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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
srdečně Vás zdravíme z redakce naší Immaculaty. Na úvod Vám chceme ze srdce poděkovat za všechny Vaše dary, které jste nám letos
již zaslali a které nám dovolují pokračovat
v našem vydavatelském díle. Zároveň se Vám
omlouváme za pozdní dodání tohoto čísla,
které bylo způsobeno nedostatkem papíru
na trhu. Papír objednaný v prosinci byl dodán
až v březnu. Děkujeme za pochopení.
Toto číslo otevírá nové téma, kterému se chceme letos věnovat – křesťanské ctnosti. Co se
Vám vybaví, když se řekne „ctnost“? Možná že
nic konkrétního, avšak v každodenním životě
umíme ocenit, když je někdo spolehlivý, zásadový, statečný, mírný, takže takový člověk je
nám oporou. V pozadí těchto vlastností jsou
právě ctnosti jako dobrý hluboký zvyk konat
dobro. A jsme u toho: ctnost je pevně ukotven návyk konat dobro. Na opačné straně stojí neřest, čili neschopnost trvale konat dobro.

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.

Nakonec bych Vás chtěl pozvat, abyste se připojili k modlitebnímu tažení za mír (viz str. 5).
Tváří v tvář politické situaci na Ukrajině si uvědomujeme, jak rychle se může roztočit spirála
válečného násilí. Použijme „zbraň“ modlitby,
která má moc proměnit lidská srdce a nalézt
mírová řešení v této složité situaci.

Denní modlitba rytířů Neposkvrněné Panny Marie

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (M. I.)
je mariánské apoštolské hnutí, které založil v Římě 16. října 1917 svatý Maxmilián Maria
Kolbe. Toto hnutí usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou. Rytíři a rytířky
Neposkvrněné usilují skrze vlastní odevzdání se do rukou Matky Boží v první řadě
o vlastní obrácení a pak obrácení ostatních hříšníků, zvláště těch, kteří odešli od víry,
a těch, kteří ještě Ježíše Krista neznají.
PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.
1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou. 2. Nosit
Zázračnou medailku. 3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky
ustanoveném. (Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky vlastnoručně podepsané. Tu zasílejte na: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)
Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedených kontaktech.
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KATECHEZE PRO M. I.

MILUJÍCÍ SRDCE MATKY
Skrze Marii ke Kristu? Jde to i naopak!
text: o. Kryštof Skibiński OFMConv
Když hleděl velký teolog Pavel Evdokimov na ikonu Panny Marie, napsal: „Obličej Matky nám hovoří o její mateřské lásce, Její oči dokořán otevřené tomu, co je nekonečné, jsou zároveň obrácené
dovnitř... Je to soucit bezmezný jako nebe... Oči Matky bez přestání doprovázejí osud každého člověka.“ Právě tato slova nás mohou uvádět na cestu našeho hledání vztahu s Boží Matkou. Zakusili
jsme už na sobě Její milující pohled? Poznali jsme tento nejhlubší soucit, který má s každým s nás?
POD KŘÍŽEM
V duchovním životě je někdy
třeba projít velmi obtížnou cestu, abychom objevili osobní
vztah s Neposkvrněnou. Musím
vyznat, že i moje cesta k tomuto
vztahu nebyla jednoduchá. Teprve když jsem jednou s láskou
hleděl na kříž a kontemploval
jeho tajemství, výrazně jsem
uslyšel Kristova slova: „Hle, Tvoje Matka.“ To, co jsem zaslechl,
mne nejen hodně zasáhlo, ale
i překvapilo. Proč jsem si dříve
nevšiml, že tato slova jsou určená právě mně? Přece každý, kdo
přijde pod kříž, dostává tento
nádherný dar Boží lásky – Matku, která ho bezmezně miluje
a která mu u svého Syna vyprošuje nesčetné milosti. Druhé
překvapení přišlo, když jsem
zjistil, že nejsem první, kdo takto objevil soucitné srdce Panny
Marie; že i duchovní pouť některých světců vypadala podobně.
SKRZE KRISTA
K NEPOSKVRNĚNÉ
Sv. Jan Pavel II., jehož odevzdání se Panně Marii hodně
obdivujeme, v jedné ze svých
promluv1 vyřkl velmi překvapivá slova: „Skrze Krista k Panně Marii.“ V teologii je obecně přijaté a často citované
opačné tvrzení: „Skrze Pannu
Marii ke Kristu.“ Věta, kterou
vypověděl svatý papež, je ale

hluboce oprávněná. Mohou
to dosvědčit všichni, kteří svůj
vztah k Boží Matce našli během
kontemplace tajemství Krista. Velmi často totiž objevíme
vztah s Bohorodičkou tehdy,
když prohloubíme lásku k Jejímu Synu. Po boku Pána Ježíše
přece vždycky nacházíme Jeho
a naši Matku, Matku dobrou,
milující, nejlaskavější. Tu, která
nás bere do své náruče a tiskne na své srdce. Tu, která nás
doprovází až do konce i na naší
křížové cestě.
ZKUŠENOST SVĚTCE
Sv. Jan Pavel II. se v rozhovoru
s André Frossardem dělí o duchovní zkušenost ze svého
mládí, která se týkala jeho pochybností spojených s úctou
k Panně Marii. Říká: „Nakolik
jsem v minulém období prožíval nějaké odvrácení se od mariánské zbožnosti, byl jsem
přesvědčen o tom, že ona by
neměla ‚zastíňovat‘ Krista, teď
jsem ve světle traktátu ‚O pravé
mariánské úctě‘ od sv. Ludvíka
Grigniona de Montfort pochopil, že ve své podstatě věci vypadají úplně jinak. Celý náš vztah
s Bohorodičkou organicky pramení z našeho vztahu s tajemstvím Krista. A tak nelze mluvit
o jakémkoli zastínění jedné
zbožnosti druhou. Je to přesně
naopak, ‚pravá‘ úcta k Přesvaté

Panně je odhalována tomu, kdo
usiluje o stále hlubší poznání
tajemství Krista. Můžeme říci,
že tomu, kdo se jej snaží poznat
a milovat, Kristus sám ukazuje
na Matku – jako to učinil na Kalvárii pro svého milovaného
učedníka.“2
SKRZE JEJÍ RUCE
Opravdu je třeba celým srdcem
milovat Krista, abychom byli
s to pochopit, že Neposkvrněná
je Jeho velkým darem pro každého člověka a že On sám chce
v Ní mít prostřednici všech
svých milostí. Pravá láska k Božímu Synu nás vede k tomu,
abychom, jako sv. Maxmilián,
navázali vřelý vztah s Pannou
Marií, naší „Maminkou“ – jak Jí
tento světec říkával. Abychom
pochopili, že právě tehdy, když
jsme v Jejím náručí, v blízkosti jejího srdce plného soucitu
krásného a bezmezného jako
nebe, dostáváme od Pána
všechny milosti: „Tvýma rukama, Neposkvrněná, stékají
na nás všechny milosti z nejsvětějšího Srdce Ježíšova.“3

1 Jan Pavel II. řekl tato slova během homilie 24. září 2000
na ukončení Mariologického Kongresu, srov. KIJAS,
Zdzisław. Ty, co ogarniasz Nieogarnionego. Kraków:
eSPe, 2004, s. 77.
2 srov. FROSSARD A. Rozmowy z Janem Pawłem II.
Watykan 1982, s. 153. In: KIJAS, Zdzisław. Ty, co
ogarniasz Nieogarnionego, s. 71-72.
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modlitební tažení za mír
MILÍ RYTÍŘI A RYTÍŘKY,
vážnost situace kolem Ruské invaze na Ukrajině každého z nás s naléhavostí staví před osobní
rozhodnutí, jak se může sám zapojit a pomoci.
Protože rytíř Neposkvrněné je především člověkem modlitby, v Národním centru Rytířstva jsme
na první březnovou sobotu (5. 3. 2022) vyhlásili a zahájili modlitební tažení za mír ve světě
a mírové řešení situace kolem válečného konfliktu na Ukrajině.
Zveme každého z Vás, abyste se podle svých možností a na místě, kde jste, připojili v modlitbě
k našemu duchovnímu společenství každý podvečer v 18.30 hod.
Budeme se modlit podle následujícího scénáře:
1. 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.
2. Modlitba růžence (nebo alespoň desátek růžence).
3. Modlitba za mír ve světě. Používáme níže uvedenou modlitbu sv. Jana Pavla II.
Modlitba sv. Jana Pavla II. o dar míru
Bože našich otců, velký a milosrdný! Pane života a pokoje, Otče všech lidí.
Tvou vůlí je pokoj a ne soužení. Zastav války a svrhni pýchu násilníků.
Poslal jsi svého Syna Ježíše Krista, aby hlásal pokoj blízkým i dalekým a sjednotil všechny lidi
různých národů a pokolení do jedné velké rodiny.
Ať už nikdy není válka – ten strašný příběh, ze kterého není návratu,
ať už nikdy více není válka – změť bojů a násilí.
Dej, ať skončí válka, která ohrožuje tvá stvoření na zemi, na nebi i v moři.
S Marií, Matkou Ježíšovou a Matkou naší, tě prosíme, promluv do srdcí lidí, kteří jsou zodpovědní
za osudy národů. Znič logiku odvety a pomsty a skrze Ducha Svatého navrhni nová velkorysá
a ušlechtilá řešení v dialogu a trpělivém vyčkávání – mnohem plodnějším než válečné násilí.
Otče, dej našim dnům pokoj. Ať už nikdy více nejsou války.
Amen.

