 
připravit. Tak je Pavel předem 
upozorněn, že jeho cesta po-
vede do Jeruzaléma a že od té 
chvíle bude pro Krista trpět 
(Sk 20,22nn). Někdy k  tomu 
Duch používá proroků, jako 
byl Agabos (Sk 21,4.11). Du-
chem Svatým je také osvěco-
vána volba hierarchie v  církvi 
(Sk 20,28; 1  Tim 1,18; 4,14). 
A  podstatou samotné apo-
štolské služby je dělení se 
o  duchovní dary, které apo-
štol Pavel sám přijal skrze Du-
cha: „Abych se s  vámi sdílel 
o některý duchovní dar, a  tak 
vás posílil“ (Řím 1,11). 

DUCH PŮSOBÍ 
V NITRU VĚŘÍCÍCH
Hlavním zdrojem působení Du-
cha je Boží slovo, Kristovo evan-
gelium, které je třeba si vnitřně 
osvojit. Proto Pavel prosí za své 
církevní obce, aby se jim dosta-
lo poznání Boha. Toho křesťané 
dosáhnou tím, že budou skrze 
Ducha spojeni v srdci s Kristem. 
Z  něj pramení dar moudrosti 
a poznání (Ef 1,17n). 

Protože Duch zpřítomňuje 
všechny milosti Božího života 
a s nimi také dar povolání a od-
pověď na  ně, je stále aktuální 
Pavlova výzva v celé její šíři: „Ne-
zhášejte Ducha!“ (1 Sol 5,19). 

1 „Víme přece, že Zákon je duchovní“ (řecky pneumati-
kos); ČEP překládá volně „svatý“. 

2 Viz Mt 22,43; Sk 1,16; 4,25; 28,25.
3 Viz Sk 4,8: Petr promluvil naplněn Duchem Svatým.

Nikdo nemůže 
ve své osobě 
soustředit všechny 
dary, aby mohl být 
na ostatních úplně 
nezávislý.
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DARY DUCHA PRO MARII (6)

Seslání Ducha Svatého na Marii a rodící se církev
text: o. Grzegorz Bartosik OFMConv | autor přednáší mariologii na TF UKSW ve Varšavě

Ve večeřadle Pán Ježíš před svou smrtí předznamenal, že své učedníky nenechá samotné, že po-
šle jiného Přímluvce a prostředníka u Otce (srov. J 14, 16; 1 J 2, 1) – Ducha Svatého. To se stalo 
deset dní po Nanebevstoupení Pána Ježíše, když apoštolové „jednomyslně setrvávali v modlit-
bách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými“ (Sk 1, 14) a v den Letnic 
„byli všichni naplněni Duchem Svatým a  začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby 
promlouvali“ (Sk 2, 4). 

Uvedená událost ukazuje dva 
aspekty vztahu mezi Duchem 
Svatým a  Marií. Maria se zde 
jeví jako Přímluvkyně a  jako 
Matka církve. 

MARIA VE VEČEŘADLE 
JAKO PŘEDPOVĚĎ 
JEJÍHO PŘÍMLUVNÉHO 
POSLÁNÍ
Příklad Mariiny přímluvné 
modlitby vidíme již během 
svatby v  Káně Galilejské, kde 
Maria vyprosila první Ježíšův 
zázrak. Ale teprve Mariina pří-
tomnost v  prvotní křesťanské 
komunitě, která byla shromáž-
děna ve  večeřadle a  modlila 
se a  očekávala Seslání Ducha 
Svatého (srov. Sk 1, 14), se stala 
nejdokonalejším biblickým pří-
kladem, obrazem a předpovědí 
její neustálé přímluvné mod-
litby v Duchu Svatém, ale také 
modlitby „k“ Duchu a „o“ Ducha 
Svatého.

Takto interpretují přítomnost 
Panny Marie ve společenství ve-
čeřadla výroky učitelského úřa-
du církve. Už Lev XIII. ve  svých 
dvou encyklikách Iucunda sem-
peri (1894) i Divinum illud (1897) 
zdůraznil, že Mariiny přímluvné 
modlitby měly výjimečný vliv 
na  sestoupení Ducha Svatého 
na Marii a apoštoly ve večeřadle. 

Totéž napsal Pius XII. v encyklice 
Mystici Corporis, kde čteme, že 
„účinná přímluva [Marie] vy-
jednala [to], že Duch Božského 
Vykupitele, daný ještě na  kříži, 
sestoupil se svými předivnými 
dary o Letnicích na nově naroze-
nou církev“. A ve stejném duchu 
se vyslovoval také II. vatikánský 
koncil1 a papež Jan Pavel II.

Posledně jmenovaný učí: „Spo-
lečenství apoštolů potřebovalo 
Mariinu přítomnost a  potřebo-
valo ono „setrvávání na  modlit-
bě“ společně s  ní, Matkou Pána 
[…]. Byla to nevěsta Ducha Sva-
tého, Maria, která se přimlouvala 
za  jeho příchod: za  sestoupení 
na církev, která se narodila z Kris-
tova boku probodeného na kříži 
a nyní se měla ukázat světu”.2

Mariina přímluvná modlitba 
ve  večeřadle má výjimečný 
a  nadčasový význam. Na  jed-
né straně se Kristovi učedníci 
učí od Marie vytrvalé modlitbě 
o  Ducha Svatého a  jeho dary. 
Na  straně druhé pak „kontem-
plujíce silnou přímluvu Marie, 
která očekávala Ducha Svaté-
ho, křesťané všech věků, kteří 
následují dlouhou a  obtížnou 
cestu ke spáse, se často utíkají 
k její přímluvě, aby ještě hojněji 
obdrželi dary Potěšitele”.3

MARIA – MATKA 
CÍRKVE
Přímluvná modlitba Požehnané 
Panny ve večeřadle přináší tedy 
dvojnásobné plody: pro církev 
i  pro ni. Zaprvé, díky Mariině 
přímluvě Duch Svatý oživuje 
církev, když jí a učedníkům dává 
plnost svých darů, které v  nich 
působí proměnu, aby mohli hlá-
sat Radostnou Zprávu a  sloužit 
církvi (srov. tamtéž). Zadruhé, 
Duch Svatý působí, že v  první 
křesťanské komunitě může Ma-
ria „uskutečňovat své výjimeč-
né duchovní mateřství skrze 
přítomnost, která je proniknuta 
láskou a svědectvím víry“.4

Modlitbu a  přímluvu Nejsvě-
tější Panny Marie, která vypro-
šuje sestoupení Ducha Sva-
tého, Božský Paraklet přijímá 
velmi vstřícně, protože tato 
modlitba je vyjádřením mateř-
ské péče o své děti. „V křesťan-
ském společenství má Mariina 
modlitba zvláštní význam: má 
podíl na příchodu Ducha Sva-
tého, když se dovolává jeho 
působení v  lidských srdcích 
i ve světě. Podobně jako ve vtě-
lení Duch Svatý zformoval v je-
jím lůně fyzické tělo Krista, tak 
nyní ve večeřadle tentýž Duch 
sestupuje, aby oživil jeho mys-
tické tělo.“5 
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Tato paralela mezi sestoupením 
Ducha Svatého na  Nejsvětější 
Pannu Marii v  události zvěsto-
vání a  sestoupením Božského 
Parakleta na Marii ve večeřadle 
je dnes velmi často zdůrazňo-
vána jak v  učení učitelského 
úřadu církve, tak i teologů.

Například španělský teolog 
Xabier Pikaza si všímá, že opí-
ráme-li se o  biblické texty, 
můžeme potvrdit, že v  Marii, 
a jen v Marii, se uskutečnila dvě 
seslání Ducha Svatého: staro-
zákonní Letnice (tedy narození 
Ježíše) a Letnice církevní (naro-
zení církve).6

Podotýká dále, že mnoho kato-
lických autorů do dnešní doby 
ignorovalo velikost a  význam 
toho druhého sestoupení Du-
cha Svatého na Marii, když ar-
gumentovali, že Maria přijala 
mateřskou přítomnost Ducha 
Svatého nejintenzivnějším 

a  proměňujícím způsobem 
ve  chvíli vtělení. Pikaza sou-
hlasí s tvrzením o výjimečnos-
ti sjednocení Marie s  Duchem 
Svatým ve  chvíli andělské-
ho zvěstování, ale považuje 
za  nutné také ukázat důleži-
tost Mariina sjednocení s  Du-
chem Svatým o Letnicích. Je to 
totiž sjednocení, které ukazuje 
Marii nejen jako Matku Božího 
Syna, ale první křesťanku sjed-
nocenou s  Duchem Svatým 
ve společenství věřících.7

Plodem tohoto sestoupení 
Ducha Svatého na  Marii a  to-
hoto výjimečného sjednocení 
Nejsvětější Panny Marie s  třetí 
Božskou Osobou je počátek 
pozemského života Božího 
Syna (tajemství Vtělení) a počá-
tek církve (o Letnicích).8 Vidíme 
zde zřetelné pokračování. Vznik 
církve je pokračováním díla 
vtělení. V  obou případech je 
přítomen Duch Svatý a  Maria, 

kteří hrají neobvykle podstat-
nou roli.

Nejsvětější Panna Maria je pro 
nás vzorem otevření se půso-
bení Ducha Svatého a  vzorem 
sjednocení s  ním. Dovolme 
Božskému Parakletu, aby i v nás 
konal zázraky, tak jako v Marii. 
Prosme také Pannu Marii, aby 
tak jako ve večeřadle vyprosila 
nám i  celému světu nové jaro 
církve! 

1 Srov. II. vat. koncil. Věroučná konstituce o církvi: Lumen 
gentium, č. 59.

2 JAN PAVEL II. Katecheze Podíl Marie v očekávání 
Seslání Ducha Svatého ze dne 28. 6. 1989.

3 JAN PAVEL II. Katecheze Maria a dar Ducha Svatého, 
ze dne 28. 6. 1997.

4, 5   Tamtéž.
6 Pikaza, X. El Espíritu Santo y María en la obra de San 

Lucas. Ephemerides mariologicae 28(1978) 166.
7 Srov. tamtéž, s. 35–36.
8 Cignelli, L. Maria e lo Spirito Santo. „Forma Sororum“ 

22(1985) 132.
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RESPEKT PŘED BOHEM
Bázeň Boží znamená brát Boha a jeho řád vážně,  
jako on bere vážně nás.
text: Adam Mackerle | autor je proděkanem na TF Jihočeské univerzity

Jak může být strach z Boha darem Ducha svatého? Chce snad Bůh, abychom se jej báli? Jak může 
praotec Jákob dokonce dvakrát nazvat svého Boha „Strachem Izákovým“?

LÁSKA ŽÁDÁ RESPEKT 
Bázeň Boží má vedle ostatních 
darů Ducha Svatého významné 
místo, neboť vyvažuje ostatní: 
moudrost, rozumnost, vědění, 
radu a  lásku, samé krásné, po-
zitivní vlastnosti. Bůh je naším 
otcem. Nikdo nás nemiluje více 
než on, a  to nám otevírá mož-
nost intimního vztahu s Bohem. 
On vždy ví, co cítíme, co a proč 
děláme, zná všechny naše my-
šlenky lépe než my sami. To 
však snadno může sklouznout 
do jisté familiárnosti a až ke hří-
chu „opovážlivého spoléhání 
se na  Boží milosrdenství“: „Bůh 
přece ví, že jsem to myslel dob-
ře“; „Bůh mě jistě chápe“ apod. 
Jenže Bůh je Bůh, a  ne člověk 
a jeho myšlenky nejsou myšlen-
ky naše. Jako v  každém vztahu 
i ve vztahu s Bohem je třeba se 
angažovat, je třeba brát vážně 
nároky druhé strany. A  „bázeň 
Boží“ vyjadřuje právě toto: nut-
nost brát Boha vážně, stejně 
jako on bere vážně nás, lidi. 
Bázeň Boží znamená respekt 
k  Bohu, respekt k  jeho řádu, 
znamená uvědomovat si vlastní 
zodpovědnost tváří v tvář Bohu.

SMRT NENÍ NEJHORŠÍ
Před dvěma lety vznikl film vě-
novaný postavě Franze Jäger-
stättera, rakouského sedláka, 
který položil svůj život za  pře-
svědčení nebojovat jako voják 
Wehrmachtu v  druhé světové 
válce. Jeho odmítnutí vojenské 

služby (byť s  deklarovanou 
ochotou zapojit se do  zdravot-
ních služeb) vycházelo z  jeho 
přesvědčení, že národní socia-
lismus není v  souladu s  křes-
ťanstvím. Jako jediný ve své vsi 
hlasoval proti připojení Rakous-
ka k Německu a jeho pasivní od-
por k  národnímu socialismu se 
projevil i  odmítnutím vojenské 
služby ve Wehrmachtu. Jeho vý-
hradu svědomí však s ním jeho 
současníci většinou nesdíleli 
a  nesdílel ji s  ním dokonce ani 
jeho biskup. Po  mnoha letech 
pasivního odporu nakonec stá-
lo toto rozhodnutí Franze Jäger-
stättera život: v  roce 1943 byl 
pro odmítnutí vojenské služby 

popraven. Jeho odpor založený 
na vědomí, že je tu něco víc než 
národní socialismus, než národ-
ní povinnost, než stálý a  silný 
nátlak veřejnosti a okolí včetně 
církevních autorit, že je tu jeho 
svědomí, které se „bojí Boha“, 
jej nakonec přivedlo až pod 
mučednickou gilotinu. A  re-
spekt zaslouží i  jeho manželka 

Franziscka, v  níž Franz Jäger-
stätter nacházel stálou oporu. 

Je zde totiž něco víc než ten-
to náš život. Je zde Bůh a  jeho 
soud, kde „nic neokecáme“, kde 
budeme ve vší nahotě stát před 
Boží tváří a budeme muset vy-
světlovat, co, jak a  proč jsme 
udělali. A  proto bychom měli 
usilovat a  prosit Boha o  „bá-
zeň Boží“, zcela vážný respekt 
k  pravdě, která nakonec vždy 
vyjde najevo, nejpozději na po-
sledním soudu.

Ačkoli v případě (od roku 2007 
blahoslaveného) Franze Jäger-
stättera má bázeň Boží hrdin-
ský rozměr, nemusí tomu tak 
být vždy. Naštěstí ne každému 
z  nás hrozí okolí smrtí, bázeň 
Boží nás má však vést i  v  pro-
zaičtějších životních situacích.

Z POHLEDU VĚČNOSTI 
Já jsem vysokoškolským pe-
dagogem a  proděkanem pro 
studijní a  pedagogické zále-
žitosti. Mým úkolem je jed-
nak vyučovat, jednak pečovat 
o  dobrý chod studijní agendy 
teologické fakulty a  mimo jiné 
také o situaci studentů v nouzi. 
Při posuzování jejich žádostí be-
reme samozřejmě vždy v potaz 
příslušné směrnice a stanovená 
pravidla. Na druhou stranu však 
si musíme být vždy vědomi, 
že máme před sebou člověka, 
Božího tvora, který v  daném 

Ten, kdo rozhoduje, 
by měl kromě 
moudrosti oplývat 
i bázní Boží a snažit 
se posuzovat 
všechno „z pohledu 
věčnosti“.
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okamžiku závisí na  rozhodnutí 
fakulty. A ten, kdo rozhoduje, by 
měl kromě moudrosti oplývat 
i bázní Boží a snažit se posuzo-
vat všechny, i  ty zdánlivě bez-
významné žádosti „z  pohledu 
věčnosti“. S vědomím, že v tém-
že okamžiku Bůh posuzuje mne. 
A každé své rozhodnutí musím 
být hotov obhájit před jeho 
soudem, protože před ním „nic 
neokecám“.

Jsem i rodič dvou dětí a rovněž 
při jednání s nimi je bázně Boží 
velice třeba. Ve  výchově dětí 
znamená bázeň Boží být si vě-
dom toho, že děti jsou nejen 
úžasný dar, ale také vážný a ne-
smírně odpovědný úkol, který 
nám Bůh svěřil v důvěře, že jej 
nezklameme. Svěřil mně a  mé 
manželce dva své tvory, aby-
chom je vychovali, naučili vše-
mu důležitému a  pomohli jim 
stát se důstojným Božím obra-
zem. To vůbec neznamená, že 
bych své děti měl méně rád. Ale 
vše, co dělám, by mělo být pod-
loženo vědomím, že dítě není 
mojí hračkou, nýbrž aktem Boží 
důvěry, kterou nechci zklamat. 
I  zde se vždy snažím ptát, zda 
budu s to své jednání vůči svým 
dětem obhájit na Božím soudu.