Jako jedna velká rodina rytířů Neposkvrněné v ČR chceme společně bojovat za vítězství dobra
ve světě, a to s pomocí nejsilnější zbraně – modlitby a v ní projevované lásky. Každý z nás je
v tomto duchovním tažení za mír jedinečný a nezastupitelný.
Protože věříme ve velkou moc přímluvy Neposkvrněné, která je znázorňována, jak drtí hlavu hada,
apokalyptického draka, naléhavě se k ní utíkáme v této velmi těžké době. Ať nám Neposkvrněná
Panna Maria, Matka Knížete Pokoje, vyprosí u svého Syna vytoužený mír.
Za národní centrum Rytířstva Neposkvrněné
o. Kryštof Skibiňski, paní Jitka Navrátilová, br. Bohdan Heczko

5

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

CTNOSTI V NAŠEM ŽIVOTĚ
Sousoší u vstupu do budovy Nejvyššího soudu Polska
představující víru, naději a lásku, Varšava

CHOP SE ZNOVU KAŽDÉ CTNOSTI!
Boží dar a lidská odpověď
text: P. Petr Soukal
„Každý den, když ráno vstáváš, chop se znovu každé ctnosti a každého Božího přikázání, a to
s velikánskou vytrvalostí, s bázní a velkodušně, v lásce k Bohu, s velkým úsilím duše i těla a velkou dávkou pokory, s trpělivostí ve vnitřním trápení a v bdělosti, s hojností modlitby a úpěnlivými prosbami, s čistotou jazyka a zdrženlivostí v pohledech“ (apoftegma pouštních otců).1
KDYŽ SE ŘEKNE
CTNOST…
Slovo „ctnost“ nacházíme nejen v Novém zákoně (Flp 4,8
a 2 Petr 1,5), ale také ve starobylých křesťanských textech.
Již od nejstarších dob měla
„ctnost“ v křesťanském slovníku své důležité místo. Nicméně
ještě před křesťany se ctnostmi
zabývali filozofové jako Platon,
Aristoteles, Seneca nebo Cicero. Křesťanství na tuto tradici
navázalo, ale zároveň přidalo
to nové a nejdůležitější: kromě
hlavních (kardinálních) ctností

jsou také ctnosti teologální Bohem darované („vlité“): víra, naděje a láska. Některé filozofické
školy opěvovaly ctnost mírnosti (střídmosti), neboť je jediná,
jejímž „přeháněním“ se nedá
nic pokazit. My křesťané ale
dobře víme, že největší z ctností je láska (srov. 1 Kor 13,13).
CO TO VLASTNĚ JE?
Klasická definice, kterou nacházíme v katechismu, zní takto:
„Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro“ (čl. 1803).
Ctnost je „dobrý zvyk“ – tedy

opak „zlozvyku“ neboli neřesti. Když se jednoho dne vybičuji k tomu, abych vstal ráno
o 15 minut dříve a mohl se
v klidu pomodlit, může to být
dost náročné. Když to ale začnu
dělat každý den, získám dobrý
zvyk, ctnost, a ranní modlitba
se pro mě snad stane něčím tak
samozřejmým, jako převlékání
z pyžama nebo čištění zubů.
Podobně pokud se člověk
nenarodí jako Mozart, pak –
věřte, mluvím ze své vlastní
zkušenosti – bude dlouhý čas
trpět, než (a tady bohužel moje

6
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření
duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost.
POSLECHNOUT AUDIO

PODPOŘIT

Foto: ID 162379363 © Jolanta Wojcicka | Dreamstime.com

1|2022|č. 176

1|2022|č. 176

zkušenosti končí) dosáhne
mistrovství a bude hrát skvěle,
s lehkostí, s radostí, s láskou.
V křesťanském životě je to podobné. Pokud zatneme zuby
a překonáme naši počáteční
lenost a nechuť, dopracujeme
se – s Boží pomocí – k ctnostnému životu a „dobro“ se stane
pečetí každého našeho jednání. A protože „jen jediný je
dobrý“, tak – jak si všímá svatý
Řehoř z Nyssy – „ctnostný život
spočívá v tom, že se stáváme
podobnými Bohu“.2
CTNOST JE BOŽÍ DAR
Každá ctnost je výsledkem dvojího působení. Bůh jako prvotní
Dárce všech darů zve člověka,
aby na to, co je zdarma darované, odpověděl svým vlastním
úsilím. Nevystačíme si tedy
s pouhou milostí (sola gratia),
protože Bůh nás zve, abychom
přiložili ruku k dílu spásy, ale
zároveň nepostačí ani naše samotné úsilí (protože není možné si „zasloužit“ spásu na vlastní pěst), neboť člověk nemůže
vykonat nic dobrého bez Boží
pomoci. Svatý Jan Damašský
říká: „Mějme na paměti, že
ctnost je dar od Boha, zasazený do naší přirozenosti, a že On
sám je zdrojem a příčinou všeho dobra a bez jeho spolupráce
a pomoci nemůžeme chtít ani
konat nic dobrého. Ale je v naší
moci, jak setrvat ve ctnosti,
tak následovat Boha, který
nás povolává na cesty ctnosti,
nebo je v naší moci se od cest
ctnosti odvrátit, což znamená
přebývat ve špatnosti a následovat ďábla, který nás svádí,
ale nemůže nás k tomu přinutit.“3 Aby bylo na co odpovědět,
musí být na prvním místě Boží
dar. Proto o víře, naději a lásce
hovoříme jako o „vlitých“ či teologálních ctnostech, protože

jejich Dárcem je Bůh. Ani víra,
ani naděje, natož pak láska nemohou být mým výkonem, ale
vždy pouze lepší či horší odpovědí na to, co již dříve daroval
Bůh. Teologální ctnosti vycházejí od Boha jako ze svého pramene a zároveň k němu spolu
s naší odpovědí opět směřují
jako ke svému cíli.

abychom mu mohli odpovědět. A toto „odpovídání“ je leckdy spojené s nemalou námahou. Katechismus potvrzuje, že
„mravních ctností se dosahuje
lidským úsilím“ (čl. 1804). A své
o tom věděla svatá Kateřina
Sienská, když při jednom ze
svých setkání s Bohem zaslechla slova: „Ctnost zkouškami
sílí.“4

O víře, naději
a lásce hovoříme
jako o „vlitých“
či teologálních
ctnostech, protože
jejich Dárcem je
Bůh.

„NEJVĚTŠÍ JE LÁSKA“
Někomu by se snad mohlo
zdát, že úsilí o ctnosti nám vykrádá drobná potěšení tohoto
života… Jenže ono je to přesně
naopak! Nevěříte? Toto napsal
G. K. Chesterton: „Ctnost není
pouhým nedostatkem neřesti, neznamená jen vyhýbat se
mravnímu nebezpečí; ctnost je
něco živého a konkrétního jako
bolest nebo určitá vůně. Milosrdenství neznamená nebýt krutý a netrestat, znamená něco
zřejmého a úplně konkrétního
jako slunce, které je buď vidět,
nebo vidět není. Mravní čistota
neznamená pohlavní zdrženlivost; je to plamen…“5 Žádná
z ctností v nás život nedusí, ale
naopak – postupně nás do pravého Života uvádí. A korunou
všech ctností není nic jiného
než láska. Není to sice závěr
kdovíjak originální, ale zato je
rozhodně pravdivý, neboť „láska dává život všem ostatním
ctnostem, a je to tak, protože
žádnou ctnost nelze vykonávat
bez lásky“.6

CTNOST JE LIDSKÁ
ODPOVĚĎ
Boží dar nás ovšem naší zodpovědnosti nezbavuje, ale naopak
nás k ní uschopňuje. Už víme, že
teologální ctnosti – víru, naději
a lásku – dává Bůh. Nyní doplníme, že všechny ostatní („lidské“
nebo také „mravní“) ctnosti
jsou v těchto třech božských
ctnostech zakořeněny (srov.
čl. 1812). Tradice dále mluví
o čtyřech základních („kardinálních“ – z lat. cardo = základ,
ústřední bod, úhelný kámen)
ctnostech: moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a mírnosti.
Ctností existuje mnohem více,
ale všechny – jak zdůrazňuje
katechismus – „jsou seskupeny
okolo těchto základních ctností“ (čl. 1805).
MÁ SMYSL SE
NAMÁHAT
Bylo by směšné, kdybychom
očekávali, že nám ctnosti
spadnou do klína jen tak. Bůh
nám dává to, co potřebujeme,

1 Srov. PAVLÍK, Jiří (ed.). Apofthegmata, výroky
a příběhy pouštních otců, díl I. Praha: Benediktinské
arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000, s. 39.
2 ŘEHOŘ Z NYSSY. Orationes de beatitudinibus, 1.
3 DAMAŠSKÝ, Jan. O pravé víře, kn. 2, kap. 30.
4 KATEŘINA SIENSKÁ. Dialog s Boží prozřetelností.
Praha: Krystal OP, 1998, s. 40.
5 CHESTERTON, Gilbert Keith. Ohromné maličkosti.
Academia, 2000. Úryvek pochází z textu „Kus křídy“.
6 KATEŘINA SIENSKÁ. Dialog s Boží prozřetelností, s. 12.
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TÉMA: CTNOSTI V NAŠEM ŽIVOTĚ

APOŠTOL PAVEL
O CTNOSTECH
Pavlovo pojetí ctností jako stále aktuální příklad
pro lidské soužití a vzájemnost
text: Mireia Ryšková
Křesťan je povolán, aby byl svatý a dokonalý jako Bůh, což ovšem neznamená bezchybný, nýbrž
aby byl především otevřený vůči dobru ve prospěch ostatních, a to i nepřátel. Etika ctností je
etikou sebedarování druhým v následování Krista. Ctnosti jsou obecně lidskými etickými postoji,
v křesťanském chápání jsou však také zakotveny v osobní vazbě na Krista.
POBÍDKA
K CTNOSTNÉMU
JEDNÁNÍ
V listech apoštola Pavla a jeho
následovníků najdeme relativně dost míst, která se zabývají
etickými problémy a na nichž
apoštol a další jeho žáci a následovníci v jeho duchu vybízejí
ke správnému chování a jednání, tedy ke ctnostem. Nejde jen
o místa, která lze označit literárním druhem katalog ctností
(oproti katalogu neřestí, který
je v listech dokonce hojněji zastoupen), kde jsou vypočítávány
důležité etické postoje (ctnosti)
a čtenář/adresát je vyzýván k jejich aplikaci do života. Jde však
i o takové texty, kde jsou řešeny
všelijaké problémy v životě obcí
s ohledem na víru, kterou jejich
členové přijali. Na úvod je však
třeba konstatovat jednu zásadní
věc: etika nebyla prvořadou záležitostí v hlásání evangelia, i když
je jí v listech věnováno poměrně
dost místa. Rozhodujícím bylo
hlásání Božího zásahu do dějin lidstva v osobě Ježíše Krista,
v jeho smrti a zmrtvýchvstání.
Bůh vstoupil viditelným a hmatatelným způsobem do dějin
světa, otevřel člověku nový horizont života. Tuto skutečnost
musí člověk primárně přijmout.
Z ní ovšem posléze také plynou

a plynuly určité etické nároky,
protože život v Boží a z Boží přítomnosti vyžaduje určitý způsob
chování a jednání člověka.
OHLEDUPLNOST
NA DRUHÉ –
SOLIDÁRNOST
Samozřejmě tou nejdůležitější ctností pro Pavla je láska, ale
láska, jak ji Pavel chápe (nikoliv
v jejím emocionálním obsahu)
stojí i za ostatními ctnostmi, protože ctnostný život neznamená
budování vlastní dokonalosti,
tedy soustředění na sebe, nýbrž život ve vztahu a v respektu
k druhým a Bohu. Následování
Ježíše znamená především odvahu k sebevydanosti pro dobro
druhých. A k tomu mají ctnosti
vést. Proto jednou ze základních
ctností v životě příslušníků křesťanské obce je solidarita s druhými. Pavel ji sice takto nenazývá,
ale mluví o ní často, například
když řeší problémy s konzumováním masa z pohanských
obětních kultů (Řím 15; 1 Kor
8). Člověk má právo užívat své
svobody a poznání, ale její hranice leží v ohledu na druhé, kteří
k takové svobodě a poznání nedospěli a mohli by být takovým
jednáním ohroženi ve své víře. Je
tedy nezbytné brát na ně ohled,
solidarizovat se s nimi, i když to

neznamená rezignovat na vlastní svobodu. Takové jednání vyžaduje vedle smyslu pro solidaritu
a soudržnost obce také moudrost, aby člověk dokázal dobře
vyhodnotit situaci. Jiným příkladem nutnosti solidarity v obci je
nepatřičné slavení večeře Páně,
resp. setkání členů obce při této
příležitosti (1 Kor 11,17-34). Pavel kritizuje nesolidární jednání
bohatších, dobře situovaných
členů obce vůči těm chudším či
zcela chudým: „Či snad pohrdáte
církví Boží a chcete zahanbit ty,
kteří nic nemají“ (1 Kor 11,22).
Takovéto jednání oslabuje obec,
ba může ji zcela zničit. V podobném duchu se nese i jeho sbírka
ve prospěch chudých bratří a sester v Jeruzalémě, jak o ní mluví
a jak k ní vyzývá v listech do Korinta, Galácie a Říma. „Každý ať
dává podle toho, jak se předem
rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh‘“ (2 Kor 9,7). Základem
této ctnosti je ohled na druhého,
na jeho možnosti, sociální postavení, potřeby, vnitřní svobodu.
ZÁKLADNÍ ETICKÉ
POSTOJE KŘESŤANA
Příkladem katalogu ctností
je Gal 5,22n, kde na prvním
místě stojí láska a pak následují: radost, pokoj, trpělivost,
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laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Podobně
i v Ef 5,9 jsou jmenovány dobrota, spravedlnost a pravda.
Jde o základní etické postoje
člověka, který má v moci sám
sebe (pokoj, tichost, sebeovládání), vůči druhému je vstřícný
(trpělivost, laskavost, dobrota)
a vůči svým závazkům věrný
(do tohoto postoje může patřit
i pravda a spravedlnost).

tedy modlitbu za všech okolností. Obec se má takto modlit:
jde o neustálé spojení s Bohem
a sjednocení obce před Bohem.
Tento katalog správného jednání je ve v. 13 završen výzvou
k vzájemné solidaritě v nouzi
a k pohostinnosti. Obec má být
místem skutečného života, kde
mohou nalézat domov příchozí a kde jsou starosti a potřeby
neseny společně.