JEN ŽÁDNÝ STRACH!
Bázeň Boží v  žádném z  těchto 
případů není otázkou strachu. 
Je věcí respektu před pravdou, 
který člověku dává sílu jednat 
správně, byť je to namáhavé, ne-
příjemné či riskantní. Bázeň Boží 
může pomoci čelit hrozbě smr-
tí; může zamezit tomu, abych 
poškodil studenta jen proto, že 
mi je nesympatický, nebo pro 
osobní zisk; abych byl na  své 
dítě nepřiměřeně přísný, abych 
si na něm vyléval zlost za něco, 
za  co ani nemůže, či abych na-
opak pro své pohodlí nebyl 

příliš svolný k něčemu, co dítěti 
uškodí. Ale právě tak může do-
dat sílu matce, aby nešla na po-
trat, když se dozví, že její dítě 
bude pravděpodobně trpět ge-
netickou vadou. Ve společnosti, 
která nejen potraty umožňuje, 
ale v  mnoha případech pod-
poruje, je obdobné rozhodnu-
tí velmi těžké. Jde nejen proti 
vlastnímu strachu z budoucnos-
ti, ale i proti společenskému tla-
ku. Klobouk dolů před ženami, 
které to ustojí. Nejde tu o strach 
z Božího trestu, který by mne sti-
hl, ale o respekt k tomu, že je tu 
někdo, kdo nás přesahuje, kdo 

je nad námi a  komu se zodpo-
vídáme. Tento Někdo nás ne-
konečně miluje, ovšem skuteč-
ná láska není (jen) věcí citového 
rozpoložení, ale (v prvé řadě) vě-
domého úsilí o  budování vzta-
hu, které něco stojí. 

Láska je úžasným plodem tvrdé 
práce – a  to platí jak v mezilid-
ských vztazích, tak ve  vztahu 
k  Bohu. Bázeň Boží je hnacím 
motorem, který nám dává sílu 
poctivě budovat vztah s Bohem 
ve  chvílích obtížného rozhodo-
vání – spolu s pevnou důvěrou, 
že „Strach Izákův“ ví, co dělá. 
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SLZY, KTERÉ OČIŠŤUJÍ
Žijme v bázni, nikoliv ve strachu, který vzdaluje od Boha.
text: P. Jacek Kruczek

Strach před válkou; obavy, že přijdeme o zdraví a majetek; strach před pandemií… Přes veškerý klid 
a bohatství, ve kterém žijeme, na nás stále útočí strach. Jeho otcem je zlý duch, a ten dobře ví, že po-
kud budeme strachu podléhat, budeme se současně vzdalovat od Boha. Stačí jen pozorovat, o kolik 
méně lidí chodí na mši svatou po posledních uzavírkách kostelů – i zde vidíme následky strachu.

S JEŽÍŠEM STRACH MIZÍ
Vždycky rád slyším a  čtu Ježíšo-
va slova: „Nebojte se…“, „Proč se 
bojíte, to jsem já...“ Ano, v  jeho 
blízkosti mizí strach. Jenže – když 
otevřu Matoušovo evangelium, 
v  10. kapitole čtu: „A  nebojte se 
těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši za-
bít nemohou; bojte se toho, který 
může i duši i tělo zahubit v pekle.“ 

Takže se na  konec mám bát 
toho, který může i  duši i  tělo 
zahubit v  pekle, to jest Boha? 
Ano, tak tomu opravdu je, mám 
se bát Boha. Ale, krátce řečeno, 
tady se nejedná o  strach před 
Bohem, který je přísný, chce 
se pomstít a  jen čeká na  naši 
chybu, aby nás potrestal. Ne, 
tady potřebujeme něco jiného, 

bázeň Boží. Dar, který v  tomto 
světě potřebujeme jako sůl. 

NA BOŽÍM ŽEBŘÍKU
Svět dnes zlehčuje hřích a jeho 
následky, i  samotní katolíci se 
přestávají zpovídat, protože ne-
mají pocit hříchu. Ovšem Bůh je 
milosrdný, ale i spravedlivý, do-
konce nejvýš spravedlivý! Dob-
ré odměňuje a  zlé trestá (jak 
nám říkají základní pravdy víry). 
Takže co? Máme se bát Boha? 
Nikoliv, jen být plní bázně Boží. 
O  ní mluví opakovaně svatý 
Benedikt z  Nursie ve  svých re-
gulích, které až dosud charak-
terizují myšlení a  jednání be-
nediktinského řádu. Zakladatel 
západního mnišství popisuje 
bázeň Boží jako první stupeň 

pokory na žebříku, jehož vrcho-
lem je „dokonalá láska k Bohu, 
která zahání jakýkoli strach“. 

Bez bázně Boží, bez tohoto daru 
Ducha Svatého, budu žít ve stra-
chu, který sice mohu potlačit tím, 
že nebudu mluvit ani o hříchu, ani 
o  pekle, ale úplně se ho nezba-
vím. Když ale budu prosit za dar 
bázně Boží, strach z pekla pomi-
ne a zůstane jen touha, abych víc 
a víc miloval Boha a bližní.

MÁLO MILUJEME
Jednoduchý příklad: Je to jako 
s  maminkou. Pokud ji dítě mi-
luje, bude dělat všechno, aby 
byla máma šťastná. A  pokud 
něco zlého provede, upřímně 
se omluví. Náš Bůh je jako ta 
milující máma. Dar bázně Boží 
nám dává sílu, abychom toužili 
po ještě větší lásce a bázni, pro-
tože ho málo milujeme.

Přeji vám i sobě, abychom jed-
nou zaplakali nad sebou, nebo 
spíš nad vlastním hříchem, jak 
zaplakal Petr, když zapřel Ježí-
še. Jsou to ty nejkrásnější slzy, 
které očišťují od hříchu a vedou 
k vyznání „Ty víš, že tě miluji“. 

Nakonec mám pro vás malý „do-
mácí úkol“: Přečtěte si, prosím, 
sedmou kapitolu druhé knihy 
Makabejské, příběh jedné ma-
minky a jejích sedmi synů. Žijme 
v bázni, nikoliv ve strachu! Fo
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MUŽ BEZVÝHRADNÉ DŮVĚRY
P. Jindřich Preis se dostal ke svému Pánu až napodruhé
text: Václav Štaud

Před půlstoletím dostala skupina mladých katolíků od Pána dar v podobě muže plného lásky, 
jemuž bázeň Boží splývala s bezvýhradnou důvěrou v prozřetelnost. P. Jindřich Preis, redempto-
rista, vedl několik farností v horském koutě olomoucké arcidiecéze.

ŠKODA, VĚC RELATIVNÍ
„U  nás na  Hlučínsku byl kapla-
nem jediný rok. Přišel po létech 
internace, kriminálu a  práce 
v  lesích s  nalomeným zdravím 
a  pověstí suchara. Pro špatnou 
výslovnost mu lidé málo rozu-
měli a s úlevou vzali na vědomí, 
když byl zase přeložen. My tři 
studenti jsme se pak rozhodli jej 
navštívit. Asi to bylo ze soucitu,“ 
přiznává Marie Mikolajková. 

Jako první je dostal knězův 
nakažlivý suchý humor, jeho 
moudrost a  také neobvyklá 
pokora. Uplynulo pár let a faru 
v horách při každé volné chvíli 
plnily až čtyři desítky mladých. 
„Ano, lákala nás taky krása Je-
seníků, ale domů jsme si vždy 
odváželi především duchovní 
hloubku,“ doplňuje vzpomínky 
přátel Marta Porubová. 

Pater, jak mu krátce říkali, uměl 
povzbudit, ulehčit od  starostí, 
trápení i hříchů. Znal jazyky a rád 
pomáhal s  jejich učením. Vítal 
široce roztaženou náručí a  oslo-
vením „děti moje“, kolem očí mu 
při tom tančily jiskřičky radosti. 
Ty nepohasly ani na  společném 
výletu, kde zle pomačkal plechy 
svého fiata. Komentář byl odra-
zem jeho myšlení: „Co Bůh činí, 
dobře činí. Nám se nestalo nic 
a auto mi opravuje farník, co má 
čtyři děti a  jako školník mizerný 
plat. Škoda je velká, dnes na něj 
Pán myslel opravdu důkladně.“

NEJDŘÍV OPRAV VĚŽ!
Extrémně hubeného muže 
trápila řada nemocí. Soused-
ce, která se na  jeho stav jed-
nou ptala v nemocnici, primář 
sdělil, že pan farář umírá. „Je 
čtvrtý den v bezvědomí a já už 
pro něho nemohu udělat nic. 
Vy se ale ještě můžete mod-
lit,“ dodal. Žena zmobilizovala 
farnost a Bůh naléhavé prosby 
slyšel. Nemocný se uzdravil 
i  tentokrát. Vrátil se slabý jak 
nemluvně, ale jiskry v  očích 
mu opět tančily. Řekl nám: „Už 
jsem se rozhlížel po  jeho krá-
lovství a moc se mi tam líbilo. 
Ale Hospodin řekl: ,Jindřichu, 
nejdřív oprav kostelní věž, 
tu ostudu církve, teprve pak 
můžeš přijít.‘ Proto jsem rych-
le objednal měď i  zedníky.“ 

Na otázku, zda má na miliono-
vou zakázku dost prostředků, 
odpověděl s  nelíčeným údi-
vem: „Copak je to můj kostel? 
Když chce Pán opravu, musí 
poslat peníze. Znám ho, ne-
bojte se, pošle dost.“ V tu chvíli 
šel humor stranou a  my jsme 
byli svědky nejryzejší důvěry. 
A opravdu, po roce oprav a je-
jich zaplacení bylo na  farním 
účtu víc, než na začátku práce. 
Brzy nato si Pán věrného slu-
žebníka pozval náhle a už na-
trvalo. Odešel na prahu postní 
doby 1993 ve věku 73 let. „Po-
hřeb ve  frýdecké bazilice byl 
krásnou oslavou. I  když nám 
tekly slzy zármutku, věděli 
jsme, že u Boha je teď o jedno-
ho světce víc,“ vzpomíná Marta 
Porubová. 
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STAREJ SE O BOŽÍ VĚCI!
Pán pomáhá těm, kdo se mu odevzdají, a štědře odměňuje každou 
službu bližnímu.
text: Václav Štaud

Až v lednu 2022 zahájí v minoritském kostele další ročník mariánských prvních sobot, nebude 
mezi účastníky chybět drobná štíhlá žena, Anna Martinková. Radostnou slavnost pomáhá v Brně 
organizovat už čtvrtý rok. 

RŮŽE PRO MARII
„Setkávání prvních sobot jsme 
připravili v  kostele svatého Mi-
chala jako odraz milostí při pu-
tování sochy P.  Marie Fatimské 
v  roce 2017. Po  devíti měsících 
následovala v říjnu stejně úspěš-
ná růžencová slavnost. Vyzvali 
jsme, aby lidé přinesli Panně Ma-
rii růži, a květin se sešlo tolik, že 
jsme je neměli kam dávat,“ vzpo-
míná Anička Martinková.

Zatímco každoroční růženco-
vé setkání u  svatého Michala 
úspěšně zakotvilo, pobožnosti 

prvních sobot se přesunuly 
od roku 2019 do většího mino-
ritského kostela svatých Janů. 
K  organizátorům se přidalo 
Národní centrum Rytířstva Ne-
poskvrněné a  zájem marián-
ských ctitelů každým měsícem 
roste. Podle tohoto příkladu už 
na Moravě sbírá duchovní plo-
dy prvních sobot i řada dalších 
farností. „Když slyším, kolik je-
jich účastníků se netají radostí 
ze silného vnitřního pokoje, 
soudím, že se opravdu jedná 
o  významnou Boží věc,“ hod-
notí organizátorka.

ODEVZDALA VŠECHNO
Anna Martinková prošla před 
čtrnácti léty silnou zkouškou 
víry. Její manžel Pavel zemřel 
a  zanechal šestici dětí; nej-
mladší Eliška měla jen pět 
roků. Odcházel v  jejich náručí 

a  všem stačil na  rozlouče-
nou požehnat. Protože 

se už v  průběhu ne-
moci společně učili 

pokornému re-
spektu vůči Boží 
vůli, odešel on 
k  Pánu smířený 
a  s  klidem, ona 
pak stejně při-
jala svůj úděl. 
V  slzách se ale 

jednou Boha ze-
ptala: „Co s  námi 

bude? Co mám 
dělat, abych 

děti nejen uživila, ale i  dob-
ře vychovala?“ V  podvědomí 
uslyšela odpověď, kdysi urče-
nou svaté Terezii z Ávily: „Starej 
se o  věci mé a  já se postarám 
o věci tvé.“

A  tak vedle péče o  velkou 
rodinu nepřestala učit ná-
boženství, zůstala terciářkou 
u dominikánů, vedla modliteb-
ní skupinu žen. A bylo jí jasné, 
že významnou Boží věcí je i po-
moc starým osamělým ženám, 
do níž se pustila už za manže-
lova života. Když dochovala 
první, uviděla hned další 
potřebnou. V dětství jí chyběla 
vlastní babička a nyní jí i dětem 
posílal Pán jednu za  druhou. 
Tu nejhůře postiženou si vzala 
domů, do  vlastní ložnice. „Ta 
paní nečekaně přinesla celé 
rodině velikou dávku radosti 
a byla živým důkazem, že Bůh 
nejen pomáhá těm, kdo o  to 
prosí, ale také štědře odměňu-
je každou dobrovolnou službu 
bližním. Já jsem v těžké situaci 
naše děti s důvěrou odevzdala 
nebeskému Pánu, který mi je 
svěřil, a  on se pak o  jejich po-
třeby vždy staral víc než dobře. 
Jistě při tom slyšel  i  přímluvy 
jejich tatínka. Jsem šťastná, 
že všichni přejali moji důvěru 
v  Boží lásku do  vlastních ži-
votů a  že je mezi nimi i  jeden 
bohoslovec,“ uzavírá Anna 
Martinková. 
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NEJEN ANDĚLSKÝ STROM
Děti vězněných, které nesou nezasloužené břímě, potřebují pomocnou ruku. 
text: Václav Štaud

Ježíš nás často pobízí ke skutkům dobra. Prostřednictvím Lukášova evangelia mimo jiné napo-
vídá: „Byl jsem ve vězení a navštívili jste mě.“ Mezinárodní vězeňské společenství (MVS), v jehož 
radě je i ředitel Radia Proglas Mons. Martin Holík, vidí za odsouzenými rovněž jejich děti. 

VÁNOČNÍ RADOST 
V  naší republice dosahují počtu 
až čtyřiceti tisíc, často trpí mate-
riálním nedostatkem i  absencí 
láskyplných vztahů. V  době vá-
noční bývá jejich situace zvlášť 
citlivá, a  MVS proto organizuje 
projekt Andělský strom. Letos již 
po jedenácté. Odsouzené mámy 
a  tátové (vybraní věznicí) napíší 
svému dítěti vánoční dopis, k ně-
muž MVS připojí dárek, který si 
sami věznění nemohou dovolit. 
Reakcí dětí je radost, že na  ně 
rodiče myslí, cítí se milované. 
Projekt současně posiluje rodin-
ná pouta, motivuje odsouzené 
k nápravě, snižuje recidivu.

Lidé mohou vedle dárku po-
slat dobrovolný finanční ob-
nos na  účet MVS číslo 250 147 
2785/2010, případně přispět 
do veřejné sbírky na dárcovském 
webu darujme.cz. „Pomůžete 
nám, i  když budete informace 
o  projektu šířit dál, jsme vděční 

i  za  modlitební podporu,“ zdů-
razňuje koordinátorka projektu 
Blažena Kotrsová. Doporučenou 
cenu darů, místa jejich sběru 
a  jiné podrobnosti projektu na-
jde čtenář na www.mvs.cz.

POMÁHEJME 
MALIČKÝM
Andělský strom není jediným 
projektem Mezinárodního vě-
zeňského společenství. Usku-
tečňuje se i Den s dítětem, který 
odsouzenému umožní setkání 
s  rodinou v  zahradních prosto-
rách vybraných věznic. Pak je tu 
i Andělský kemp, což  je týdenní 
tábor pro děti, které mají mámu 
nebo tátu ve  vězení. Pro děti je 
zdarma, a to díky úsilí MVS, které 
na něj získává finance od dárců.

Andělský klub je pro ně formou 
následné péče. Kemp i klub jsou 
bezpečným místem, kde mají 
děti možnost zažít něco zajíma-
vého a nikdo se jim kvůli rodičům 

neposmívá. MVS vedle dalších 
aktivit pomáhá odsouzeným 
s výstupem z věznic a s jejich za-
řazením do běžného života.

RODIČOVSTVÍ 
ZA MŘÍŽEMI
Socioložka Jitka Navrátilová, edi-
torka časopisu Immaculata, se 
jako pedagožka na Fakultě soci-
álních studií Masarykovy univer-
zity v Brně podílí na výzkumném 
projektu „Rodičovství za  mříže-
mi“. Jde o první krok k tomu, aby 
se v naší vlasti shromáždila data 
o konkrétní skupině dětí a byl vy-
tvořen objektivní obrázek jejich 
situace a  potřeb. „Ježíš nás také 
vyzývá, abychom k němu necha-
li přicházet maličké. Tady máme 
desetitisíce dětí, ze kterých mo-
hou vyrůst dobří lidé. Pokud 
jim nepodáme pomocnou ruku 
a místo toho je cejchujeme a od-
vrhujeme, bráníme tomu, aby se 
jimi mohly stát,“ zdůrazňuje Jitka 
Navrátilová. 
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CHEMIN NEUF
Ve společné službě jsou modlitbou a prací propojeni křesťané 
různých vyznání, laici i zasvěcené osoby.
text: Renata Lorencová

Katolická komunita Chemin Neuf se zrodila z modlitebního společenství v Lyonu v roce 1973. 
Bylo to v době, kdy charismatická obnova v katolické církvi přichází ze Spojených států do Evropy.

S JEŽÍŠOVOU 
MODLITBOU 
Zakladatel komunity, jezuit-
ský kněz Laurent Fabre, vtiskl 
komunitě spiritualitu, která 
vyrůstá na  jedné straně z  ig-
naciánské tradice a  na  straně 
druhé z charismatické obnovy. 
Od samého vzniku se komunita 
angažuje pro jednotu křesťanů. 
Ve všech komunitních domech 
každý den členové v  souladu 
s  Ježíšovou modlitbou takto 
prosí: „Pane Ježíši, který ses 
modlil, aby všichni byli jedno, 
prosíme tě za  jednotu křes-
ťanů tak, jak ty chceš a  skrze 

prostředky, které ty chceš. Ať 
nám Tvůj Duch dá prožívat 
utrpení z  rozdělení, vidět naše 
hříchy a  důvěřovat v  naději, 
která je nad všechno očeká-
vání.“ V  rámci misie pro mladé 
lidi vede komunita pětadvacet 
domů pro studenty a  organi-
zuje letní festivaly, kterých se 
účastní několik tisíc lidí. Každý 
rok vysílá dvacet mladých lidí 
do  misií mezinárodní pomoci 
do desítky zemí.

SPOLEČNĚ V RŮZNOSTI
Název komunity odkazuje 
na  adresu prvního působiště 

a dnešního mateřského domu 
v  ulici Montée du Chemin 
Neuf (čti šemen nöf ) v  Lyonu. 
Proto se název, který v překla-
du znamená „Nová cesta“, ne-
překládá. Členové jsou kromě 
katolíků i protestanti, evange-
likálové, letniční, pravoslavní 
a  anglikáni. Jejich touhou je 
společně žít, modlit se a evan-
gelizovat, aniž by se vzdali své 
identity a příslušnosti k vlastní 
církvi. Chtějí sdílet každodenní 
život, aby spolu svědčili o lásce, 
kterou má Otec ke všem svým 
dětem. Jedním z  výjimečných 
rysů komunity jsou společné 

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-175-2021-06/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


21

6|2021|č. 175

závazky manželských párů, 
bratří a sester prožívajících své 
povolání do  celibátu. Ve  spo-
lečné službě církvi jsou tak 
propojeni modlitbou a  prací 
laici se zasvěcenými osobami. 
V  současnosti je do  komunity 
zavázáno přibližně 2 400 osob 
ve třiceti zemích světa. Z toho-
to počtu je 280 osob zasvěce-
ných do  celibátu a  120 mužů 
jsou vysvěcení kněží.

PŘIPRAVENI POMOCI 
Kolem komunity existuje spo-
lečenství s  názvem Komunio 
složené z  lidí, kteří poznali 
komunitu, mají ji rádi, ale ne-
cítí povolání ke  komunitním 
závazkům. Ve světě je nyní ko-
lem 3 000 členů Komunia. Pro 
uskutečňování komunitních 
programů jsou tito bratři a  se-
stry nenahraditelní, protože 
znají a  akceptují spiritualitu 
společenství a jsou podle svých 
časových možností připraveni 
pomoci. Také mají závazky, kte-
ré jsou ale volnější a uzavírají se 
vždy pouze na dva roky. 

Život v  komunitě má dvě for-
my, které jsou rovnocenné, 
takže členové je mohou bě-
hem svého života vystřídat. 
Jedna z  nich umožňuje zůstá-
vat ve  svém domově a  s  ko-
munitou být ve  spojení v  du-
chovním životě a ve službě při 
různých programech, kterým 
říkají misie. Jsou to programy 
pro mládež od  14 do 33 let, 
týdenní Ignaciánská duchovní 
cvičení v  tichu, programy pro 
páry i rodiny pod názvem Kána, 
biblická formace pod názvem 
Emauzy a  další. Druhou mož-
ností je přestěhovat se s  ro-
dinou do  komunitního domu 

a  bydlet společně s  ostatními 
bratry a sestrami, kteří v domě 
právě žijí. Komunita v České re-
publice sídlí v klášteře v Tucho-
měřicích, kde současně rozvíjí 
místní katolickou farnost. Více 
informací o  komunitě a  probí-
hajících programech, modlit-
bách za  jednotu křesťanů na-
jdete na  webových stránkách 
www.chemin-neuf.cz

PŘÍBĚH ZDENKY 
A ADAMA 
„Já se svým mužem Adamem 
jsme se s  komunitou setkali 
brzy po  sametové revoluci, 
kdy jeden francouzský bratr 
přišel do  naší farnosti nabíd-
nout farníkům týdenní Du-
chovní cvičení pro manželské 
páry,“ vzpomíná Zdenka na za-
čátky v komunitě. Spolu s dal-
šími sedmi páry se tedy přihlá-
sili. Charismatickou obnovu 
příliš neznali, ale velmi rychle 
pochopili, že život v  Duchu 
je důležitý pro všechny, pro 
celou církev. „Je to normální 
křesťanský život, po  kterém 
jsme celou dobu nábožen-
ské nesvobody toužili. Během 
obnovy jsme neočekávaně 
prožili uzdravení velkých zra-
nění z  prvních roků našeho 
manželství, o  kterých jsme 
byli přesvědčeni, že jsou dáv-
no odpuštěna. Ale byla pouze 
zasunutá do  podvědomí, a  až 
zde jsme je doopravdy byli 
schopni odevzdat Pánu Ježíši. 
Po mnoha letech jsme při čte-
ní Písma pocítili výzvu ke změ-
ně ve  vztahu ke  komunitě, 
uvědomili jsme si touhu zku-
sit život v  komunitním domě 
v Tuchoměřicích. Po schválení 
představených jsme se pře-
stěhovali a  začali jsme sdílet 

každodenní život se třemi se-
strami v celibátu, jedním kně-
zem, čtyřmi rodinami a několi-
ka studenty, kteří se obměňují 
a  žijí s  námi komunitní život 
jen částečně, jak jim to studij-
ní povinnosti dovolí. Přestože 
jsme komunitu znali opravdu 
dlouho, byla to pro nás radi-
kální změna,“ vypráví Zdenka 
a na závěr zdůrazňuje:

„Od  samého počátku jsme 
vnímali společný duchovní 
život (každodenní eucharis-
tie a  adorace, ranní chvály, 
osobní modlitba a  společná 
charismatická modlitba každé 
úterý) pozitivně. Na  sdílení ži-
vota s bratry a sestrami jsme si 
museli chvíli zvykat. Po  nějaké 
době jsme ale začali přijímat 
své rozdílnosti jako komunitní 
bohatství. K  tomu nám pomá-
hají přibližně jednou měsíčně 
pravidelné časy smíření, kdy si 
v  soukromém rozhovoru mů-
žeme vysvětlit motivaci svého 
jednání a  požádat a  přijmout 
vzájemné odpuštění.“ 

ZŮSTAŇTE VĚRNÍ!
V roce 2017 se papež František 
setkává s P. Françoisem Micho-
nem, současným odpovědným 
komunity, a s P. Laurentem Fa-
brem, zakladatelem komunity, 
a  nabádá Chemin Neuf, aby 
zůstala věrná svému povolá-
ní. „Být na  cestě znamená jít 
vpřed, nechodit pořád dokola. 
Je to riskantní, vždycky je zde 
riziko, ale život bez rizika by ne-
byl křesťanský život. Povzbuzu-
ji vás, abyste se vydali na cestu 
v Pánově rozlišování a v posluš-
nosti Církvi.“ 
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TERENCE HILL – KATOLÍK, 
KTERÝ NEHRAJE PADOUCHY

Herec ctí křesťanské hodnoty v životě i před kamerou.
text: P. Vladimír Hubálovský OFMConv

Blonďatý modrooký filmový herec Terence Hill je považován za idol žen, který své filmové role 
spojil výhradně s komediálním žánrem. Slavný herec však nabízí mnohem víc. Slabé a bezbranné 
totiž nechrání jen ve svých filmech, ale i v reálném životě. Svou kariéru pevně spojil s vyznáváním 
křesťanských hodnot.

Mario Girotti alias Terence Hill 
se narodil 29. března 1939 v Be-
nátkách italskému otci a  ně-
mecké matce. Rodina se v roce 
1943 přestěhovala do Drážďan, 
kde zázrakem přežila ničivé 
bombardování. Po  válce se 
vrátili do Itálie, kde Mario začal 
sportovat – především veslo-
vat a plavat – a dokonce získal 
bronzovou a  stříbrnou medaili 
na  mistrovství Itálie. A  právě 
díky sportu se poprvé setkal 
se svým budoucím hereckým 
kolegou  Budem Spencerem. 
Kromě sportu se začal věno-
vat také herectví a  ve  filmu se 

poprvé objevil ve  dvanácti le-
tech. Zahrál si mj. ve  slavných 
filmech, natočených podle 
knih Karla Maye, jako např. Vin-
netou  – Rudý gentleman. Ma-
rio se stal okamžitě miláčkem 
diváků.

ZROZENÍ HILLA 
A SPENCERA
V  roce 1967, při natáčení jed-
noho westernu, si musel zvolit 
jiné, „umělecky znělejší“ jmé-
no.  „Dostal jsem list s  dvaceti 
jmény a  během jednoho dne 
jsem se musel pro jedno roz-
hodnout. Vybral jsem si jméno 

Terence Hill. Líbilo se mi, a navíc 
má stejné iniciály jako jméno 
mé matky,“ vzpomínal herec.

V  tzv. spaghetti westernu se 
Hill po  letech setkal se svým 
budoucím nerozlučným herec-
kým parťákem  Carlem Peder-
solim, jenž si také kvůli roli mu-
sel změnit své jméno. Zvolil si 
pseudonym Bud Spencer. Toto 
natáčení znamenalo obrovský 
zlom v  kariérách obou herců. 
První film nově vzniklé dvojice 
měl u diváků takový úspěch, že 
záhy následovaly další. Diváci 
plnili kina v  celé Evropě. Sláva 
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Hilla a Spencera dosáhla světo-
vého formátu a  vznikla neroz-
lučná filmová dvojice, kterou 
si nedovedeme představit od-
děleně.

RODINNÁ TRAGÉDIE
Terence Hill už od mládí toužil 
po  klidném rodinném životě. 
A  jeho sen se mu splnil, když 
si vzal za  manželku Američan-
ku  Lori Zwicklbauer. V  roce 
1969 se jim narodil syn  Jesse 
a v roce 1973 adoptovali Rosse, 
malého chlapce z  bavorského 
dětského domova. Roku 1990 
však došlo k  tragické události. 
Ross se vyboural v autě a na ná-
sledky nehody zemřel. Bylo mu 
šestnáct let. Tragická událost 
Terence Hilla velmi zasáhla, 
takže na  nějakou dobu přestal 
natáčet.

S  manželkou se po  čase roz-
hodli adoptovat dalšího malé-
ho chlapce. O detailech tohoto 
rozhodnutí Hill nerad hovořil: 
„Adopce není přesný termín. 
A  hlavně jde o  téma, o  němž 
bych se nerad bavil. Nepřijde 
mi to vhodné. Mohu vám říct 
tolik, že Mani Wong je thajský 
chlapec a jeho rodina žila v těž-
kých životních podmínkách. 
Pomohli jsme jim a  ujali se 
chlapce umístěného v  ústavu. 
Zda se chlapec někdy stane 
skutečným členem naší rodiny, 
ukáže až čas,“ vysvětloval herec.

KATOLÍK TERENCE 
HILL
Terence Hill je hluboce věří-
cí muž, jehož vzorem je svatý 
František z Assisi. Má též velkou 
úctu k  Božímu milosrdenství. 
I  když herec málokdy mluví 
o  víře a  náboženské výchově, 
za kterou vděčí svému otci, jed-
nou se svěřil, že často četl svým 
dětem z  knihy Kvítky svatého 

Františka z Assisi. „Otec mi jako 
dítěti četl knihu o svatém Fran-
tiškovi. On je můj idol. Od  té 
doby jsem věřící. Moc o  tom 
nemluvím, protože víra je pro 
mě příliš vzácná a  osobní. Můj 
vztah k  náboženství je velmi 
intimní: šťastný, vážný, někdy 
i  dokonce naštvaný. Je těžké 
mluvit o těchto typech vztahů, 
protože se neustále mění. Ale 
víte, co tím chci říct. Vždyť ur-
čitý vztah s  Bohem má každý. 
Mnoho let též praktikuji úctu 
k  Božímu milosrdenství,“ říká 
Terence Hill.

ROLE KNĚZE 
A ODMÍTÁNÍ NÁSILÍ
Během své herecké kariéry 
odmítal role, které odporovaly 
jeho zásadám a  křesťanským 
hodnotám. Málokdo ví, že mu 
byla nabídnuta i  role slavného 
Ramba, který se poté zapsal 
do historie se Sylvesterem Sta-

llonem v  hlavní roli. Terenci 
Hillovi ale byly předkládány 
i další role, které pak zazname-
naly celosvětový úspěch. To vše 
až do chvíle, která vše změnila. 
„Když mi zavolal velmi vlivný 
filmový producent s  nabídkou 
role násilníka a  vyhrožoval mi, 
že pokud neřeknu ano, zničí 
mi kariéru, uvědomil jsem si, 
že nastal okamžik, kdy musím 

odejít. Být hercem pro mě zna-
mená hodně, ale nemohu jít 
proti hodnotám, které vyzná-
vám,“ říká Hill, herec, který ni-
kdy nehrál roli zločince nebo 
padoucha. „Jak jsme slabí, že se 
nedokážeme vyrovnat s  prav-
dou! Chceme zábavu, ne prav-
du. Musíme být jako kapitán 
plachetnice. Nejsme vítr. Jsme 
jen námořníci. Můžeme udělat 
všechno pro to, abychom loď ří-
dili, ale nejsme síla větru. Odmí-
tl jsem velké peníze, ale zůstal 
jsem šťastný. Proto mohu být 
dnes jako otec Matteo důvěry-
hodný,“ říká Hill, který křesťan-
skou víru prožívá nejen osob-
ně, ale také ve filmech. Terence 
Hill si poprvé zahrál roli kněze 
ve  filmu Don Camillo v  roce 
1983. V  roce 2000 byl uveden 
na  trh další film, přesněji řeče-
no velmi úspěšný seriál Don 
Matteo. V  něm Hill hraje kně-
ze – detektiva, který odhaluje 
záhadné zločiny v  malém ital-
ském městečku Gubbio. „Udě-
lal jsem všechno, co jsem mohl, 
abych ho vykreslil do  hloubky 
a  věrohodně jak v  jeho vyšet-
řovatelské, tak i  v  církevní roli. 
Don Matteo je muž, který se 
nedokáže nepostavit nesprave-
dlnosti a zastává se svých bliž-
ních,“ říká Terence Hill.

Dnes žije Terence Hill se svojí 
manželkou Lori střídavě v  ital-
ské Umbrii a  americkém Ma-
ssachusetts. Kromě své ženy 
a rodiny miluje knihy, klasickou 
hudbu a  dobré jídlo – špage-
ty nebo cibulový steak. A  sa-
mozřejmě jablka, jeho nejob-
líbenější ovoce, které často 
konzumoval i  před filmovými 
kamerami. Je stále umělecky 
aktivní a  jako filmový produ-
cent podobně úspěšný jako 
onen herec s  pomněnkovýma 
očima. 

Být hercem pro mě 
znamená hodně, 
ale nemohu jít proti 
hodnotám, které 
vyznávám,“  
říká Hill – herec, 
který nikdy nehrál 
roli zločince nebo 
padoucha.
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BRATR V ŘADÁCH PTP
Otec Hyacint Skupień, nejstarší člen minoritského řádu v ČR, si na 
své kněžské svěcení musel počkat téměř 20 let.
zeptala se: Jitka Navrátilová

Padesátá léta zahalená příkrovem komunistické ideologie nebyla zrovna dobou, ve  které se 
mohli beztrestně hlásit noví zájemci o vstup do semináře či kláštera. Přesto to byl čas, ve kterém 
klíčila a rostla mnohými obtížemi zkoušená duchovní povolání. Otec Hyacint je příkladem právě 
takového povolání.  

Jakou nejranější vzpomínku 
ve Vás vyvolávají 50. léta?

Ta je spojena s  28. únorem 
1948. V  jablunkovské měšťan-
ce, kterou jsem tehdy navště-
voval, museli být okamžitě sun-
dány kříže a všechny věci, které 
připomínaly duchovní život. 
Najednou to, co bylo běžnou 
součástí života, jsme museli vy-
těsnit a  odstranit, abychom to 
neměli na očích.     

A  přesto jste se vydal cestou 
zasvěceného duchovního po-
volání. Jak k tomu u Vás došlo? 