DOBRÉ VZTAHY
S DRUHÝMI
Asi nejrozsáhlejší text věnovaný ctnostem (správnému jednání člověka,
jímž naplňuje výzvu
k přinášení sebe
sama jako oběť „živou, svatou, Bohu
milou“) je Řím
12,9-21. Ve verších
9-21 Pavel rozvádí,
jak mají adresáti
jednat mezi sebou
navzájem a ve vztahu k okolí. Hlavním
mottem je vzájemnost
v komunitě a pozitivní
vztah k lidem mimo obec,
a to i těm, kteří nejsou adresátům příznivě nakloněni.
Ve verši 10 jde o bratrskou lásku mezi členy obce, jež má být
horlivá, naplněná vzájemnou
úctou. Podobné charakteristiky
pro vzájemné vztahy ve společenství (v obci) používá Pavel
i ve Flp 2,2-4. V následujícím
verši 11 jde o vytrvalost v horlivosti a zapálenosti ducha
ve službě Pánu. Verš 12 zdůrazňuje postoje radosti a naděje,
trpělivosti v obtížích a vytrvalosti v modlitbě. Tento postoj
také tvoří platformu pro trpělivost v obtížích. Verš je zakončen výzvou k vytrvalé modlitbě. Jde o neustálou modlitbu,

Verše 14-21 vycházejí z mudroslovné židovské tradice. Imperativy ve v. 14 (a posléze 17 i 19n)
vybízejí v duchu Ježíšovy výzvy
k lásce k nepřátelům, k pozitivnímu vnitřnímu postoji vůči lidem,
kteří se ke křesťanům chovají
agresivně, škodí jim. Takovéto
chování vůči lidem nepřátelsky
smýšlejícím a jednajícím je sice
velmi náročné, ale také velmi
účinné, neboť moderními termíny řečeno zabraňuje roztáčení
spirály násilí a má velký morální
potenciál pro změnu situace. Je
naplněním výzvy přinášet sebe
sama v oběť.

Následující výzva ve verši 15
je zaměřena na vnitřní život
obce, solidární cítění. Na ni
navazuje i verš 16, apelující
na jednotu smýšlení a vzájemnou úctu, což znamená pro
členy obce být jednomyslní,
netoužit po poctách, výsadách, nepovyšovat se, nýbrž
se nechat „přitahovat“ věcmi
obyčejnými, nebýt vychytralým pro sebe. Opakem toho
je věnovat se věcem, službám,
které jsou z hlediska lidského hodnocení nízké.
„Nesmýšlejte vysoko“
zahrnuje nejen odmítnutí postoje
povýšenosti vůči
ostatním, ale
také odmítnutí
lidské vypočítavosti, sebestřednosti
a neústupného přesvědčení o vlastní
pravdě. Následující verše 17-21 obracejí pozornost na vztah nejen k lidem v obci, ale
především mimo ni. Opakování apelu na překonání zla
dobrem ukazuje, za jak důležité takové jednání Pavel považoval. To znovu ještě opakuje
s výzvou k pozitivnímu jednání vůči nepříteli v závěru celé
pasáže. Verš 18 vybízí k pokojnému soužití natolik, nakolik je
to v moci křesťana, resp. celé
obce. Důležitá je i univerzalita této výzvy. Pokojné soužití
s okolím i uvnitř obce je základem rozvoje pro obec. Pavel
s odkazem na tradici vede své
adresáty ke změně paradigmatu jednání běžného v antickém světě. Měřítkem lidského
jednání je Boží svatost a Ježíšova vydanost.
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PŘÍKLADY TÁHNOU
Ke křtu skrze ctnost
text: P. Petr Soukal
Biskupem byl zvolen dříve, než byl pokřtěn. Aby svou volbu zmařil, pokusil se utéci pryč z města,
a poté pozval do svého domu prostitutky. Nakonec se ale biskupem stal a své katechumeny uváděl ještě před přijetím křtu na cestu ctnostného života.
AMBROŽ, BISKUP
MILÁNSKÝ
Svatý Ambrož byl vzdělaným
mužem, skvělým rétorem,
a když na to přišlo, nebál se
postavit ani císaři. Velký důraz
ve své biskupské službě kladl na přípravu katechumenů
ke křtu a osobně se těchto setkání účastnil. Jeho životopisec
Paulinus nám prozrazuje, že
po jeho smrti jej v tomto vyučování muselo zastoupit dokonce
pět lidí, aby stihli to co on! Významnou roli sehrál Ambrož
také při obrácení svatého Augustina, kterého pokřtil o velikonoční noci z 24. na 25. dubna
roku 387.
DŮKLADNÁ PŘÍPRAVA
NA KŘEST
Příprava na křest tehdy nebyla
otázkou několika setkání, ale
jednalo se o velmi obsáhlou
a důkladnou formaci. Po celý
tento čas nebyla ovšem uchazečům o křest prozrazena svatá tajemství křesťanské víry,
jako například vyznání víry,
modlitba Otče náš nebo svátost eucharistie. Toto vše bylo
v Ambrožově diecézi přísně
střeženo a předáváno až těm,
kdo byli plně připraveni a přijali křest. Přípravu na vstup
do církve ovšem nedoprovázel
ani výklad Nového zákona, neboť Ambrož doporučoval, aby
se s katechumeny procházel
pouze Starý zákon. Křesťanská
tajemství obsažená v Novém

zákoně totiž mohla být svěřena
pouze těm, kdo byli plně iniciováni.
RADĚJI STARÝ ZÁKON
Při výkladu Starého zákona
nejen nehrozilo vyzrazení některého z tajemství, ale také
bylo možno ukázat na mnoho
starozákonních příběhů, které
měly být pro uchazeče o křest
povzbuzením a inspirací. Milánský biskup si byl dobře vědom toho, že příklady táhnou,
a proto svým katechumenům
nepředkládal seznam věroučných pravd, nýbrž příběhy starozákonních patriarchů. „Máme
to štěstí, že se nám zachovaly
Ambrožovy výklady o patriarších, které byly předneseny během postních kázání katechumenům (competentes). Ambrož
říká, že se pro tento účel věnoval patriarchům a knihám, které
považoval za Šalamounovy spisy (Píseň písní, Kazatel a Přísloví). Soustředil se na čtyři hlavní
patriarchy, z nichž každý měl
vštípit katechumenům určitou
ctnost. ‚U Josefa zvláště zářila
čistota... [stejně jako] u Abraháma jste se naučili dokonalému
přilnutí k víře, u Izáka ryzosti
jeho úmyslu, u Jákoba zvláštní
vytrvalosti v tvrdých zkouškách‘ (De Ioseph). Domníval se,
že konkrétní příklady převzaté
od patriarchů jsou užitečnější
než abstraktní nauky, ať už filozofické maximy nebo teologické doktríny.“1

ABRAHÁM JE PŘÍKLAD
VÍRY
Na rozdíl od Origena není pro
Ambrože Abrahám příkladem
dokonalosti, neboť ta je možná
až s příchodem Krista (De Abrama)2. Abrahám je vzorem víry,
neboť svými skutky prokázal
bezmeznou odevzdanost a poslušnost Bohu. Jeho připravenost obětovat jediného syna
Izáka mu zasloužila Boží požehnání a věřící jej mají následovat: „Opera Abrahae faciamus,
ut luceant opera nostra coram
Deo. – Jednejme jako Abrahám,
aby naše skutky zářily před Bohem“. Ve svých dalších kázáních
se Ambrož – inspirovaný Cicerem – snažil ukázat, že při obětování jediného syna neprojevil
Abrahám jen víru, ale také ostatní ctnosti: moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost.3
IZÁK JE PŘEDOBRAZEM
KRISTA
Patriarcha Izák se pro Ambrože stává předobrazem samotného Krista. Oba byli zázračně
narozeni, oba byli obětováni,
Izák získal studny pramenité
vody (Gn 26,19-22) – Ježíš slíbil samařské ženě vodu života.
A Izákovo setkání s budoucí
ženou Rebekou (Gn 24,62-67)
interpretuje jako setkání Krista
s církví (nebo také duší věřícího
člověka). Slova „zamiloval si ji“
(Gn 24,67) Ambrože inspirují
k tomu, aby toto setkání propojil s dalšími tématy z Písně písní.
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A když přijde řeč na záhadný
Amínádíbův vůz (Pís 6,12), tak
jej Ambrož vykládá takto: „Duše
je vůz, který veze svého dobrého pána. Je-li duše vozem, má
koně, kteří jsou buď dobří, nebo
špatní. Dobří koně jsou ctnosti
duše, špatní koně jsou vášně
těla. Dobrý pán tedy omezuje
špatné koně a stahuje je zpět,
ale popohání ty dobré. Dobří
koně jsou čtyři: moudrost, mírnost, statečnost, spravedlnost;
špatní koně: hněv, žádostivost,
strach, nespravedlnost.“
JÁKOB OSVĚDČIL
VYTRVALOST
V SOUŽENÍ
Na začátku svého díla De Ioseph Ambrož připisuje Jákobovi
„zvláštní houževnatost v těžkých zkouškách“. A stává se
tak pro katechumeny vzorem
toho, kdo se nenechá odradit

od konání dobra ani obtížemi,
ani utrpením: „Mudrc, jak vidíte,
není zničen údery do těla, ani
zmatený neúspěchy. Zůstává
klidný uprostřed utrpení. Tělesná muka neoslabují jeho štěstí,
ani nekalí jeho radost. Šťastný
život totiž nepochází z tělesných potěšení, ale z vědomí, že
člověk nenese žádnou poskvrnu
hříchu. Z duševního poznání, že
štěstí spočívá v tom, co je dobré,
i když je bolestivé – a ne v tom,
co je špatné, i když je sladké.
Původ dobrého života není lehkost těla, ale bdělost mysli“ (De
Iacob et vita beata).