Překvapivé bylo, že tuto cestu 
jsem si prvně nezvolil já sám. 
Byla to sestra Rafaela – před-
stavená alžbětinek v  jablun-
kovském klášteře, která u  mě 
vytušila povolání v době, kdy já 
o  tom neměl vůbec páru. Ses-
tra Rafaela byla velmi schopná 
žena, které vděčím za objevení 
vlastního povolání. Říkávala: 
„Vladek, to bude kněz!“ A  to 
i  přesto, že jsem se chtěl stát 
stolařem. Před nástupem 
do  učení jsem se účastnil du-
chovního cvičení, které vedl 
tehdejší kvardián brněnského 
minoritského konventu, otec 
Škrdlík. Sestra Rafaela tehdy 
řekla: „Co by Vladek chodil ně-
kam na  stolaře! Máme tady 
představeného minoritského 
řádu, ten ho jistě vezme!“

A to se Vás ani nikdo neptal, 
jestli tam chcete skutečně jít?

Ani moc ne. Bylo mi tehdy 
16  let a  byl jsem hodně ne-
smělý chlapec. Nicméně jsem 
na stolařinu nenastoupil. Místo 
toho jsem odjel do minoritské-
ho kláštera v  Brně. Tak začala 
moje služba kostelníka a záro-
veň studium přípravného kur-
zu na teologii. 

Byla učňovská léta těžká? 

To ano. V  těch časech nebyla 
běžná koncelebrace. To zname-
ná, že při mši svaté mohl sloužit 
pouze jeden kněz.  Měl jsem 
na  starosti přípravu hlavního 
a  dalších osmi bočních oltářů, 
u kterých sloužili kněží. Každé-
mu jsem dělal kostelníka. Měl 
jsem také na  starosti opravy, 
což předpokládalo, že se posta-
rám o  dělníky, kteří pracovali 
často až do  půlnoci. Aby toho 
nebylo málo, tak brzy ráno 
ve 4.30 se podávalo svaté přijí-
mání pro pracující a v 5.10 byla 
sloužena první mše svatá.   

To asi nebylo moc času 
na studium… 

Času na  studium bylo velmi 
málo. Nakonec jsem do  školy 
nechodil dlouho, protože přes-
ně za  rok – v  dubnu 1950, mě 
odvezli v rámci „Akce K“.  

Co se dělo v rámci „Akce K“? 

Po  nečekaném vstupu policie 
do  kláštera jsme museli ihned 
vše zamknout, aby nemohl ni-
kdo vstoupit nebo odejít. Měli 
jsme hodinu na to, abychom si 
sbalili příruční zavazadlo. Pak 
jsme museli čekat až do  úpl-
ného setmění. Pak jsme museli 
nastoupit do starého autobusu, 
aniž by nám kdokoliv řekl, kam 
jedeme a  co s  námi bude. Jeli 
jsme celou noc. Říkali jsme si, 
že nás vezou asi někam na Sibiř.  

Kde skončilo toto putování 
temnou nocí?  

Za  rozbřesku vjel náš autobus 
do  otevřených vrat. Později 
jsme zjistili, že se jednalo o  je-
zuitské gymnázium v  Bohosu-
dově. Zavřeli nás zde do  tříd 
s  františkány. S  jezuity, kteří 
zde byli doma, jsme se nesmě-
li stýkat. Po  příjezdu nás přišel 
šéf bachařů uvítat. Podíval se 
na  provinciála našeho řádu 
a další starší bratry. Pak sjel po-
hledem k  tomu nejmladšímu 
a  řekl mu: „Ty tady budeš ve-
doucí. Všichni tě budou poslou-
chat.“ Ten hoch – ještě nezkuše-
ný, se nad takovým příkazem 
trochu pousmál. To však neměl 
dělat. Dostal takové facky, že se 
úplně otočil. Já jsem stál hned 
vedle.  Neustále nás hlídali čet-
níci se samopaly. 
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Jak dlouho jste byl v internaci?

Po  pár měsících v  Bohosudově 
nás několik hochů, kteří neměli 
ještě 18 let, oddělili od těch star-
ších a odvezli do františkánské-
ho kláštera v Hájku, kde kromě 
mě a ještě jednoho minority byli 
také salesiáni, redemptoristé 
a františkáni. Z Hájku, po krátké 
náštěvě doma, jsem narukoval 
na  vojnu. Byl jsem však hned 
přiřazen k  jednotkám PTP. Při 
vstupu k  těmto jednotkám nás 
velitel přivítal slovy: „Nemyslete 
si, že jste tu na 2 roky.“ Začalo vše 
velmi tvrdě. Hodně nás zde ce-
povali a snažili se do nás vtlouct 
„politické školení beze zbraně“. 
Pak nám dali lopaty, krumpáče 
a  černé výložky. Dělali jsme 
tu nejtěžší práci. Stavěli jsme 
například přehradu na  Klíča-
vě, bourali vesnice v  Brdech 
a opravovali cesty. 

Nakonec jste byl propuš-
těn. Vrátil jste se do  kláš-
tera? 

To nebylo možné. Vrátil jsem 
se proto domů a  začal po-
máhat rodičům. Doma byla 
situace vážná, protože tatínek 
nebyl v  JZD. Postupně rodi-
čům vzali všechny možnosti 
obživy. Neměli jsme z čeho žít 
a  z  čeho odevzdávat kontin-
gent. Tehdy moji rodiče dosta-
li nabídku, abych šel pracovat 
do JZD jako řidič, díky čemuž 
by JZD dodala kontingent 
za  naši rodinu. Tak jsem se stal 
řidičem traktoru. Každý den jsem 
šel ve čtyři hodiny ráno z domu, 
abych dovezl z JZD traktor do Tři-
neckých železáren, kde jsem pak 
rozvážel po dílnách materiál. Na-
konec jsem v JZD zůstal šest let, 
a  dokonce jsem zde získal i  vý-
uční list. Stal jsem se opravářem 
traktorů a zemědělských strojů.

Nezapomněl jste při práci 
v JZD na duchovní povolání?

V době, kdy jsem pracoval v JZD, 
jsem se hlásit 6x na  teologii 
do Litoměřic. Vždy bez úspěchu. 
Po  uvolnění situace v  68. jsem 
byl konečně přijat do semináře 
v  Olomouci. Bylo mi tehdy 36 
let, a přesto jsem byl v semináři 
nejmladší. Začátky byly těžké, 
protože nebylo v  podstatě kde 
učit. Museli jsme v semináři dě-
lat brigády, aby se v  něm dalo 
zase vyučovat. Nakonec se stu-
dium rozjelo. Studoval jsem zde 
společně například s  nynějším 
otcem arcibiskupem Graubne-
rem a v roce 1972 jsem měl svě-
cení  s biskupem Hrdličkou. 

Stal jste se knězem. Byl jste 
tehdy i tajným řeholníkem? 

Řeholní sliby jsem tajně složil 
před kněžským svěcením v roce 
1972 do rukou otce Norberta. Ni-
kdo to však nemohl vědět, ani ro-
diče.  Po kněžském svěcení byla 
moje farnost Třinec. Tedy místo, 
kam jsem jako traktorista jezdil 

do železáren. Měl jsem zde však 
problémy s  komunistickým reži-
mem. Protože jsem byl mladý, tak 
za mnou přicházelo více mladých 
lidí. Komunisté na mě přichysta-
li past. Do  náboženství mohly 
tehdy chodit jenom děti, kterým 
rodiče podali přihlášky. Seznam 
přihlášených dětí jsme dostáva-
li od  ředitelů škol. Jednou jsem 
však takový seznam nedostal, 
a to i přesto, že děti ve třídě již če-
kaly na výuku náboženství. Začal 
jsem učit. Najednou se ve  třídě 
objevila ředitelka a začala kontro-
lovat, kdo není přihlášený. Zjistilo 
se, že asi 5 dětí nemá přihlášku. 
Nic neřekla. Odešla a záhy násle-
doval telefon, že již nesmím vkro-
čit do  školy. Do  týdne jsem byl 

přemístěn do pohraničí. 

Jak do Vašeho života zasáh-
la revoluce v roce 1989?

To jsem byl zrovna ve Štěpán-
kovicích, kde jsem působil 
necelých 8 let. Když se uvol-
nila situace, tak si jednotlivé 
řehole dávaly do pořádku své 
řády a kláštery. Tehdy mi otec 
Blažej, asistent generála řádu, 
přivezl jmenování přímo 
z Říma – stal jsem se provin-
ciálem minoritů v  Českoslo-
vensku. V této funkci jsem se 
záhy dostal do Mexika na ge-
nerální kapitulu v roce 1992.

Příští rok budete mít 90 
let. Když se ohlédnete 
zpět, za co Pánu Bohu nej-

více děkujete? 

Především za to, že měl se mnou 
trpělivost. Někdy lituji, že jsem 
nebyl hodnější. Teď už se snad 
více ovládám. Býval jsem totiž 
nevrlý, člověk není hned svatý. 
Pán Bůh mě však vždy pomáhal 
a podpíral mě, takže se vše vždy 
stočilo k tomu, co je Boží. 

Fo
to

: J
itk

a 
N

av
rá

til
ov

á

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-175-2021-06/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


26

6|2021|č. 175

P
O

U
T

N
Í M

ÍST
O

Fo
to

: I
D

 1
79

91
95

22
 ©

 M
ik

ha
il 

Sh
ap

ov
al

ov
 | 

D
re

am
st

im
e.

co
m

Fo
to

: w
w

w
.o

pa
ts

tv
ib

rn
o.

cz

MARIA UKAZUJE CESTU
Madoně z byzantského kláštera, označované jako Divotvůrkyně, 
náleží také titul Palladium města Brna.
text: Václav Štaud

Brněnské biskupství je nesmírně bohaté množstvím krásných a také navštěvovaných poutních 
míst. Ne všichni brněnští katolíci si přitom uvědomují, že nejvýznamnější z Mariiných sídel mají 
ke každodenní úctě na dosah přímo v centru diecéze, v bazilice na Starém Brně. 

PROČ SVATOTOMSKÁ?
Mariin obraz na stříbrném oltáři 
představuje byzantskou ikonu 
z  kláštera Hodegon na  okraji 
Konstantinopole. Podle 
toho místa je tento typ 
nazýván Hodegetria – „ta, 
která ukazuje cestu“. Pro 
mimořádná vyslyšení za-
čala být titulována také 
jako Thaumaturga, což je 
řecký výraz pro Divotvůr-
kyni. Poslední titul, který 
ještě Madoně na  Starém 
Brně náleží, zní Palladium 
Brna, tedy záruka trvání 
města. 

Legenda říká, že dílo ma-
loval sám sv. Lukáš. Při 
své pouti do  Svaté země 
měla obraz před rokem 
330 nalézt svatá Helena, 
matka císaře Konstantina. 
Společně s  ostatky sv. Tří 
králů a  Ježíšovým křížem 
jej odvezla do  Cařihradu. Od-
tud se dostal do Milána, kde byl 
uložen do  zničení města  roku 
1162. Jako válečnou kořist po-
slal císař Fridrich Barbarossa 
Madonu spolu s  dalšími relik-
viemi do  Kolína nad Rýnem. 
Mariánskou ikonu pak za  vo-
jenskou pomoc získal český 
král Vladislav II. a císař Karel IV. 
obraz věnoval svému bratru 
Janu Jindřichovi, moravskému 
markraběti. Stalo se to u příle-
žitosti svěcení nového kláštera 

augustiniánů a kostela Zvěsto-
vání Panny Marie a svatého To-
máše v Brně. Tím získala Mado-
na jméno Svatotomská. 

Historikové zpochybňují jen 
první část legendy. Podle od-
borníků je Madona na  Starém 
Brně nejspíše kopií obrazu 
z římského kostela S. Maria del 
Popolo a Karel IV. ji získal na své 
korunovační cestě do  Říma 
roku 1355. Písemně je už roku 
1357 doloženo, že papež Ino-
cenc VI. potvrdil odpustky 
za  podmínky pouti k  marián-
skému obrazu v nově vybudo-
vané brněnské klášterní kapli 
u svatého Tomáše. 

ZÁZRAKY VŠEHO 
DRUHU
Když v  roce 1645 Švédové ob-
léhali Brno, stala se Matka Boží 

útočištěm těžce zkouše-
ných obyvatel. V  kritic-
ké chvíli se prý na  nebi 
objevil její obraz. Lidé 
viděli, jak Panna Maria 
rozprostírá nad městem 
svůj ochranný plášť. To 
dodalo obráncům síly od-
razit nejsilnější švédský 
útok, po  kterém nepřítel 
od města odtáhl. 

Do  roku 1726 potom 
v  Brně zaznamenali cel-
kem 240 milostí na přímlu-
vu Panny Marie Svato-
tomské. Byla to zázračná 
uzdravení a  pomoc všeho 
druhu. Jako za války třiceti-
leté, tak i za válek pruských, 
v obdobích moru a dalších 
ohrožení byla Madona 

u sv. Tomáše často jedinou nadě-
jí města. Ne náhodou Brňané ko-
nali se zázračným obrazem tolik 
prosebných průvodů. Vyvrchole-
ním barokní úcty k P. Marii Svato-
tomské pak byla slavná koruno-
vace obrazu v roce 1735. 

IKONA S RELIKVIÁŘEM
Potom bohužel přišly protika-
tolické výnosy Josefa II. Byla 
omezena bratrstva, zakázány 
poutě, rušeny kláštery. Augus-
tiniánské společenství se sice 
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zachránilo, ale jeho budovy 
byly zabrány, staly se místodr-
žitelstvím. Císař Josef II. v  roce 
1783 naštěstí dovolil, aby si 
řeholníci odnesli posvátnou 
černou Madonu do  nového 
domova ve  zrušeném klášteře 
cisterciaček na Starém Brně.

Krátce po  roce 1945 byl obraz 
kvalitně restaurován brněn-
skou malířkou Hedvikou Böh-
movou. Ta relikviář, původně 
umístěný v  místě srdce dítěte, 
použila jako sponu Mariina šatu. 
Podle restaurátorské zprávy 
se v  maličké schránce nachá-
zejí dva kousky hedvábí a  pod 
nimi šestimilimetrový čtverhran 
ztvrdlého jemného plátna nebo 
pergamenu s  tmavou kapkovi-
tou skvrnou. Údajně se jedná 
o kapku Kristovy krve z Mariiny 
roušky, skropené krví Spasitele. 
Autentičnost potvrzuje pásek 
s latinským textem. Také tuto re-
likvii z nejvzácnějších prý z Jeru-
zaléma přinesla sv. Helena a její 

získání je dáváno do souvislosti 
s pobytem Karla IV. v trevírském 
klášteře, kde tuto památku 
opravdu uchovávali.

UZDRAVENÉ 
MANŽELSTVÍ
Už šest a  půl století proudí 
k  Panně Marii Svatotomské 
poutníci, vyprošující si pomoc 
a  ochranu. „Jsem přesvědčený, 
že Bůh si místa náboženské úcty 
volí sám, že nemůže jít o lidské 
úmysly,“ říká člen dnešní komu-
nity augustiniánů na  Starém 
Brně P.  Jan Emil Biernat, OSA. 
„My, lidé, můžeme na  jeho mi-
losti zapomínat, popírat je, ne-
věřit. Ale na  skutečnosti jeho 
lásky k  nám to nic nezmění,“ 
dodává řeholník. A dosvědčuje, 
že i v dnešní době se pod stříbr-
ným oltářem nejen nabízí, ale 
také získává mnoho duchovní 
i fyzické pomoci.

„Jeden známý z  mého rodné-
ho Polska se mi svěřil s velkou 

bolestí. Rozpadlo se mu man-
želství a nebyl si jistý, zda dítě, 
které vychovává, je vůbec jeho. 
Žena další dítě odmítala a  pak 
se ukázalo, že má milence. 
Manžel trpěl, ale nezatvrdil se, 
nechtěl odpovědět stejným 
způsobem,“ vypráví P.  Biernat, 
který mladého muže pozval 
do Brna, aby svoje trápení složil 
přímo do klína matky Boží. 

Ten Polák opravdu přijel a s ve-
likou vírou prosil za  svoji rodi-
nu před mariánským oltářem. 
Na důkaz živé naděje v Boží po-
moc položil na stříbrnou desku 
přímo pod obraz Madony svůj 
manželský prsten. „Celý rok tam 
prsten ležel a připomínal Panně 
Marii úpěnlivou prosbu. Když 
se mladý muž vrátil, byl šťastný. 
Rodina je opět pospolu, došlo 
ke  smíření a  odpuštění. Také 
příslušná zkouška ukázala, že 
manžel je pravým otcem dítě-
te. S úlevou si ze stejného mís-
ta zlatý šperk vyzvedl a  vrátil 
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na prsteník levé ruky. Věřte, že 
přímluva Matky Boží má veli-
kou sílu,“ dosvědčuje brněnský 
augustinián.

MENDEL NA OLTÁŘ?
„Setkáváme se stále s  případy 
uzdravení, vím o záchraně živo-
tů těch nejmenších. Jedna mla-
dá rodina trpěla, protože žena 
nedokázala donosit dítě, jedno 
za druhým potrácela. Nedávno 
zde nechali sloužit mši za život 
dalšího počatého potomka. 
To už se s  rodinou dítěte při-
šla pod milostný obraz modlit 
i  celá naše rodina řeholní. Byli 
jsme šťastní, když před něko-
lika dny přišla zpráva, že se 
dítě narodilo a  i s matkou jsou 
oba naprosto zdraví,“ líčí jeden 
z příběhů dnešních dnů P. Bier-
nat. „Byla to náhoda, normální 
průběh lidských věcí, nebo 
zázrak zvláštního Božího zá-
sahu? To nevíme. Jisté je, že se 
tu s  pomocí mnoha modliteb 
naplnila Boží vůle. Opravdu je 
třeba se modlit a  nepřestávat, 
důvěřovat Pánu i  jeho Matce,“ 
dodává kněz, který vedle pas-
torační práce ve  farnosti plní 
úkoly ekonoma opatství. 

V současnosti P. Biernata hodně 
zaměstnává příprava oslav 200 
let od  narození opata, učitele 
přírodních věd a objevitele ge-
netiky Johanna Gregora Men-
dela. „V našem řádu probleskují 
myšlenky, že bychom se měli 
pokusit o  beatifikační proces,“ 
prozrazuje otec Jan. „Už za  ži-
vota požíval Mendel zvláštní 
úcty. Jednomyslné zvolení 
opatem dokládá příklad dob-
rého života mezi spolubratry, 
historikové zase mluví o  jeho 
skromnosti, pokoře a laskavém 
chování vůči studentům i pros-
tým lidem. Bylo by jistě pro víru 
a  katolickou církev přínosné, 

kdyby člověk, přiřazovaný dnes 
k největším géniům lidstva, pa-
třil také mezi svaté. Důsledky 
jeho objevů jsou důležité, je-
jich rozvoj pomáhá léčit stále 
víc nemocí a snad jednou vyře-
ší i hrozící hlad lidstva. Zatím se 
ale jedná jen o předčasné úva-
hy, v této závažné věci musí, až 
přijde čas, rozhodnout předsta-
vitelé našeho řádu a místní bis-
kup,“ upozorňuje augustinián.

BASILICA MINOR
Mariánský kostel na  Starém 
Brně, jednu z  nejkrásnějších 
gotických staveb u  nás, založi-
la roku 1323 spolu s klášterem 
cisterciaček královna vdova 
Eliška Rejčka. Mimořádný vý-
znam chrámu byl po  staletích 
potvrzen papežem Janem 
Pavlem II., který mu v  říjnu 
1987 udělil čestný titul „Basi-
lica minor“. Tímto rozhodnu-
tím papež ukázal na  duchovní 
bohatství a  neustále tryskající 
pramen Božích milostí na tom-
to místě. Kostel se po Velehra-
du a  sv.  Hostýnu stal teprve 
třetí bazilikou na  Moravě. Ná-
sledně stejný titul na  Moravě 
obdržely ještě baziliky na  Sv. 

Kopečku u Olomouce, ve Frýd-
ku a  ve  Žďáru nad Sázavou. 
Všechny jsou spojené s marián-
skou úctou.

Brněnský chrám je sídlem vel-
ké farnosti a každoroční oslavy 
mariánského kultu zde vrcholí 
vždy 15. srpna při slavnosti Na-
nebevzetí Panny Marie. Před-
chází jí třídenní příprava s před-
náškami. Jako poutní místo se 
ale Staré Brno prezentuje každý 
měsíc, o  všech prvních sobo-
tách v měsíci, kdy sem mnoho 
poutníků přichází v  18 hodin 
na  mši svatou a  na  následující 
pobožnost. V současné pande-
mii pamatuje augustiniánské 
společenství spolu s  poutníky 
i na prosby za ochranu proti vi-
rovému nebezpečí.

Řád svatého Augustina sem ne-
dávno přinesl také novinku: po-
božnosti ke svaté Ritě, přímluv-
kyni při smiřování mezi lidmi, 
zejména v  rodinách. V  bazilice 
na Starém Brně je italská světi-
ce uctívána vždy 22. den v mě-
síci při mši svaté v 18 hodin, ná-
sledující pobožnost je spojena 
s žehnáním růží. 
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MODLITBA K MATCE BOŽÍ 
SVATOTOMSKÉ
V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU

Maria, Matko Boží, 
obracíme se k Tobě, protože jsi zanechala v našem městě Brně 
trvalé znamení své péče a pomoci.
V lidsky beznadějné situaci jsi město ochraňovala  
před zničením, obyvatele před oloupením, vyvražděním i před 
morovými epidemiemi.
Prostřednictvím ikony Svatotomské jsi přinesla  
svému lidu povzbuzení, uzdravení a posílení,  
upevnění v naději, a nakonec vítězství.
Nepřítel Tě viděl jako „černou Marii“, ale Brňané v Tobě viděli 
světlo Boží milosti. Tvá přítomnost byla pro nepřátele tmou 
a pohromou, pro Brňany byla symbolem a znamením Boží lásky 
a  blízkosti.
Panno Maria Svatotomská, náleží Ti titul: „Paladium města 
Brna“, což znamená „záruka trvání města“. Svou přítomností 
skrze tuto ikonu vyprošuješ Boží péči a pomoc každému z nás.
Přicházíme, abychom Tě společně vroucně prosili:
Kéž se odvaha a odhodlání našich předků i jednota v modlitbě 
a víře stanou vzorem také pro náš život.
Stojíme před Tvým obrazem a děkujeme za ty, na jejichž dědictví 
navazujeme. Prosíme,  abychom měli stejnou víru, odhodlání 
a odvahu překonávat překážky jako oni. Abychom v jednotě 
s Bohem i mezi sebou navzájem mohli vítězit ve všech bitvách 
našeho života.
Panno Maria Svatotomská,  
skrze Tvou přítomnost jsme stále obdarováváni velkými 
milostmi. V důvěře Ti svěřujeme i současnou světovou pandemii 
koronaviru, všechny, kteří již onemocněli, i ty, kteří stojí v tomto 
boji v první linii.
Prosíme, buď nám záštitou, abychom vytrvali v Boží lásce 
a nepřestali důvěřovat v Boží lásku. Buď s námi v našich 
starostech a obavách o naši budoucnost.
Prosíme, aby nám skrze Tvou přímluvu Ježíš daroval potřebnou 
pomoc a provedl nás rozbouřeným časem do klidných zítřků.
Maria, věříme, že i v této těžké zkoušce oslavíš své jméno 
a přineseš  nám potřebnou Boží milost.
Upevni naši víru, naději i lásku.
Amen.
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SVATÝ LÉKAŘ Z NEAPOLE
Příběh lékaře, který byl erudovaným odborníkem a zároveň 
i  laskavým misionářem mezi nemocnými. 
text: Kateřina Lachmanová

V nakladatelství Paulínky letos vyšel životopis Josefa Moscatiho (1880–1927), vynikajícího lékaře 
z Neapole, který je velkým světlem laické svatosti. Ne náhodou jej Jan Pavel II. svatořečil právě 
v roce 1987, u příležitosti biskupské synody na téma „poslání laiků v církvi“.

LASKAVÝ ODBORNÍK 
NA SVÉM MÍSTĚ
Moscati byl vyhledávaný dia-
gnostik, uměl velmi dobře 
stanovit příčinu zdravotních 
potíží. Zčásti to bylo možné při-
čítat jeho obšírným znalostem 
a  poctivé vědecké práci, zčásti 
spíš jeho ryzí víře a  zbožnosti. 
Ačkoli byl odborník na  slovo 
vzatý, ke  své profesi přistupo-
val s  velkou pokorou, při práci 
neustále vzýval Ducha Svaté-
ho. Můžeme říct, že měl „lékař-
skou intuici“ nejen na  nemoci 
těla, ale také na  nemoci duše. 
Svědomitě všem doporučoval 
„první pomoc“, jak se kdysi vy-
jádřil u  jednoho nemocného, 
tedy svaté přijímání, protože 
kontakt s Pánem je ten nejlepší 
lék pro duši i pro tělo. Jednomu 
nemocnému napsal: „S  přáním 
brzkého uzdravení si dovoluji 
vám na  dálku připomenout, 
že zde na zemi je všechno po-
míjivé. Je jen jedna skutečná 
sláva, jedna naděje, jedna ve-
likost – ta, jíž Bůh slibuje svým 
věrným služebníkům! Vraťte se 
k praktikování své víry a já vám 
ručím za to, že vám to prospě-
je nejen na duchu, ale i na těle; 
uzdravíte se po stránce tělesné 
i duchovní, protože nekonečná 
Láska je  tím nejlepším lékem!“

Doktor Moscati se také s  vel-
kým nasazením ujímal chu-
dých, a  to nejen jako lékař, ale 
i  s  velkou pozorností na  jejich 

hmotnou nouzi. Je zřejmé, že 
jeho styl života a  profesních 
vztahů vycházel z  hluboké 
víry a  z  intenzivního vztahu 
s  Pánem. Ve  snaze o  živé spo-
jení s  Ním chodil každé ráno 
na  mši svatou, pak teprve po-
kračoval do  nemocnice. Tímto 
způsobem živil své nitro, svůj 
duchovní život, což mu pak 
umožňovalo jednat po celý den 
s lidskou i duchovní vnímavos-
tí, dobrotou a  oddaností, a  to 
jak vůči trpícím, tak i vůči svým 
kolegům a podřízeným.

Profesor Bottazzi, jemuž dě-
lal Moscati asistenta při výuce 
fyziologické chemie, na  něj 
po  smrti vzpomínal takto: „On 
byl tím nejdokonalejším ztěles-
něním ducha milosrdné lásky, 
jaké jsem kdy poznal, podle 
definice svatého Pavla v  listu 
Korinťanům (1 Kor 13): Byl tr-
pělivý a  dobrotivý, nezáviděl, 
nevychloubal se svými záslu-
hami ani rozsáhlými znalostmi, 
nebýval rozmrzelý, nic si nená-
rokoval, ale naopak poskytoval 
ze svého hojně chudým; nebyl 
vznětlivý, nestrpěl nespravedl-
nost, neustále hledal pravdu, 
všechno snášel, vždycky věřil 
a doufal. Josef Moscati byl hlu-
boce věřící, ale nikdy to nedá-
val na  odiv. Nicméně jak jsme 
viděli, při péči o  nemocné ni-
kdy nezanedbal příležitost, aby 
dotyčného jemně nasměroval 
ke světlu Boží milosti.“

To dobře ilustrují i  následující 
dvě svědectví z jeho života.

OBRÁCENÍ OPERNÍHO 
ZPĚVÁKA
Tento jeho přístup krásně ilu-
struje příběh světoznámého te-
noristy Enrica Carusa. Pocházel 
sice z chudé neapolské rodiny, 
ale udělal závratnou kariéru 
a stal se milionářem. V prvních 
dvou desetiletích 20. století byl 
světovou jedničkou v  oboru, 
a to napříč hudebními žánry. 

Nebylo mu ani padesát let, když 
náhle zkolaboval při jednom kon-
certu v New Yorku. Ještě v Ameri-
ce konzultoval řadu lékařů zvuč-
ných jmen a totéž udělal i v Římě, 
ale bezvýsledně. Nakonec přišel 
za  profesorem Moscatim. Ten 
jediný mu stanovil správnou dia-
gnózu – prasklý subfrenický abs-
ces –, ale už bylo pozdě. Umělci 
zbývaly necelé dva měsíce života 
(zemřel v hotelu Grand Hotel Ve-
suvio 2. srpna 1921.)

Je zřejmé, že v  posledních 
dnech Carusovi nepomohla to-
lik Moscatiho odbornost, jako 
spíš jeho živá víra. Doktor mu 
na rovinu řekl: „Už jste konzul-
toval všechny možné lékaře, ale 
dosud jste svůj stav nekonzul-
toval s Ježíšem Kristem.“ 

Mistr rázem pochopil a  odpo-
věděl: „Profesore, dělejte, co 
myslíte.“

Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření 
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A Moscati zařídil, aby mohl při-
jmout svátosti, a doprovázel ho 
svou modlitbou a lidskou účas-
tí až do konce.

OBRÁCENÍ ZNÁMÉHO 
ZEDNÁŘE
Senátor Leonardo Bianchi byl 
neapolský lékař a  učenec, kte-
rý zásadně odmítal brát Boha 
na vědomí. Léta byl místopřed-
sedou poslanecké sněmovny, 
jednu dobu dokonce minist-
rem školství. Působil v Palermu 
a předsedal Akademii chirurgů 
v Neapoli. Vědělo se o něm, že 
je členem zednářské lóže, do-
konce i veřejně přednášel proti 
Ježíši Kristu a církvi.

Jednoho dne v  únoru 1927 
přicestoval profesor Bianchi 
do  Neapole, aby přednášel 
v přítomnosti mnoha profesorů, 
studentů a členů lékařské fakul-
ty. Náhle se za katedrou zhrou-
til. Přítomní lékaři se k  němu 
vyděšeně shlukli, umírající však 
někoho usilovně hledal pohle-
dem – profesora Moscatiho! Ten 
věděl, že Bianchi je zapřisáhlý 
ateista. Ale jeho pohled byl na-
tolik úpěnlivý, že Moscati ihned 
pochopil. „Zavolejte kněze!“ 
řekl jen. Pak se nad ním sklonil 
ve  snaze poskytnout mu prv-
ní pomoc. Bylo však zřejmé, že 
tady už medicína nic nezmůže. 
V následujících chvílích ho tedy 
jen držel za  ruku a  šeptal mu 
do ucha krátké modlitby, dokud 
Leonardo neskonal. 

Josef Moscati pak napsal řehol-
ní sestře Paolině, neteři profe-
sora Bianchiho:

„Na  vašem strýci se naplnilo 
evangelní podobenství o  děl-
nících na  vinici: Ti, kteří budou 
povoláni až před soumrakem, 
dostanou stejnou odměnu jako 

ti, kteří se namáhali po celý den. 
Ještě teď na  sobě cítím naléha-
vost jeho pohledu, který mezi 
tolika lidmi hledal právě mne... 
Profesor Bianchi dobře znal mé 
náboženské přesvědčení, znal 
mě od  mých studentských let. 
Přiskočil jsem k  němu, předří-
kával jsem mu úkon kajícnosti 
a slova důvěry v Boha, a on se mě 
držel za  ruku, i  když už nemohl 
mluvit... Ve zkrácené formě obdr-
žel i poslední pomazání.“

A  Moscati dodává: „Původně 
jsem na  tu přednášku ani jít 
nechtěl, už před časem jsem se 

univerzitě vzdálil; ale toho dne 
mě tam dotlačila nějaká nadlid-
ská síla, jíž nešlo odolat.“

To, že nešlo o náhodu, potvrdil 
nepřímo i  kardinál Alessio As-
calesi (1872–1952), když sestře 
Paolině řekl: „Váš strýc byl spa-
sen, protože tam byl přítomen 
ten misionář Josef Moscati.“ 
Neapolský biskup nazval dok-
tora Moscatiho misionářem! Je 
zřejmé, že pro ty, kteří ho dobře 
znali, jím skutečně byl. 

Zpracováno podle knihy: IMMEDIATA, Beatrice. Doktor 
Moscati. Svatý lékař z Neapole. Praha: Paulínky, 2021.
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„ČO SA ZA MLADI NAUČÍŠ, 
NESKÔR AKOBY SI NAŠIEL...“

Nábožnosť a bázeň pred Bohom v rodine Kolbeových
text: Dariusz Żuk-Olszewski

Božie Slovo nám hovorí o odovzdávaní viery túto krátku pravdu: „Teda viera je z počutia, počutie 
však skrze Kristovo slovo“ (Rim 10,17). Nebolo by zrejme Maximiliánovej hlbokej viery, ktorá do-
kázala vydať svedectvo o Tom, v Koho a Komu veril až obetou života za neznámeho spoluväzňa, 
keby ho v zbožnosti a úcte k Bohu neviedli slovom a príkladom práve jeho rodičia. 

ZBOŽNOSŤ AKO 
KAŽDODENNÁ 
SAMOZREJMOSŤ
Stará múdrosť hovorí, že čo 
sa človek naučí v  detstve, 
v  neskorších rokoch, najmä 
v  ťažkých chvíľach, zúročí 
mnohonásobne. Týka sa to pre-
dovšetkým postojov k  životu. 
Tým najzákladnejším z nich je 
postoj k Bohu: Či sa Boh stane 
základným zmyslom života člo-
veka,  alebo iba niečím vedľaj-
ším, či úplne nepotrebným.

Som hlboko presvedčený, že 
príklad rodičov, ich hlboká 
zbožnosť a  vynikajúca výcho-
va boli základom celého diela 
sv.  Maximiliána vrátane jeho 
zavŕšenia obetovaním života za 
neznámeho spoluväzňa. Jeho 
rodičia – Juliusz a  Marianna  – 
odpovedali na Božie milosti 
a  dary ich prirodzeným úsi-
lím a  každodennou námahou 
manželov a rodičov. 