13. kapitoly knihy Daniel. Vyučuje, že „cudnost si zaslouží
větší chválu u mladého muže
než u starého“. A zároveň
všechny povzbuzuje, aby snad
nad sebou nelámali hůl, protože Kristus pro všechny zvítězil.
A proto je možné, že „tam, kde
dříve žili lidé, kteří se oddávali prostopášnostem a byli
prvními v nezřízeném životě,
tam, kde byl podněcován chtíč
a rozněcována špatnost, tam
nyní svatí služebníci vyučují čistotě a mnohé panny jako vzory
ctnosti září nádherou nadpozemského světla“.

JOSEF JE ZÁŘÍCÍ
ZNAMENÍ ČISTOTY
„Ačkoli v něm bylo mnoho druhů ctností, nade všemi zářilo
znamení čistoty“ (De Ioseph).
A tak jej Ambrož neváhá přirovnat k příběhu Zuzany ze

1 WILLS, Garry. Font of life. New York: Oxford University
Press, 2012, s. 90–91.
2 LOF, Laurens Johan van der. The ‚Prophet‘ Abraham in the
Writings of Irenaeus, Tertullian, Ambrose and Augustine
in Augustiniana, díl 44, č. 1/2 (1994), s. 26–27.
3 AMBROŽ. De officiis ministrorum, 1, 24.
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CTNOSTI V PRAXI

SV. ANTONÍN – OTEC POUŠTĚ
Velikán modlitby a duchovního boje
text: o. Bonaventura Rosa OFMConv.
„Naši duchovní otcové tvrdí, že poušť je nejvhodnější místo pro uvažování nad smrtí a spolehlivé útočiště před lákadly pozemských věcí, které si podmaňují tělesnost,“ napsal ve svých Pravidlech poustevnického života svatý Antonín Veliký, jeden z nejstarších a nejznámějších otců pouště.
Svatý Antonín se narodil
ve středním Egyptě ve vesnici Kome nedaleko Herakleje
v rolnické rodině někdy kolem
roku 250 po Kristu. Když dosáhl
20 let, zemřeli mu oba rodiče
a on zůstal sám se svou o mnoho let mladší sestrou. Musel se
starat o rozsáhlé hospodářství,
ale v jeho srdci byla skryta touha po duchovním životě. Často
uvažoval o tom, proč apoštolové všechno opustili a šli za Ježíšem. Jednou uslyšel v kostele slova evangelia a on podle
těchto slov rozdal všechen svůj
majetek po rodičích chudým,
něco prodal a peníze takto získané věnoval na zaopatření své
sestry, kterou svěřil do společenství zasvěcených žen.
CESTA DO SAMOTY
Pak odešel na poušť, kde pod
vedením jednoho starého mnicha začal žít poustevnickým životem, životem modlitby, sebezáporu a práce. Když duchovně
pokročil, poslal Bůh do jeho
života těžkou zkoušku. Antonín
zažíval útoky zlých duchů, kteří se mu zjevovali v nejrůznějších podobách, vyrušovali ho
v modlitbě a často ho i fyzicky
napadali.
ÚTOKY ĎÁBLA
Závistivý ďábel nemohl snést
Antonínovo horlivé úsilí o dokonalost. Nejprve mu připomínal
majetek, péči o sestru, o rodinu,

důležitost peněz, chuť a líbeznost jídla. Snažil se mu namluvit,
že život ctnosti je náročný a tělo
slabé. Antonín zůstával vytrvalý
ve svém asketickém zápase. Nepřítel tedy změnil taktiku a začal
ho pokoušet proti čistotě. Vzbuzoval v něm erotické myšlenky,
zjevoval se mu v podobě ženy,
v noci ho nenechal spát a pokoušel jeho tělo. Antonín ale
myslel na Krista a bránil se vírou,
modlitbami a posty. Zesílil své
námahy a odešel dál do pouště.
Žil v hrobce a poprosil jednoho
známého, aby mu po delší době
přinesl chléb.

Nepropadej
smutku kvůli zlým
myšlenkám, které
na tebe v cele
útočí. Věz, že Pán
na žádnou tvou
námahu kvůli němu
podstoupenou
nezapomíná.
Jedné noci k němu přišel ďábel s množstvím démonů, kteří
ho tak zbili, že Antonín zůstal
od bolesti ležet na zemi. Ale
následující den přišel jeho známý s chleby a odnesl Antonína
do kostela ve vesnici. Antonín
se v noci probral a vrátil se zpět
na poušť do své hrobky. Modlil

se a po modlitbě řekl: „Zde jsem
já, Antonín, a kvůli vašim úderům neuteču. I když mě ještě více
zbijete, kdo by nás mohl odloučit
od lásky Kristovy?“ Tak vytrval.
Nepřítel znovu změnil způsob
boje. Jednou v noci démoni
způsobili veliký lomoz, jakoby
se sesuly všechny čtyři stěny Antonínova příbytku. Nečistí duchové se vrhli dovnitř v podobě
různých zvířat. Byly tu vidiny lvů,
medvědů, býků, zmijí, škorpionů a vlků. Ty příšery se pohybovaly a vydávaly hluk a ukazovaly
ďábelský vztek. Antonín si uvědomil, že přestože ho tolik zjevů straší, nemají ve skutečnosti
žádnou sílu, aby mu ublížili.
A tak s důvěrou v Pána všechno
překonal a zvítězil.
Svatý Antonín k tomu ještě podle vlastní zkušenosti dodává:
„Když démoni po všech pokusech zjistí, že duše je neochvějná ve víře a v naději, přivolají
svého knížete. Ten se zjeví často tak, jak Pán představil ďábla
Jobovi, když řekl: Jeho oči jsou
jako řasy jitřenky, z úst mu vycházejí pochodně, unikají ohnivé jiskry, z nozder mu vystupuje kouř… Jeho dech rozžhavuje
uhlí, z tlamy mu šlehá plamen
(Job 41,10-13). Snaží se děsit,
žvástá veliké věci, chlubí se
a dělá nabídky, aby jakýmkoli
způsobem oklamal bohabojné. Jenže my, kteří věříme, se
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nemusíme jeho fantasmagorií
bát ani jeho slovům přikládat
význam. Vždyť lže a neříká naprosto nic pravdivého. Všechny
jeho snahy jsou skrze Kristovu
milost obráceny vniveč.“
VE SLUŽBĚ LIDEM
Duchovní boj svatého Antonína i přes odlehlost pouště
nezůstal lidem neznámý. Začali za ním chodit jeho přátelé, kteří toužili po povzbuzení.
Později se u něho shromáždili
mladí bratři, kteří chtěli žít jako
Antonín, a on je duchovně vedl
a vytvořil pro ně pravidla poustevnického života.
Roku 311 Antonín pomáhal
pronásledovaným křesťanům
v Alexandrii. Nacházel se v nebezpečí smrti, ale důvěřoval
Pánu a Pán ho ochránil. Ještě
jednou opustil Antonín poušť.
Bylo to na prosbu jeho přítele,
alexandrijského biskupa Atanáše, který ho povolal znovu
do Alexandrie, aby tam kázal
proti ariánským bludařům.
Antonín si také dopisoval s císařem Konstantinem. Umírá
ve vysokém věku asi 105 let
roku 356.