Zbožnosť v rodine Kolbeových 
nebola niečím umelým, niečím, 
čo sa uzatváralo do súkromia 
ich domácnosti a  obmedzo-
valo sa výlučne na slávenie 
nedeľnej sv. omše, prípadne 
iných cirkevných sviatkov. Do-
kladajú to mnohé svedectvá 
Maximiliánových súčasníkov, 

ktoré sa dochovali vo forme pí-
somných spomienok  či koreš-
pondencie. Iba v  jednej zložke 
v  niepokalanowskom archíve, 
ktorá je označená ako „Prehlá-
senia o rodine Kolbe – Zduńska 
Wola, Pabianice“ sa nachádza 
63 strán osobných svedectiev 
tých, ktorí poznali rodinu Kol-
beových v  čase, keď v  nej vy-
rastal sv. Maximilián. V každom 
z nich je nejaká zmienka o du-
chu nábožnosti, ktorý bol v ro-
dine prirodzene prítomný. 

ŽILI V CHUDOBE, NO 
V POKOJI A VZÁJOMNEJ 
HARMÓNII
V  detstve sv. Maximilián nikdy 
nezažil skúsenosť materiálneho 
„dostatku“, ktorý väčšina našich 
súčasníkov vníma ako samo-
zrejmosť a  hlavný cieľ snaženia 
azda každého rodiča pre svoje 
deti. Pre zaujímavosť spome-
niem, že Maximiliánovi rodičia 
nikdy nežili vo vlastnom dome, 
po celý život sa neustále sťaho-
vali z  miesta na miesto za prá-
cou a o troška lepšími životnými 
podmienkami, pričom si svoje 
obydlie vždy iba prenajímali. 
Po sobáši sa usadili v  Zduńskej 
Woli, kde si prenajali malý 
domček. V  ňom sa narodili ich 
synovia: v roku 1892 Franciszek 
a  o  dva roky neskôr, v  roku 

1894, mladší Rajmund (neskorší 
o.  Maximilián). Ich život vôbec 
nebol ľahký. Aby ako-tak prežili, 
od svitu do mrku pracovali v šty-
roch tkáčskych dielňach. Každé 
ráno, či bolo horúce leto, ale-
bo treskúca zima, začínali deň 
sv. omšou v miestnom kostole. 

Zo Zduńskej Wole však manželia 
Kolbeovi museli čoskoro odísť 
pre čoraz ťažšie životné pod-
mienky. Zárobky klesali a  práce 
bolo čoraz menej. Malý Rajmund 
mal iba rok, keď sa presťahovali 
do Lodže. Tam sa narodil ich tre-
tí syn Józef. Z Lodže sa však tiež 
čoskoro presťahovali do mesteč-
ka Pabianice (presnejšie na jeho 
predmestie Jutrzkowice). Tu sa 
ich situácia troška zlepšila. Aj tu 
každodenný rytmus života určo-
vala ich hlboká zbožnosť a vzťah 
k  Pánu Bohu. Pani Anastazja 
Socha v  apríli 1954 spomínala 
na manželov Kolbeových takto: 
„Boli to veľmi dobrí ľudia. Oba-
ja každý deň ráno chodili na sv. 
omšu o  5:00 hod. do farského 
kostola sv. Matúša“.1 Aj v Pabiani-
ciach často menili svoje bydlisko.  
Na privyrobenie si prevádzkovali 
obchod, o  ktorom už spomína-
ná pani Anastazja Socha pove-
dala: „Mali obchod s  potravina-
mi strednej veľkosti. Kupovala 
som u nich cukor, chlieb a pod. Fo
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V obchode predávali obaja man-
želia (...) Obchod po istom čase 
zrušili, lebo ľudia si pobrali veľa 
tovaru na úver a  dlh nesplatili. 
V  Pabianiciach sa vtedy hovori-
lo: ‚Kolbe skrachoval, lebo ľudia 
si pobrali tovar bez zaplatenia, 
a  tak ho musel zatvoriť‘.“2 Ešte 
dlho po zatvorení obchodu 
museli Kolbeovci splácať podlž-
nosti za tých, ktorým pomáhali. 
Podľa všetkého však svoju po-
moc nikdy neoľutovali a plne sa 
spoliehali, že Pán im pomôže aj 
v  najťažších chvíľach. Napriek 
zdanlivej „nepriazni osudu“, ako 
sa to dnes zvykne hovoriť, žili 
v pokoji a vyrovnanosti. Myslím, 
že môžeme úplne smelo pove-
dať, že to bolo vďaka ich hlbokej 

zbožnosti a  odovzdávaniu kaž-
dého, aj najtriviálnejšieho prob-
lému Bohu. 

RODINNÝ DEŇ 
V RYTME MODLITBY 
Obydlia Kolbeovcov boli síce 
veľmi skromné, ale nikdy v nich 
nechýbal domáci oltárik. Ten-
to zvyk priniesla do rodiny 
matka Marianna od svojich 
rodičov. Anna Kubiak, rodená 
Dąbrowska, sestra Marianny 
Kolbe, opisuje tento pekný 
zvyk takto: „Na stenách viseli 
obrazy Pána Ježiša, Matky Bo-
žej a  svätých. V  rohu izby sa 
nachádzal neveľký domáci ol-
tárik s  obrazom Panny Márie 
Čenstochovskej, pred ktorým 

horela petrolejová lampa 
v  stredy, soboty, nedele a  vo 
všetky mariánske sviatky“.3

Každý deň ráno začínali Kolbeov-
ci spoločnou modlitbou a  spo-
ločnou modlitbou deň aj končili. 
Juliusz Kolbe sa ju vždy modlil 
na kolenách a  pravidelne pešo 
putoval do Čenstochovej. Podľa 
svedectiev toho veľa nenaroz-
prával, bol skôr zamyslený. Svo-
jich synov vychovával a  vyučo-
val sám, keďže ako veľký poľský 
vlastenec ich nechcel posielať 
do ruskej školy. Najdôležitejší bol 
však jeho príklad modlitby. „Kol-
beovci boli vzácni ľudia. Synovia 
boli poslušní otcovi, ktorý nemu-
sel nikdy použiť remeň. Nikdy si 
nevyslúžili otcovský trest. Medzi 
sebou sa tiež nebili. O  tom ne-
môže byť ani reči. (...) Kolbeovci 
žili veľmi skromne a  stránili sa 
životných radovánok. Boli vždy 
pokojní a  nenechávali sa ovlád-
nuť hnevom.“4

Možno sa nám zdá, že Kolbe-
ovci boli tak ideálnou rodinou, 
že jej príklad nie je možné 
v  dnešných hektických časoch 
nasledovať. Nezabúdajme ale, 
že aj ich časy boli extrémne 
ťažké. Žili príkladným životom 
preto, lebo ich hierarchia hod-
nôt bola správna. Na prvom 
mieste bol Boh, ktorého prizý-
vali ku každému svojmu snaže-
niu. A  plne využívali jeho dva 
dary – dar nábožnosti a bázne 
voči Nemu. Nech sú pre nás po-
vzbudením a príkladom. 

1 Por. Socha, Anastazja: Písomné svedectvo o rodine 
Kolbeových z 27. 4. 1954, in: Archiv Niepokalanowa.

2 Tamtiež.
3 Por. Kubiak, Anna: Svedectvo o rodine Kolbeových, 

1969, in: Archiv Niepokalanowa.
4 Por. Zalewski, Adam: Z chlapčenských rokov Rajmun-

da Kolbeho (o. Maximiliána), svedectvo, 15. 6. 1954, 
in: Archiv Niepokalanowa

Marianna Kolbe, matka o. Maximiliána – fotografia z 1900 až 1905,  
fotografia otca Juliusza Kolbeho sa žiaľ nezachovala. 
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POTŘEBUJÍ KŘESŤANÉ CHRÁM?
Od kamenných sloupů k živému společenství
text: P. Jaroslav Brož

Člověk v Bibli potřebuje místo, kde by se klaněl Bohu. Po starozákonní přípravě se tímto „mís-
tem“ stává Ježíšovo oslavené tělo. V něm se každé společenství věřících stává živým chrámem, 
naplněným Duchem Svatým.

POTŘEBUJÍ KŘESŤANÉ 
CHRÁM?
Písmo svaté mluví odedávna 
o  zvláštních místech, kde se 
vzývalo Boží jméno a  konaly 
oběti. S  příchodem Ježíše se 
pohled na chrám hluboce pro-
měnil, ale sám Kristus a  jeho 
apoštolové mluví o chrámu. 
Proč a  v  jakém smyslu? Nech-
me se tímto tématem provést 
krátkým přehledem důležitých 
biblických míst. 

OD PRAOTCŮ 
K DRUHÉMU 
JERUZALÉMSKÉMU 
CHRÁMU
Abrahám a  jeho potomci – ro-
dina Izákova a Jákobova – byli 

putujícími pastevci. Jejich cesta 
za  obživou jim nedovolovala, 
aby se usadili na jednom místě. 
Uctívání Boha spojovali s  růz-
nými místy, na  kterých budo-
vali oltáře a  pamětní kameny, 
jako Jákob v Bételu. Na trvalou 
památku nočního vidění Boží 
přítomnosti na  tom místě vzal 
ráno „kámen, který měl pod 
hlavou, postavil ho tam na pa-
mátku a  pomazal ho svrchu 
olejem“ (Gn 28,18). 

Když se Jákobovi potomci 
v  Egyptě stali národem, Hos-
podin je osvobozené z otroctví 
dovedl k  Sinaji. Tam jim řekl: 
„Budete mi královstvím kně-
ží a  svatým lidem“ (Ex 19,6). 

Smlouva, kterou s nimi uzavřel, 
má za následek Boží přebývání 
uprostřed lidu. A protože Izrael-
ci byli stále na cestě, Hospodin 
se rozhodl přebývat s  nimi 
v podobě, která odpovídala sta-
vu putujícího Božího lidu. První 
podobou izraelského chrámu 
je stan. Skrze něj se Hospodin 
tajemně setkává s  těmi, které 
si vyvolil za svůj národ. Viditel-
ným znamením Božího přebý-
vání je archa smlouvy. 

Když lid osídlí zaslíbenou zemi, 
archa přebývá nadále ve stanu 
na  různých místech. Hospo-
din to považuje za svůj vlastní 
způsob přebývání na této zemi 
(2 Sam 7,6). Přesto svolí, aby 

Model 1:50 druhého jeruzalémského chrámu 
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mu byl v  Jeruzalémě vybudo-
ván chrám. Král David přenesl 
do  města archu smlouvy, ale 
chrám pro Hospodina vybudo-
val až jeho syn Šalomoun. Byl 
si přitom vědom, že dílo lid-
ských rukou není s to pojmout 
přítomnost živého Boha. Při 
posvěcení chrámu se král 
modlil: „Může Bůh opravdu 
sídlit na zemi, když nebesa, ba 
ani nebesa nebes tě nemohou 
pojmout, natož tento dům, 
který jsem vybudoval?“ (1 Král 
8,27) Je zřejmé, že chrám bude 
vždy jenom symbolem větší, 
vše přesahující, nekonečné 
přítomnosti Boží. Hospodin 
však se ve  své pokoře sklání 
a je na tom místě zvlášť svému 
lidu nablízku. 

Tak se v  Izraeli rodí tzv. chrá-
mová spiritualita, to je způsob 
duchovního života, ve  kterém 
tužby lidského srdce po  Bohu 
jsou usměrňovány a  rozvíjeny 
krásou chrámu a  jeho boho-
služby. V  tom duchu žalmista 
volá: „Touží, ba prahne má duše 
po  Hospodinových síních… 
blaze těm, kdo přebývají 
v  tvém domě, stále tě mohou 
chválit“ (Žl 84,3-5). 

Izrael se musel dál naučit, že 
chrámem se nelze zajišťo-
vat jako nějakým magickým 
předmětem. Jeremiáš učí, 
že s  modlitbou v  chrámě je 
třeba sladit každodenní ži-
vot. Je třeba žít ve  sprave-
dlnosti a  s  ohledem na  utis-
kované a  chudé (srov. Jer 7). 
Šalomounův chrám byl zbo-
řen babylonským vojskem 
a po návratu z vyhnanství byl 
po  necelých sto letech vybu-
dován chrám nový, tzv. „dru-
hý“. O něm řekl prorok Ageus: 
„Tento dům naplním slávou“ 
(Ag 2,7). 

CHRÁM KRISTOVA 
TĚLA
Do  tohoto chrámu, velkolepě 
přebudovaného Herodem Veli-
kým, přichází Ježíš a nápadným 
prorockým gestem vyžene ty, 
kdo z něj činí tržiště. Přišel ne-
jen proto, aby dal chrámu pravý 
smysl, tedy aby ho učinil znovu 
„domem modlitby“ (srov. Mk 
11,17). Podle Janova svědec-
tví slibuje, že ve  třech dnech 
vystaví chrám nový. Odkazuje 
tím na  své oslavené tělo (srov. 
Jan 2,19-22). Tak se naplní, co 
řekl samařské ženě, že nově 
se bude Bůh uctívat v „Duchu 
a pravdě“ (Jan 4,23). 

Zajímavá a  málo doceněná je 
událost v  10. Janově kapito-
le. Ježíš pobývá v  Jeruzalémě 
o  svátcích posvěcení chrámu 
(hebrejsky chanuka) slaveného 
na  památku obnovení zpusto-
šeného chrámu a oltáře v roce 
164 př. Kr. Pán o  sobě mluví 
jako o  tom, „kterého Otec po-
světil“ (Jan 10,36) a  jeho slova 
přímo navazují na  řeč, kde se 
představuje jako „dobrý pas-
týř“ a „dveře k ovcím“ (srov. Jan 
10,1-18.27). Chrám jako cesta 
do  Boží přítomnosti je nyní 
v Ježíši, který své učedníky uvá-
dí do Otcova domu. 

PŘÍBYTEK DUCHA 
SVATÉHO
Pohled na  Krista jako na  nový 
chrám inspiroval svatého Pavla, 
když řešil různé nesnáze mezi 
korintskými křesťany. Rozdělení 
komunity na  několik soupeří-
cích skupin apoštol překonává 
poukazem na Krista, který je zá-
kladním kamenem všech. V po-
zadí je snad inspirace „kame-
nem nárožním“ z žalmu 118. Ale 
stavba na  tomto základě není 
ledasjaký dům, ale dům Boží. 
„Nevíte, že jste Božím chrámem 

a  že ve  vás bydlí Boží Duch?“ 
(1 Kor 3,16). Ano, novozákonní 
chrám je chrámem díky přítom-
nosti Ducha Svatého. O tom, že 
chrámem nemůže být jen jeden 
osamocený křesťan, pojednává 
svatý Petr (viz níže). Ale podle 
Pavla také tělo každého jedin-
ce je „chrámem Ducha Svaté-
ho, který ve vás bydlí a kterého 
vám dal Bůh“ (1 Kor 6,19). Pro-
tože tělo je v  biblickém smyslu 
prostředek k  vytváření vztahů 
s  druhými lidmi, je přítomnost 
Ducha Svatého neslučitelná s ži-
tím vztahů, které nejsou moti-
vovány čistou láskou: „Smím vzít 
údy Kristovy a udělat z nich údy, 
které patří nevěstce?“ (1 Kor 
6,15). Z  toho důvodu křesťané 
považovali od  počátku hříchy 
smilstva za veliké prohřešení se 
proti Kristovu tělu a proti Duchu 
Svatému. 

DUCHOVNÍ STAVBA 
K PŘINÁŠENÍ OBĚTÍ
První list Petrův osvětluje, 
k  čemu křesťanský duchovní 
chrám – tedy dobře žijící spo-
lečenství věřících – má slou-
žit. „Vy sami se staňte živými 
kameny pro duchovní chrám, 
svatým kněžstvem, které přiná-
ší duchovní oběti“ (1 Petr 2,5). 
Co jsou ony duchovní oběti? 
Bezesporu mají zdroj v  Duchu 
Svatém. Ten působí, že živé 
kameny – jednotliví věřící – ne-
mohou mít jen osobní kvality, 
ale také pěstovat vztahy lásky 
k bližním. Ta působí jako pojivo 
duchovního zdiva, bez něhož 
by se každá stavba rozsypala. 

Křesťané potřebují chrám. Je 
jím prvořadě Kristovo oslavené 
tělo. Na něm mají účast všichni 
pokřtění, když poskytují pro-
stor Duchu Svatému, aby je na-
plňoval chválou Otce a  vedl je 
ke službě lásky. 
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (35)
Pius XII. – papež, který vzdoroval Hitlerovi.
text: Radomír Malý

Snad žádný papež v dějinách nebyl předmětem tolika lživých obvinění. Prý mlčel k nacistickým 
zločinům, zejména k vyhlazení židovského národa, ano, podle primitivní komunistické propa-
gandy dokonce kolaboroval s hitlerovci. Prokazatelnou pravdou je ale úplný opak a Pius XII. by 
měl být ctěn jako hrdina protinacistického odporu, který byl ochoten obětovat i svůj vlastní ži-
vot. Důkazem jsou nedávno otevřené vatikánské archivy obsahující i období tohoto pontifikátu. 
Pius XII. náleží k  jedněm z  nejvýznamnějších a  nejskvělejších papežů nejen ve  20. století, ale 
v celých dějinách papežství vůbec. 

CESTA K PAPEŽSKÉMU 
ÚŘADU
Eugenio Pacelli (tak znělo jeho 
občanské jméno) se narodil 
r.  1876 v  Římě v  aristokratické 
rodině těsně spjaté se Sv. stol-
cem. Jeho dědeček byl zaklada-
telem známého vatikánského 
deníku L’Osservatore Romano. 
Pacelli studoval na  Lateránské 
univerzitě a  byl r. 1899 vysvě-
cen na  kněze. Po  dvouletém 
kaplanském působení v Chiesa 
Nuova nastupuje r. 1901 dráhu 
profesionálního vatikánského 
diplomata v  kongregaci pro 
mimořádné záležitosti Církve. 

Během I. světové války ho pa-
pež Benedikt XV. jmenoval 
nunciem v  Bavorsku a  osobně 
vysvětil na biskupa. Stalo se tak 
právě 13. května r. 1917, tzn. 
v  den prvního zjevení Panny 
Marie ve  Fatimě. Byla to ná-
hoda?  Nuncius Pacelli byl pa-
pežem Benediktem pověřen 
předložit německé vládě jeho 
mírový plán, císař Vilém II. jej 
ale odmítl. Po válce r. 1919 za-
žil ve své rezidenci v Mnichově 
útok levicových socialistů, kteří 
ho ohrožovali střelnou zbraní.   

R. 1920 stal nunciem v  Berlí-
ně. Jeho mise měla platnost 
pro celé tehdejší Německo. Se 

znepokojením sledoval rozvoj 
nacistické strany NSDAP. Z jeho 
43 veřejných promluv je 40 
zaměřeno proti nacistické ide-
ologii. Ve  své depeši do  Říma 
píše, že „Hitler a  Luddendorf 
napadají Židy a  jezuity“ a „na-
cionálně socialistická strana má 
ve  svém programu fanatickou 
protikřesťanskou nenávist“. 

R. 1930 byl mons. Pacelli jme-
nován kardinálem a  stal se 
státním tajemníkem Vatiká-
nu. V  této funkci setrval 9 let. 
Během té doby zaslal z  titulu 
svého úřadu Hitlerově vlá-
dě celkem 55 protestů proti 
pronásledování Židů, za  což 
jej nacistický tisk pohrdavě 
nazval „kardinálem milujícím 
Židy“. Když papež Pius XI. vydal 
r.  1937 protinacistickou ency-
kliku „Mit brennender Sorge“ 
(psali jsme o ní v minulém čís-
le), pověřil kardinála Pacelliho, 
aby byl jejím hlavním redakto-
rem. Ten původní protinacistic-
ké formulace ještě víc vyostřil. 
Polský velvyslanec ve Vatikánu 
podal r. 1938 zprávu o  svém 
rozhovoru s  německým ko-
legou: „Německý velvyslanec 
mluvil s  despektem o  údajně 
hrubém tónu Vatikánu vůči Hit-
lerovi… Ať už kardinál Pacelli, 
nebo L’Osservatore Romano…, 

všichni používají nejurážlivější 
výrazy…“

Vatikán pod vedením státní-
ho tajemníka kardinála Pa-
celliho organizoval v  té době 
vystěhování Židů z  Německa 
do  bezpečných zemí. Narazil 
ale na  nepochopení vlád USA 
a  Velké Británie, které nechtě-
ly židovské běžence přijmout, 
kardinálu Pacellimu se podařilo 
získat povolení k jejich usazení 
v  Brazílii, Panamě a  dalších la-
tinskoamerických státech. 

AKTIVNÍ POMOC 
PRONÁSLEDOVANÝM
2. března r. 1939 zvolili kardiná-
lové mons. Pacelliho papežem. 
Přijal jméno Pius XII. Německý 
deník „Berliner Morgenpost“ 
volbu komentoval slovy: „Něm-
ci si vůbec necení volby Pacelli-
ho, protože… vystupoval proti 
národnímu socialismu.“

Když vypukla v září 1939 II. svě-
tová válka, vydal Pius XII. ency-
kliku „Summi Pontificatus“, kde 
vyjádřil své sympatie pro napa-
dené Polsko. Americký deník 
New York Times ji komentoval 
slovy: „Papež odsuzuje diktáto-
ry, narušitele smluv a rasismus.“ 
Spojenecká letadla shazovala 
text encykliky na  Německo se 
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záměrem vyvolání protinacis-
tických nálad. 

O  pomoci Pia XII. pronásledo-
vaným Židům náš časopis pub-
likoval již dříve celý seriál. Vydal 
celkem 17 dokumentů na jejich 
obranu před pronásledová-
ním. Vatikán byl prvním státem 
světa, který v poselství vládám 
5.  května r. 1943 upozornil, že 
Židé z  Německa a  ob-
sazených území nejsou 
odváženi na  práci na  vý-
chod, ale do  plynových 
komor, dokument jme-
nuje koncentrační tábory 
Treblinka a Sobibor. Mini-
str zahraničí USA Cordell 
Hull ale v  reakci na  to 
napsal, že „nejsou dosta-
tečné důkazy o  vraždění 
Židů v  plynových komo-
rách“. 

Taktika papežovy po-
moci Židům spočívala 
především v  organizová-
ní jejich úkrytů v  církev-
ních zařízeních, zejména 
v klášterech. Po obsazení 
Říma Němci r. 1943 jeho 
155 klášterů poskytovalo 
útočiště židovským ro-
dinám i  jednotlivcům, mnoho 
jich bylo též na  území Státu 
Vatikán. Téměř tři tisíce Židů se 
schovávaly v  papežově letním 
sídle Castel Gandolfo.

Historik židovsko-německého 
původu Rudolf Fischer-Woll-
pert r. 1985 odhadl počet Židů 
zachráněných bezprostředně 
Piem XII. na  5 tisíc. Židovský 
historik a filozof Pinchas Lapide 
však tvrdí ve  své knize na  zá-
kladě archivních výzkumů, že 
Pius XII. buď přímo, nebo ne-
přímo (tzn. buď v  Římě, kde 
sám vydával pokyny k ukrývání 
Židů, nebo svými intervencemi 

v  zahraničí) zachránil přibližně 
860 tisíc Židů a navrhl, aby mu 
byl vysázen les čítající přesně 
tolik stromů jako akt vděčnosti 
izraelského národa. 

Vrchní rabín Říma Israel Zolli 
po  válce veřejně papeži v  roz-
hlase poděkoval. Zolli později 
konvertoval ke Katolické církvi. 
Rabín David Dalin požadoval, 

aby Piovi XII. byl přiznán titul 
„Spravedlivý mezi národy svě-
ta“, který uděluje v Jeruzalémě 
správa památníku Yad Vashem 
Nežidům, kteří s  nasazením 
vlastního života pomáhali 
za  války Židům. Představitel-
ka Izraele na  fóru OSN Golda 
Meirová, pozdější premiérka, 
se vyjádřila r. 1958 u  příleži-
tosti smrti papeže Pia takto: 
„Když se strašlivé utrpení stalo 
údělem našeho národa, papež 
pozvedl hlas na  obranu obětí. 
Hluboce litujeme ztráty, kterou 
představuje smrt tohoto vel-
kého služebníka míru.“ A  Wil-
liam Zuckermann, šéfredaktor 

židovského časopisu „Jewish 
Newsletter“ v  USA, po  smrti 
Pia XII. napsal: „V naší generaci 
nebylo jiné takové osobnosti 
na  vedoucím místě, jež by po-
máhala Židům více než zesnulý 
papež…“ Vatikán byl po  válce 
zaplaven desetitisíci dopisů 
vděčnosti od  židovských jed-
notlivců i organizací za vše, co 
tento papež udělal pro židov-

ský národ.

Ve 40. a 50. letech si téměř 
nikdo netroufl zpochybnit 
tuto papežovu zásluhu. 
Iniciativy zaměřené k jeho 
očernění započaly teprve 
v 60. letech, kdy sovětská 
rozvědka využila málo 
známého německého 
dramatika Rolfa Hochhuta 
k sepsání hry „Náměstek“, 
kde je Pius XII. líčen jako 
Hitlerův spojenec. Mno-
ho význačných osobností 
včetně bývalého žalobce 
norimberského tribunálu 
pro soud s  nacistickými 
zločinci dementovalo 
Hochhutovy výjevy jako 
absolutně nepravdivé. 
R. 2007 se bývalý generál 
rumunské komunistické 

rozvědky Mihai Pacepa veřejně 
přiznal, že osobně řídil celou 
akci záměrné diskreditace Pia 
XII. na přímý rozkaz sovětského 
komunistického diktátora Nikity 
Chruščova. 

Použitá literatura: 
BUEHLMEYER, Carl. Die Kirchengeschichte III. Pader-
born: Schoeningh-Verlag, 1959.
HERTLING, Ludwig. Die Kirchengeschichte. Innsbruck: 1983.
HESEMANN, Michael. Die Dunkelmaenner. Augsburg: 
Sankt-Ulrich-Verlag 2007.
JOHNSON, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 1998.
LOEW Konrad. Die katholische Kirche und NS. Muen-
chen: Regime, 1991. 
TORNIELLI, Andrea. Pius XII. Papież, który ratował 
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POJĎME SPOLU ZA JEŽÍŠEM!
Chlapec, který chtěl být blízko Ježíši a k tomu využíval i virtuální 
internetový prostor.
text: S. Faustýna Šímová OSF

Blahoslavený Carlo Acutis byl normálním klukem, který si zamiloval Ježíše a  rád s  ním trávil čas. 
Ježíšovu lásku předával druhým i skrze sociální sítě.

Milé děti, jmenuji se Carlo, po-
cházím z  Itálie a  vyrůstal jsem 
uprostřed velkého města Milá-
na. Jako dítě jsem měl rád zví-
řata, přírodu. S  klukama jsem 
hrával fotbal. Brzy jsem se taky 
naučil natáčet různá vtipná vi-
dea. Měl jsem radost, když se 
druzí smáli a bylo veselo. 

V  sedmi letech jsem se začal 
připravovat na  první svaté při-
jímání. Když jsem do svého srd-
ce poprvé přijímal Pána Ježíše, 
vnímal jsem, že ke mně přichází 
někdo moc vzácný. Někdo, kdo 
mě má skutečně rád. Nechtěl 
jsem si od  té doby nechat ujít 
příležitost zase se s  Ježíšem 
setkat. Rozhodl jsem se chodit 
na mši svatou každý den.

Ve škole se mě občas spolužá-
ci posměšně ptali: „Hele, Carlo, 
proč furt do  toho kostela cho-
díš?“ „Chodím tam za  Ježíšem. 
Má mě rád, a když jsem mu blíz-
ko, je mi dobře. Pojďte to taky 
zkusit. Uvidíte sami.“ Snil jsem 
o tom, že jednou budou koste-
ly přeplněné k  prasknutí. Říkal 
jsem si: „To je zvláštní – lidé stojí 
fronty na koncerty a  fotbalové 
zápasy, ale nikdo nestojí frontu 
před svatostánkem na  živého 
a skutečného Ježíše.“

Po cestě do školy jsem potkával 
lidi bez domova, kteří spávali 
na kartonových krabicích. Bylo 
mi jich líto. Říkal jsem si: „No 
jo, ale já jsem jen malej kluk, 

jak bych jim asi mohl pomoci?“ 
Pak jsem si ale uvědomil: „Není 
pravda, že nemůžu nic udělat. 
Vždyť o svačinu se mohu vždyc-
ky rozdělit. Taky dostávám ka-
pesné – budu šetřit a pak za něj 
koupím pro toho pána na ulici 
spacák!“

Ve škole mě bavila informatika. 
Všechno, co se týkalo počítačů, 
mě zajímalo. Říkal jsem si: „Ten 
virtuální svět – to je úžasné! 
Tolik lidí sedí denně u  počíta-

čů! Jak to udělat, aby se druzí 
lidé i skrze počítač mohli setkat 
s Ježíšem?“ A tak jsem vymyslel 
virtuální výstavu, která zobra-
zovala zázraky, kdy se chléb 
a  víno proměnily ve  skutečné 
tělo a krev Ježíše.

Když mi bylo patnáct, one-
mocněl jsem vážnou nemocí, 
leukémií. Napůl vážně a na půl 
ve  vtipu, jak jsem to dělával, 

jsem tenkrát řekl mamince: 
„Pán mi dal pěknou herdu 
do zad!“ Bylo to těžké. Pochopil 
jsem, že nemoc není léčitelná 
a že brzy zemřu. Rozhodl jsem 
se ale i tak důvěřovat Ježíši. Da-
roval jsem mu všechny bolesti, 
aby je použil pro dobro dru-
hých lidí. Věřil jsem, že si mě 
Ježíš vezme rovnou k sobě a že 
budu moci z nebe pomáhat li-
dem na cestě za ním. A taky že 
jo. V  nebi nezahálím, přimlou-
vám se za vás. 

Milé děti, Carlo měl velikou 
víru, že Ježíš je mezi námi sku-
tečně přítomný. Nejvíce ho 
vnímal ve svatostánku. I my to 
můžeme zkusit. Když budeme 
v  kostele, můžeme Pánu Ježíši 
říci jako Carlo: „Pane Ježíši, ot-
vírám ti svoje srdce. Prosím tě, 
dej mi poznat, že mě máš rád 
a  že jsi mi blízko.“ Možná nám 
toto setkání změní život. 
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JAK ŠIMON POMÁHAL
O bázni Boží, která nás učí být maličkými

text: Jana Lokajová

Tříletý Šimon byl s rodiči na ná-
vštěvě u  babičky a  dědečka 
na  venkově. Čekala je sobotní 
brigáda. Stavěli totiž zídku ko-
lem nového stání pro auto. Bylo 
potřeba vyhloubit menší díru, 
v místě, kudy povede zeď, a pak 
naskládat kamení podél svahu, 
aby se hlína ze zahrady nese-
sypávala přímo pod kola vozu. 
Kameny ležely na  hromadách 
na zahradě a Šimon si je zvěda-
vě prohlížel. Na rukou rukavice, 
hrdě držel své plastové kladívko 
a čekal, až se dají do díla. 

Děda s  tatínkem si připravili 
nástroje a  pustili se do  práce. 
Skládali kameny přesně a peč-
livě jeden ke druhému. Nebyly 
to cihly, které mají rovné strany, 
ale přírodní kameny, každý jiné-
ho tvaru. Hotové puzzle. Šimon 
běhal od  hromady ke  hroma-
dě, sem tam donesl k  tátovým 
nohám nějaký ten kamínek, 
který dokázal unést, a „pomá-
hal“. Jeho úkolem bylo každou 
novou řadu kamení pořádně 
poklepat kladívkem, aby pevně 
držela. Když to udělal, ozvala se 
velká pochvala a  něco o  tom, 
jak skvělého pomocníka to do-
spělí mají. 

Šimon sem tam mudroval 
a  doporučoval tátovi: „Ješče 
ho otoč, tati. Tlochu víc.“ Nebo: 
„To šme dobří. Babiška bude 
mít ladošt.“ A táta s dědou při-
kyvovali, že určitě bude. Táta 
měl radost, že se Šimon činí, 
a  děda měl radost, že můžou 
být všichni spolu a  prožít tak 
pěkný den.

Večer po dobrém díle táta brzy 
usnul spánkem spravedlivých 
a  propadl se do  snu. Zdálo se 
mu, že staví obrovskou zeď. 
Tak velkou, že nevidí její konec 
nahoře, dole, vlevo ani vpravo. 
Jen věděl, že tohle je jeho práce 
a že je malinký. Tak malinký, jako 
jeho Šimon. A navíc držel v ruce, 
světe div se, plastové kladívko! 
Po  jeho boku staví zeď velký 
a  silný obr, kterému jde práce 
od ruky. Kámen lepí ke kameni 
s jistotou a bez námahy. 

Tatínek se dívá na kameny blíž 
a  vidí na  nich nápisy „manžel-
ka“, „Šimon“, „bratr“, „práce“, „vá-
noční dárky“, „hypotéka“ – no, 
prostě všechno, co ho tu a tam 
trápilo. Za  tatínkovými zády 
se ozval hlas: „Nemusíš se bát. 
Zkus se o mě opřít.“

„Ale kdo jsi?“ zeptal se tatínek.

„Já jsem tvůj Otec. Můžeš se 
spolehnout na  moji pomoc, 

odpuštění a milosrdenství. Jen 
si pamatuj, že jsi maličký,“ ozval 
se hlas obra. A sen se rozplynul. 

Tatínek se probudil a přemýšlel, 
co by to mohlo znamenat. A vy 
to víte, děti?