Náš Pán Ježíš Kristus nám
ve všem pomáhá tak, abychom
jednali v souladu s jeho vůlí.

vejít do Nebeského království.
Kdyby nebylo pokušení, nikdo
by nedosáhl spásy.“

Hlavní věc je nepřetržitě se
modlit. Také vždy za vše, co se
s tebou děje, děkuj Bohu.

Pokora, ta přitahuje ochranu
shůry. Chrání nás před všemi pády. Svatý Antonín říká:
„Jednou jsem spatřil všechny
nepřítelovy sítě, rozprostřené po zemi. Povzdechl jsem
si a řekl: Kdo se jim jen může
vyhnout?! Pak jsem ale uslyšel
hlas, jak mi říká: vnitřní pokora.“

DUCHOVNÍ ODKAZ
Z jeho duchovního odkazu se
nám dochovalo několik spisů,
které ukazují moudrost tohoto
světce. Jsou to: Rady svatého
Antonína v Kristu; Rady k ctnostnému jednání; Pravidla poustevnického života; Výroky svatého
Antonína a vyprávění o něm
a Vysvětlení některých výroků
svatého Antonína Velikého, jak je
po jeho smrti sepsal jeden starec.

Ať děláš cokoli, dělej to trpělivě. Pak ti Bůh pomůže ve všech
tvých činnostech a ve všem, co
se s tebou bude dít.

DUCHOVNÍ
BOHATSTVÍ
Tady je malá ukázka z duchovního bohatství otce Antonína:

Trpělivost je nutná kvůli tomu,
že také pokušení je zapotřebí.
Svatý Antonín k tomu říkával:
„Bez pokušení nikdo nemůže

Nepropadej smutku kvůli zlým
myšlenkám, které na tebe v cele
útočí. Věz, že Pán na žádnou
tvou námahu kvůli němu podstoupenou nezapomíná. Poslouží ti to k růstu a Boží milost
ti pomůže.

Jeden starec prosil Boha, aby
mohl spatřit svaté otce ve slávě.
Uviděl je všechny kromě otce
Antonína. „A kde je otec Antonín?“ zeptal se toho, kdo mu to
zjevoval. Hlas mu odpověděl:
„Antonín je tam, kde je Bůh!“
Použitá literatura:

SV. ATANÁŠ. Život sv. Antonína Poustevníka. Olomouc:
Refugium Velehrad–Roma, 2010.
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POSTNÍ DOBA

ZNOVUOBJEVENÍ PŮSTU
Povzbuzení k praktikování půstu, poslední dobou
tak opomíjeného
text: Kateřina Lachmanová
Zdrojem inspirace nám byla knížka Medžugorje – znamení pro dnešek1. Citovaná kniha osvětluje Mariinu „pedagogiku“, která je patrná v poselstvích z Medžugorje. Toto poutní místo dostalo
nedávno ze strany Vatikánu „zelenou“ – mohou sem nově přijíždět i biskupské pouti. Nechme se
tedy nově oslovit Královnou pokoje.
PŮST A DUCHOVNÍ
BOJ
Víme, že i Pán Ježíš zvítězil nad
Zlým modlitbou, postem a Božím slovem (srov. Mt 4). Proto
máme být vnitřně bdělí, neboť
nepřítel naší spásy rozhodně
nezahálí. „Vzepřete se mu, zakotveni ve víře“ (1P 5,9), říká
Boží slovo. Panna Maria často
opakuje totéž: „Postavte se satanovi na odpor!“ A jinde: „Jsem
vaše matka a přeji si, aby vás
satan nesvedl na scestí... Nic
ovšem nezmůže, pokud mu to
sami nedovolíte“ (25. 7. 1993).
Půst spojený s modlitbou z nás
činí „lid Pánu pohotový“ (Lk
1,17), dodává nám bdělost
a duševní sílu, abychom odolávali pokušením a dokázali se
rozhodovat pro Boha a jeho
cesty: „Děti, volám vás, abyste
se vědomě rozhodly pro Boha
a proti satanovi!“ (25. 5. 1987).
„Obnovte půst a modlitbu, protože satan je podlý a mnoho
srdcí táhne k hříchu a záhubě“
(25. 10. 2012). „Děti, díky postu a odříkání budete silnější
ve víře“ (25. 3. 2007).
Velice nás může zaslepovat
„duch světa“, takže pak nevědomky žijeme „jako by Bůh
nebyl“. Duch světa relativizuje
hřích a zamlžuje nám pohled,
abychom úplně ztratili ze zřetele skutečný smysl a cíl našeho

života: „Dnes vás zvláštním
způsobem vybízím k modlitbě a odříkání. Teď jako nikdy
předtím si satan přeje ukázat
světu svou hanebnou tvář, usiluje svést co nejvíce lidí na cestu smrti a hříchu“ (25. 9. 1991).
„Modlete se a buďte nositeli
pokoje a naděje v tomto neklidném světě, kde satan lidi
napadá a pokouší všemi způsoby“ (25. 11. 2015).
PATERO DAVIDOVÝCH
KAMENŮ
Bible nazývá ďábla Odpůrcem,
Pokušitelem a Knížetem tohoto
světa. Podle Ježíše přichází, aby
„kradl, zabíjel a ničil“. Pro boj
s tímto „Goliášem“ nám Panna
Maria nabízí pět Davidových
kamenů: usmíření (s Bohem
i s lidmi), Boží slovo, eucharistii, modlitbu a právě půst, jímž
se dnes zabýváme. Vícekrát
zdůraznila, že těmito „zbraněmi“ lze dokonce odvrátit války
a přírodní katastrofy: „… znovu
vám opakuji: jedině modlitbou
a postem je možné zastavit
i války“ (25. 2. 2003).
Nejde o to, že by si křesťan
nemohl nic dopřát, ale aby
nás stvořené věci nezotročovaly. Odříkání v maličkostech
nás vede k tomu, abychom
byli opravdovými Kristovými
učedníky, svobodnými k lásce:
„Děti, kéž vás satan nesvede

hmotnými věcmi; zvolte si
Boha, který je svoboda a láska“
(25. 3. 1996).
V Medžugorji se drží půst
ve středu a v pátek, o chlebu
a o vodě. Lze se postit i jindy
a trochu jinak, ale vždy bychom
měli omezit kvalitu nebo množství jídla, abychom v sobě objevili hlubší hlad a hlubší žízeň:
po Božím slově a po Eucharistii,
žízeň po jeho lásce. Přemáhání
žádostivosti v nás probouzí touhu konat ve všem jeho vůli.
PROSTŘEDEK RŮSTU
Půst není totéž co redukční dieta. Je-li prožíván s modlitbou
a motivován touhou přiblížit
se k Bohu a naučit se více milovat, stává se mocným prostředkem růstu v duchovním
životě. „Děti, chci vás všechny
přiblížit svému Synu Ježíši.
Proto se modlete a postěte“
(25. 7. 2004). „Konejte novény
v postu a odříkání, aby se satan
držel od vás dál a vy jste byli
obklopeni milostí“ (5. 7. 2005).
Nesmíme zapomenout, že půst
je jen prostředkem na duchovní cestě – byť velmi účinným!
Přesto dnes z církevní praxe téměř vymizel, kromě nesmělých
připomínek v době postní… Ale
nemělo by jít jen o mimořádnou
či jednorázovou záležitost. „Děti,
vyzbrojte se tedy modlitbou

14
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

1|2022|č. 176

s p i r i t u a l i ta

a postem, abyste si více uvědomovaly, jak moc vás Bůh miluje,
a abyste mohli naplňovat Boží
vůli“ (25. 10. 2008), povzbuzuje
Panna Maria v každé roční době.

Znamení pro dnešek
alexis wiehe

m e d ž u g o rj e

*

alexis wiehe

Jsou i jiné formy sebezáporu,
které nám pomáhají v duchovním růstu: „Děti, zřekněte se
všeho, co vám brání přiblížit se
k Ježíši“ (25. 3. 1998). Například
odříkání v oblasti zacházení
s časem znamená, že si uděláme pravidelně čas na modlitbu
a účast na mši svaté, na duchovní četbu atp. Není špatné
mít koníčky, bavit se a odpočívat, ale všechno se může
zvrhnout v závislosti. Člověk se
nechá uspat chvilkovým pocitem naplnění a zahltí se vším
možným: nemírnou prací, televizí a surfováním po internetu,
zábavou a nakupováním zbytečností: „V tomto čase si hlavně přeji, abyste se zřekli věcí,
k nimž jste se připoutali a které
škodí vašemu duchovnímu životu“ (25. 2. 1990).