Abychom zbytečně nezpyšně-
li, posílá nám Bůh dar Ducha 
Svatého, kterému se říká bá-
zeň Boží. Moc ho potřebujeme, 
protože nás přivádí k  poznání, 
že všechno dostáváme z  dob-
roty Boha a  že naše pravá síla 
je v  tom, že se mu svěřujeme 
a  že následujeme Pána Ježíše. 
Někteří lidé si myslí, že jsou 
ohromně důležití, ale ten, kdo 
má bázeň Boží, ví, že je malič-
ký jako Šimon a Bůh ho má rád 
jako tatínek s  dědečkem. Na-
ším dobrem je svěřit se úplně, 
s  úctou a  důvěrou do  Božích 
rukou a  poslouchat ho. Pak 
nevadí, že máme jen plastová 
kladívka, tu hlavní práci totiž 
odvede stejně Bůh. 
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PODĚKOVÁNÍ A PROSBY
❧	Chtěli bychom na  strán-
kách Immaculaty poděkovat 
za  vysvěcení kostela Božího 
Těla  v  Gutech. Je to už půl 
roku od  vysvěcení a  naše far-
ní společenství si opět znova 
uvědomuje, jaký je to dar mít 
zase krásné a  důstojné místo, 
jak pro sloužení mše svaté, tak 
pro všechny obřady našeho 
křesťanského života. Po  čty-
řech letech scházení se na bo-
hoslužby pod holým nebem 
v  zimě v  létě, v  dešti sněhu, 
si to uvědomujeme o  to více. 
Moc se těšíme, že letošní Váno-
ce oslavíme zase v našem dře-
věném kostelíku. Děkujeme 
Pánu Bohu za tento dar a také 
všem našim patronům – hlav-
ně Panně Marii a  sv.  Josefovi, 
sv. Michaeli, sv. Cyrilu a Meto-
dějovi a sv. Antonínovi.

vděční farníci z Gutů

❧	Panno Maria Neposkvrně-
ná, předem Ti děkuji za pomoc 
a  naději, kterou dáváš nám 
všem, kteří Tě prosíme. Děku-
ji za  vyslyšení. Za  to, že dcera 
našla práci.  Prosím Tě za uzdra-
vení rodiny. Za  zotavení vel-
mi silně nachlazené mamky. 
Za nalezení práce. 

vděčná rytířka Helena

❧	Děkuji Panně Marii za ochra-
nu celé rodiny. Prosím o modlit-
bu za vnuka s partnerkou v těžké 

životní situaci. Za zdraví celé ro-
diny. Ježíši, Maria, děkuji Vám.

Marie

❧	Děkuji P.  Marii za  velkou 
pomoc při nemoci a  operaci. 
A prosím o další ochranu.

Natálie

❧	Děkuji Pánu Bohu, že mi do-
přává stále dostatek zdraví, že 
mohu chodit do kostela. Prosím 
za dar křtu pro pravnoučata, Boží 
požehnání, dary Ducha Svatého 
a pokoj a lásku v rodině.

vděčná rytířka Veronika

❧	Chtěla bych touto cestou 
poděkovat Pánu Ježíši a Panně 
Marii a také andělům strážným 
za  Jejich ochranu při všech 
operacích, hlavně obou kolen 
a  následné uzdravení. Je mi 
80 let a  velkou ochranu jsem 
prožila v  létě, když jsem šlápla 
do  prázdna a  spadla na  cestu 
na obě kolena. Museli mě chrá-
nit andělé, protože kromě od-
řeného kolena a  prstu na  ruce 
jsem si nic nezlomila. Pokračo-
vala jsem v cestě na mši svatou 
a stále děkovala Bohu za ochra-
nu a  také Panně Marii a  stráž-
ným andělům. Děkuji ještě 
jednou za všechny milosti, kte-
ré jsem za  celý život obdržela. 
Prosím o milost a dary do další-
ho života.

rytířka Marie

❧	Chtěla bych touto cestou po-
děkovat Panně Marii Neposkvr-
něné za milost, kterou mi vypro-
sila u našeho milosrdného Boha 
Otce, Syna, Ducha Svatého. Dne 
27. 6. 2020 jsem přijala svátost biř-
mování v kostele svatého Kosmy 
a  Damiána v  Emauzích. Byl to 
pro mě velký Boží dar, za  který 
v modlitbách stále děkuji. Touto 
cestou děkuji Matičce Boží za dar 
víry, zdraví a  neustálou ochranu 
pro všechny své blízké. Pokorně 
prosím o  modlitby za  dar víry, 
proměnu srdcí a dary Ducha Sva-
tého pro nevěřící členy rodiny. 
Panno Maria, prosím tě o  Boží 
požehnání, orodování  a ochranu 
pro všechny národy světa v těch-
to těžkých časech. Děkuji mocné 
přímluvě všech svatých, blaho-
slavených a  andělským chórům, 
které za nás neustále orodují. Pro-
sím o  pevnou víru pro všechny 
křesťany v  této těžké době. Pro-
sím o ochranu Pána Boha, Ježíše 
Krista, Ducha Svatého a  Pannu 
Marii pro svatého otce Františka 
a všechny služebníky církve sva-
té, kteří nám jsou v  těchto těž-
kých chvílích velkou oporou. 

rytířka Vlasta

❧	Prosím o  modlitbu za  uzdra-
vení dcery z alkoholové závislosti 
a za osvobození od  nedobrého 
vlivu partnera. Za možnost stýkat 
se a pomáhat svému vnoučkovi.

Věra 

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
 PROSINEC Aby nás Dítě Ježíš přitahovalo svou něžností a  naplňovalo pokojem srdce 

naše i těch, kteří jsou zklamáni a trpí ztrátou smyslu života.
 LEDEN Abychom v roce 30. výročí vzniku časopisu Immaculata, který vznikl po vzoru 

Maxmiliánova „Rycerza Niepokalanej“, nezapomínali na celé dědictví sv. Max-
miliána Kolbeho, abychom o něm rozjímali a propagovali je na celém světě. 
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❧	Prosím za  uzdravení z  dlou-
hých následků covidu. Za  opě-
tovný návrat zdraví a síly. Děkuji.

Martina

❧	Panno Maria, moc Tě pro-
sím o  přímluvu za  moji dceru 
a  vnučku, které mají zdravotní 
problémy. Také prosím za uzdra-
vení mé jednoroční pravnučky. 
Panno Maria, děkuji Ti.

rytířka Vlasta

❧	Moc prosím za mou tříletou 
dcerku, která leží s pneumoko-
kovou infekcí v  umělém spán-
ku. Děkuji.

Vlastimil

❧	Prosím na  kolenou naši ne-
beskou maminku Nejsvětější 
Pannu Marii, Otce, Syna, Ducha 

Svatého, všechny svaté a  celé 
nebe za  uzdravení mojí sestry 
Karolínky a ochranu pro její ro-
dinu. Děkuji také za  uzdravení 
mého manžela.

rytířka Míša

❧	Prosíme za  Emu. Za  uzdra-
vení z depresí a všech závislostí. 
Za pokoj pro její rodinu.

Pavel

❧	Prosíme za  vyřešení nebez-
pečné situace pro sedmile-
tou Marušku a  její maminku. 
Za ochranu, bezpečí, uzdravení. 
Aby Pán přišel, dal se jim poznat 
a  uzdravil každé zlo v  jejich ži-
votě a celé jejich rodině. Aby je 
úplně ochránil. Prosíme o úkryt 
pod Mariiným pláštěm. 

Jarmila

❧	Chvála Kristu a  Panně Ma-
rii, moc vám děkuji za rozjímá-
ní k  první sobotě. Nedá mně, 
abych vám nenapsala, jak jsem 
ji prožila tentokrát (listopad 
2021). Nejdříve nedojel auto-
bus, který měl pro nás do  Ná-
sedlovic dojet a do Žarošic nás 
dovézt.  Takže po  třičtvrtě ho-
dině jsme se vrátili domů. No 
a  co teď? První jsem si pustila 
mši na TV Noe, potom pomod-
lila růženec na Luxu a rozjímání 
bylo s vámi – když jsem totiž za-
pnula počítač, hned jsem zjisti-
la, že rozjímání k  první sobotě 
zde již čeká. Děkuji vám za ně. 
Jak říká p.  Benedikt, nic není 
náhoda, vše je Boží vůle, asi to 
tak mělo být a v týdnu se doví-
me, co bylo s autobusem...

rytířka Anna

ZPRÁVY
•  Španělsko: Arcibiskup José 
Goméz z  amerického Los An-
geles v  projevu na  Kongresu 
o  katolících a  veřejném živo-
tě v Madridu řekl, že „v našich 
zemích se rozmáhá elitní vůd-
covská třída, která se málo 
zajímá o  náboženství a  nemá 
žádnou vazbu k  národům, 
v  nichž žije, ani k  jejich míst-
ním tradicím a  kulturám… 
tato skupina, která řídí korpo-
race, vlády, univerzity, média 
a kulturní i profesionální insti-
tuce, se snaží vytvořit něco, co 
bychom mohli nazvat globální 
civilizací,“ varoval arcibiskup. 
„V tomto světovém názoru elit 
nejsou zapotřebí staromódní 
systémy víry a  náboženství. 
Vidí to tak, že náboženství, 
zejména křesťanství, jenom 
překáží společnosti, kterou 
chtějí  vybudovat.“ Při své 
kritice „kultury rušení“ a  „po-
litické korektnosti“ mons. Go-
méz uvedl, že „často se ruší 

a  deformují perspektivy za-
kořeněné v  křesťanské víře – 
o lidském životě a lidské bytos-
ti, o manželství, rodině a pod.“

www. lifenews.sk, 19. 11. 2021

• Etiopie: 17 salesiánských mi-
sionářů bylo zatčeno v hlavním 
městě Adis Abebě bez udání 
důvodů. V této zemi již několik 
let pokračuje bezdůvodné za-
týkání pravoslavných a katolic-
kých kněží a  řeholníků, někdy 
jsou unášeni vojáky. Stále čas-
těji dochází též k  plundrování 
a ničení kostelů.
www.vaticannews.va, 10. 11. 2021

•  Itálie: Mezinárodní Nadace 
Raoula Wallenberga udělila 
městu Assisi, rodišti sv. Fran-
tiška, čestný titul „Dům života“. 
Je to vyznamenání za  to, že 
během obsazení města němec-
kými nacisty za  druhé světové 
války zde nebyl udán ani jeden 
Žid. Ti se schovávali před de-
portacemi v  církevních zaříze-
ních a u jednotlivých rodin.
www.vaticannews.va, 28. 10. 2021

•  Vatikán: Papež František při 
setkání s  římskou kurií 8. 11. 
bránil zpovědní tajemství jako 
„nepostradatelné“. Reagoval 
tím na  snahy některých zemí, 
např. Austrálie a  Francie, aby 
kněží měli povinnost informo-
vat úřady o trestném činu, který 
jim penitent vyzná.

www.kath.net, 20. 11. 2021

•  Ukrajina: Po  sto letech byl 
Katolické církvi vrácen chrám 
sv.  Mikuláše v  hlavním městě 
Kyjevě, který byl na  počátku 
bolševické revoluce zabrán ko-
munistickým státem. V poslední 
době sloužil jako koncertní sál.

www.kath.net, 20. 11. 2021

•  Nizozemsko: Utrechtský ar-
cibiskup kardinál Willem Eijk 
vydal knihu pod názvem „Bůh 
žije v  Holandsku“. Zabývá se 
v ní pronásledováním křesťanů 
v  současném světě. Připomí-
ná zejména krvavé perzekuce 
v  komunistických a  muslim-
ských státech, zároveň ale uvá-
dí, že situace se zhoršuje také 

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-175-2021-06/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


42

6|2021|č. 175

v zemích tzv. svobodného svě-
ta, kde jsou praktikující křesťa-
né odmítající potraty a tzv. stej-
nopohlavní manželství trestáni 
propouštěním z  práce, šikana-
mi a někdy i pokutami a věze-
ním. Kardinál píše, že život je 
obrovským dobrem, největším 
dobrem je ale víra v Krista. 

www.pch24.pl, 19. 11. 2021

•  Argentina: V  Římě probíhá 
proces blahořečení papeže 
Jana Pavla I., jenž zemřel r. 1978 
po jednom měsíci trvání svého 
pontifikátu. Je hlášen zázrak 
uzdravení na  jeho přímluvu 
10leté dívky z argentinské loka-
lity Paraná z r. 2011. Děvče trpě-
lo smrtelnou poruchou mozku 
a  oboustranným zápalem plic. 
Lékaři jednoho dne připravi-
li rodiče na  to, že jejich dcera 
nedožije příštího dne. Oni se 
však intenzivně modlili k pape-
ži Janu Pavlu I. a prosili o zázrak 
na jeho přímluvu. K překvapení 
všech se děvče náhle uzdravilo 
a dodnes žije. Lékaři to prohlá-
sili za  přirozeným způsobem 
nevysvětlitelné.

www.goscniedzielny.pl, 21. 10. 2021

•  Vatikán: Vatikánské naklada-
telství zveřejnilo životopis otce 
Enrica Pozzoliho, salesiánské-
ho misionáře, který v  polovině 
třicátých let minulého stole-
tí pokřtil budoucího papeže 
Františka (Ho fatto cristiano 
il Papa, LEV 2021). Vatikánský 
rozhlas hovořil s  autorem kni-
hy, Ferrucciem Pallaverou. Jak 
tento italský novinář a  historik 
prozradil, „otec Pozzoli dopro-
vázel Bergogliovo povolání až 
do jezuitského noviciátu“. Mno-
hé detaily ze života otce Pozzo-
liho vylíčil autorovi knihy sám 
papež František, který jej přijal 
ve  vatikánském domě sv. Mar-
ty. „Bez papežovy pomoci bych 

nikdy svou knihu nedokončil,“ 
dodal Pallavera.
www.vaticannews.va, 30. 11. 2021

•  Švýcarsko: V  čele Mezinárod-
ního výboru Červeného kříže 
(MVČK) stojí poprvé žena. Mirja-
na Spoljaric Eggerová. Eggerová 
studovala na Basilejské a Ženev-
ské univerzitě a  získala magis-
terský titul z  filozofie, ekonomie 
a  mezinárodního práva. Nově 
zvolená prezidentka přináší „stra-
tegickou vizi, velké mezinárodní 
zkušenosti a  rozsáhlé diploma-
tické zázemí“, pochvaluje si její 
předchůdce Maurer. Červený kříž 
založil Guillaume-Henri Dufour 
v Ženevě na konci 19. století.
www.vaticannews.va, 29. 11. 2021

• Bahrajn:  V Awali v Bahrajnu, 
ostrovní zemi Perského zálivu, 
bude 10. prosince vysvěcena 
nová katedrála. Stane se také 
sídlem Apoštolského vikariátu 
Severní Arábie. Katedrálu Naší 
paní Arábie, která pojme až 
2 300 věřících, vysvětí prefekt 
vatikánské Kongregace pro 
evangelizaci národů kardinál 
Luis Antonio Tagle. O den dří-
ve ji má navštívit i  bahrajnský 
král Hamad bin Ísá Ál Chalífa. 
Ten také přednedávnem ofi-
ciálně pozval papeže Františka 
na  návštěvu Bahrajnu. Stalo 
se tak ve čtvrtek 25. listopadu 
prostřednictvím poradce Jeho 
Veličenstva pro diplomatické 
záležitosti Khalida bin Ahmed 
bin Mohammed Al Khalifa. Při 
té příležitosti tlumočil Fran-
tiškovi královo uznání „za  zá-
sadní a  vedoucí úlohu, kterou 
papež sehrál při navazování 
a podpoře mezináboženského 
dialogu a při šíření hodnot lid-
ského bratrství a soužití“. 
V  jeden a  půlmilionovém Ba-
hrajnu žije přibližně 80  000 
katolíků. Jedná se především 

o  dělníky původem z  Indie 
a Filipín.

Fides, Proglas, 29. 11. 2021

• ČR: Biskup Václav Malý pře-
vzal 26. listopadu na  Velvysla-
nectví Francie v  Praze nejvyšší 
francouzské státní vyznamená-
ní, Řád čestné legie. O udělení 
řádu v  hodnosti rytíře rozhodl 
letos v červnu francouzský pre-
zident Emmanuel Macron. Vy-
znamenání získal biskup Malý 
zejména za  osobní nasazení 
v prosazování lidských práv.

cirkev.cz, 26. 11. 2021 

• Itálie: První pacient dostal v Itá-
lii souhlas s  provedením asisto-
vané sebevraždy, kterou před 
dvěma lety za určitých podmínek 
povolil tamní ústavní soud. Sou-
hlas udělila etická komise zdra-
votního úřadu ve středoitalském 
regionu Marche, a  to na  žádost 
ochrnutého 43letého muže, kte-
rý je od nehody před deseti lety 
trvale upoután na  lůžko. Papež-
ská akademie pro život v  reakci 
na to zdůraznila, že církev asisto-
vanou sebevraždu odmítá, jakko-
liv situaci dotyčného nezlehčuje. 
Za nejvhodnější považuje dopro-
vázení nemocného, které může 
„odpovědět na mnohé jeho po-
třeby“. Italský ústavní soud v roce 
2019 jako podmínky pro asisto-
vanou sebevraždu stanovil, že 
nemocný musí trpět nesnesitel-
nými bolestmi, je vyloučené zlep-
šení jeho stavu a dokáže jasně vy-
jádřit svou vůli zemřít. Na  rozdíl 
od  eutanazie nevykoná při asis-
tované sebevraždě akt usmrcení 
napomáhající osoba, ale pacient 
sám. Vatikán prostřednictvím 
Papežské akademie pro život 
nicméně uvedl, že povzbuzování 
k sebevraždě i takovýmto způso-
bem je „v rozporu s civilizovanou 
společností“.
Kathpress, ČTK, Proglas, 4. 11. 2021 
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