Medžugorje

doron

SMYSL DROBNÝCH
OBĚTÍ
V poselstvích se běžně objevuje i nepopulární výzva
„přinášet oběti“: „Drahé děti!
Dnes vás vybízím, abyste dobu
postní prožívaly prostřednictvím drobných obětí. Díky vám
za každou oběť, kterou jste mi
dosud přinesly“ (13. 3. 1986).
Jedině láska však dává smysl
postu, modlitbě i drobným obětem: s láskou mají být prožívány
a v lásce nás mají posilovat. „Děkuji vám za každou oběť, kterou
jste přinesli. A nyní vás prosím,
abyste každou svou oběť přinášeli s láskou“ (4. 7. 1985).
Je zde třeba vyhýbat se přístupu baalových proroků,

kteří „uprošovali rozhněvaného Boha“ sebetrýzněním. Našemu nebeskému Otci se líbí,
když důvěřujeme v jeho milosrdenství a toužíme se jím co
nejvíc „nakazit“ neboli jednat
jako Ježíš, ten Milosrdný par
excellence. Je-li cílem sebezáporu větší svoboda v lásce,
i smyslem půstu bude mimo
jiné růst ve štědrosti, schopnost mít soucit s potřebnými:
V některých farnostech se peníze (či přímo potraviny) ušetřené postem dávají chudým,
případně na konto neziskovky

Mary’s Meals atp. Máme se cele
darovat Bohu, který se v Kristu
daroval nám, aby nás on mohl
použít ke službě bližním. Tomu
nás učí i poselství Královny pokoje: „Děti, pouze skrze dávání
můžete pochopit dar Ježíšovy
oběti na kříži za každého z vás“
(25. 11. 2007). „Obětujte své životy za spásu světa. Jsem s vámi
a děkuji vám. V nebi dostanete
od Otce odměnu, kterou vám
slíbil“ (25. 2. 1988).
WIEHE, Alexis. Medžugorje – znamení pro dnešek.
Doron, 2021.
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Z DENÍKU VENKOVSKÉHO FARÁŘE

JAKO ŠPIČKOVÍ SPORTOVCI
Správná cesta k osvobození od neřestí vede přes zpovědnici.
text: P. Jacek Kruczek
Je to hodně podobné vrcholovému sportu: jako trenér, lékař nebo fyzioterapeut posuzuje výkonnostní pokroky svého svěřence, zpovědník hodnotí pokroky hříšníka během jeho úsilí k potlačení neřestí. Při tom poskytne účinnou duchovní pomoc.
PŘEDEVŠÍM KÁZEŇ
Špičkoví sportovci prý v období
mezi olympiádami stráví tréninky, pobyty v posilovně, otíráním
si krůpějí vlastního potu z čela
4 990 hodin. K tomuto číslu dospěl server Huffington Post a dostaneme ho prý vynásobením
dvou dvouhodinových denních
tréninků šesti dny v týdnu, padesáti dvěma týdny v roce a čtyřmi roky mezi hrami, a to včetně
všech dovolených. Dovedeme si
vůbec představit tu obrovskou
dávku ctižádosti, oddanosti, sebedisciplíny, sebezáporu a odříkání, které vedou k úspěchu?
„Nevíte snad, že ti, kteří běží
na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu?
Běžte tak, abyste ji získali! Každý
závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro
pomíjitelný věnec, my však pro
věnec nepomíjitelný.“ Tak to napsal sv. apoštol Pavel ve svém
listu do Korintu.

SÁM NESTAČÍM
Dodnes vnímáme tuto jasnou
analogii. Vrcholový sportovec bojuje se svou leností, pohodlností,
únavou, bolestí; křesťan zase
musí svádět každodenní zápas
s hříšnými myšlenkami, záchvaty
zlosti, se svou závistí, nutkáním
posuzovat druhé, s pýchou a pocity vlastní dokonalosti. A také
s neochotou cokoli ve svém životě změnit. Je to v obou případech zápas sám se sebou. A jako
sportovce přibližuje k jeho cíli
čas strávený na trénincích, v posilovně, u masérů, „duchovního
sportovce“ zase posiluje čas strávený ve zpovědnici. Hříšník není
schopen se zbavit neřestí pouze
vlastní vůlí. To prostě nejde.
ZVOL PŘEDSEVZETÍ!
Je jasné, že kdyby sportovec
trénoval jen jednou či dvakrát
do roka, žádného výsledku nikdy
nedosáhne. Je to snad s křesťanem jiné? Ovšemže ne. Domnívat
se, že po dvou zpovědích za rok

(o Velikonocích a o Vánocích) se
zbavím svých neřestí, je pošetilé.
Bl. Carlo Acutis – novodobý světec, počítačový katolický programátor, jenž zdokumentoval eucharistické zázraky – přijímal dary
svátosti smíření každý týden.
Stejně tak sv. Jan Pavel II. Většina
řádů předepisuje řeholníkům přistupovat ke svaté zpovědi alespoň jednou za dva týdny, obecně
katolická církev doporučuje měsíční interval.
Jednou z podmínek úspěšného
boje s našimi neřestmi jsou předsevzetí. Mělo by však vždy následovat vyhodnocení jejich plnění
během následující zpovědi. Zpovědník při tom dodá povzbuzení, nabídne pomoc například
v podobě příkladů svatých, poskytne úryvky z Bible či doporučí
vhodnou literaturu k povzbuzení. V důvěrném vztahu mezi
hříšníkem a zpovědníkem vidíme
jeden z významných dotyků Božího milosrdenství.
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OREL S POVĚSTÍ SVATOSTI
Cesta dobra bývá lemovaná pomníčky a vzpomínkami
na nevinné oběti.
text: Václav Štaud
S rozvíjením ctností jejich dětí pomáhá rodičům jako prvním garantům křesťanské výchovy několik organizací, propojených s církevní strukturou. Patří mezi ně sportovní spolek Orel.
bratra Augustina, mučedníka NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ
PŘEKÁŽELI ZLÉMU
Orelské jednoty naplňují volný doby nacismu, jako člověka Augustina Schuberta pozvačas mládeže v oblasti sportu s rozsáhlým vzděláním a mi- li Orli mezi své představitele
a kultury, vštěpují pevné po- mořádnými kazatelskými a pas- na konci roku 1939, v těžkých
stoje, ustálené sklony a trvale toračními schopnostmi. Proslul chvílích okupovaného náronabyté dokonalosti rozumu i jako vyhledávaný zpovědník da. Na poslední úkol dostal
a vůle, jak to žádá Katechis- a vztah k mládeži osvědčil dlou- od Boha jen osm měsíců a plnil
mus katolické církve. Ústřední holetou prací pro orelské jed- jej dokonale. Byl více než organizátorem programu Orla
archivář a znalec orelské
a přednášejícím v mnoha
historie Božetěch Kostelka
kurzech. Nadšeně hlásal židoplňuje: „Cílem Orla není
tou víru také ve článcích čavychovávat mistry svěsopisů, ohnivě bránil ideály
ta, ale dávat sportu smyBoží i národní na kazatelsl na pevných základech
nách a v různých shromážkřesťanských hodnot. Toděních. Záhy po hostýnské
hle dílo slouží nejen jedpouti v srpnu 1940 si pro
notlivcům z řad mládeže,
něho přišlo gestapo. Přes
ale ve výsledcích pomáhá
pražskou Pankrác vedla
celé společnosti. Orelská
jeho křížová cesta do konorganizace vždy pracovala
centračního tábora v Oraochotně a nezištně, nikonienburgu, kde byl oporou
mu neškodila. Přesto je její
studentů českých vyso113letá historie lemována
kých škol. Útrapám vězněřadou pomníčků a vzponí, tuberkulóze a srdeční
mínek na nevinné oběti.
slabosti podlehl v létě 1942
Překážely Zlému, aby dov Dachau ve věku pouhých
konale ovládl svět. Vedle
MODLITBA
40 let. P. Augustin se podídvou členů Orla, kněží Jana
ZA BLAHOŘEČENÍ
lel na rozvíjení ctností mlaBuly a Václava Drboly, kteří
Pane Ježíši Kriste, náš božský Vykupidé generace, aby na konec
bez vlastního přičinění zeteli, který povyšuješ ty, kdo jsou povydal svědectví o ctnosmřeli v soukolí rudého tekorného srdce, dej, aby byl oslaven
tech vlastních. Letos uplyroru, požívá pověst svatosti
tvůj věrný služebník Augustin Schune 120 let od narození a 80
i jiný umučený člen orelbert, který Ti vydal svědectví obětí
let od kruté smrti P. Schuské organizace, Augustin
života při šíření Božího Království.
berta. Řádoví spolubratři
Schubert, převor kláštera
prosí, abychom se připojili
augustiniánů u sv. Tomáše
v Praze,“ připomíná bratr Bože- noty. Tam byl nakonec zvolen k modlitbám za jeho blahořetěch.
ústředním vzdělavatelem. Nyní čení. Více na webu www.auje v podobné roli dominikán gustiniani.cz/p-augustin-schuJednoduchý letáček, nabízený P. Alvarez Petr Kodeda z Plzně, bert-osa/.
dnes v kostelích, představuje předseda duchovní rady Orla.
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PANNA MARIA V UMĚNÍ

IMMACULATA ZE SEVILLY
Nejranější vyobrazení Panny Marie Neposkvrněné
text: Jan Royt | autor je historik umění a prorektor pro tvůrčí a ediční činnost na KTF UK
Sevillský obraz věhlasného španělského malíře Francesca Pacheca (1564–1644) patří k nejranějším vyobrazením Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněného početí) vůbec. Panna Maria je zobrazena jako
mladá dívka stojící na sféře se srpkem měsíce. Oblečena je do šatu červené barvy, přes který má přehozen modrý plášť. Ruce má sepjaté k modlitbě a okolo hlavy jí obíhá svatozář s dvanácti hvězdami.
Z jejího těla vyzařuje světlo, připomínající sluneční mandorlu.
Její nebeskou oslavu akcentují
andělské bytosti. V pozadí obrazu vidíme symboly inspirované
Písní písní. Vlevo dole je zobrazen
objednavatel díla sevillský duchovní a básník Miguel Cid. Malíř
Francisco Pachecho ve svém spise Umění malby (1649) doporučil, aby Panna Maria Immaculata
byla zobrazována ve věku dvanácti až třinácti let, tedy ve věku
dospělosti židovských dívek. Pod
jejíma nohama zmiňuje srpek
půlměsíce, obrácený hroty srpku
dolů (může tomu být i obráceně), okolo její hlavy věnec (korunu) s dvanáctero hvězdami, což
je inspirováno knihou Zjevení
(12,1-5): „Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc
a na hlavě měla korunu dvanácti
hvězd.“ Oblečena má být do bílého šatu, symbolizujícího její čistotu a oddanost Bohu, a do modrého pláště, poukazujícího na její
nebeskou vládu (Regina coeli).
Šat má být přepásán provazem
(cingulem) se třemi uzly (odkaz
na řeholní sliby čistoty, chudoby
a poslušnosti). Dále doporučuje,
aby ruce měla složené na prsou
nebo sepnuté k modlitbě.
SEVILLA A MARIÁNSKÝ
SLOUP V PRAZE
Ale jak vidíme na obraze ze Sevilly, byly možné i další motivické

i barevné varianty. Později je půlměsíc nahrazen sférou obtočenou hadem, který má někdy v tlamě nakousnuté jablko – symbol
hříchu Prarodičů. Tělo Panny
Marie může obklopovat sluneční mandorla, což je inspirováno
opět knihou Zjevení (narážka
na apokalyptickou ženu – Pannu
v slunci oděnou). Na řadě zobrazení je sféra s hadem nahrazena
velkým drakem (poukaz na Gn 3,
15), jak je tomu i u postavy Panny Marie na mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
Na španělských vyobrazeních
(např. od Velasqueze, Pachecha
či El Greca) se na pozadí Immaculaty objevují symboly inspirované starozákonní knihou Píseň
písní, jako např. Zahrada uzavřena (Hortus conclusus), Brána
uzavřená (Porta clausa), Pramen
zapečetěný (Fons signatus), Věž
Davidova (Turris David), Nezkalené zrcadlo (Speculum sine macula), Růže stolistá (Rosa centifolia)
či Hvězda mořská (Stella Mariis).
OD DISPUTACÍ
K DOGMATU
Zobrazení Panny Marie Immaculaty reprezentuje učení o Neposkvrněném početí Panny
Marie, jehož základem je to, že
Panna Marie byla zázračně, ale
přirozeně počata bez poskvrny
dědičného hříchu svými rodiči sv. Jáchymem a sv. Annou.
O Neposkvrněném početí Panny

Marie disputovali teologové
po celá staletí, počínaje raným
středověkem. Snažili se zejména prokázat, jakým způsobem
a v jakém okamžiku byla Panna Maria osvobozena Bohem
od dědičného hříchu. Z toho
plynoucí spory nebyly jenom
mezi katolíky a protestanty, ale
také v katolické církvi samé, jak
víme z polemik zastánců Neposkvrněného početí Panny Marie
karmelitánů, hybernů a jezuitů na straně jedné a skeptiků
na straně druhé, ke kterým patřili především dominikáni. Spory dosáhly takové intenzity, že
papež Pius V. 30. listopadu 1560
vydal bulu „Super speculum“,
v níž zakázal všechny diskuse
o Neposkvrněném početí, s výjimkou akademických kruhů.
Dogma o Neposkvrněném početí bylo oficiálně vyhlášeno až
v roce 1854 apoštolskou konstitucí Pia IX. Ineffabilis Deus). Učení o Neposkvrněném početí šíří
v barokních Čechách především
jezuité. Generální kongregace
jezuitů dokonce nařídila bezvýhradnou víru v Neposkvrněné
početí. Již roku 1575 založil jezuita Edmund Kampián v Klementinu mariánskou sodalitu zasvěcenou Neposkvrněnému početí,
Vedle jezuitů Neposkvrněné početí Panny Marie hájili též hyberni, jejichž klášterní kostel byl
roku 1652 zasvěcen Immaculatě
za přítomnosti Ferdinanda III.
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HÁJIT UČENÍ O NEPOSKVRNĚNÉM POČETÍ
Úcta k Neposkvrněnému početí
patřila k Pietas Austriaca a měla
také určitý protireformační
aspekt. V rakouských zemích
bývala Immaculata ztotožněna
s Pannou Marií Vítěznou. Polemický, protireformační akcent
motivu souvisel zejména s myšlenkou, že Panna Maria Immaculata (Neposkvrněného početí) je
zosobněním „neposkvrněného
náboženství“ (Religio Immaculata). Podle příkazu císaře Ferdinanda III. z 26. ledna 1650 každý
profesor Karlo-Ferdinandovy univerzity při nastoupení úřadu, každý kandidát po promoci či rektor
nebo děkan při instalaci přísežně
se musel zavázat, že bude hájit
učení o Neposkvrněném početí,
pokud ho bude církev zastávat.
Tato přísaha měla být každoročně obnovována slavnostním
způsobem, a to vždy v nejblíže
příští neděli po svátku Neposkvrněného početí, za přítomnosti
arcibiskupa a předních světských
a duchovních hodnostářů. Slavnost se odehrávala pravidelně
v Týnském chrámu. Ve velké aule
Karolina byl zavěšen obraz Panny Marie Immaculaty (nedochován) namalovaný patrně Karlem
Škrétou, který byl doprovázen
dvěma doposud dochovanými
Škrétovými obrazy sv. Kateřiny,
zosobňující přirozené poznání,
tedy filozofii a svobodná umění,
a sv. Jana Evangelisty personifikující zjevené poznání – teologii.
Při závěrečných obhajobách měli
studenti za povinnost obhájit tezi
o Neposkvrněném početí.
PROTI MOROVÝM
RANÁM
Immaculata byla vzývána
za morových epidemií, neboť
mor byl chápán jako trest Boží
za hříchy lidstva, a kdo lépe se

Francesco Pachecho, Panna Maria Immaculata, před 1612,
sakristie katedrály v Seville (Španělsko).

mohl u Boha přimlouvat než ta,
která byla od dědičného hříchu
osvobozena. Proto se Panna
Maria Immaculata, završující
dříky mariánských sloupů, v tiché prosbě obrací k Bohu, aby
odvrátil od obyvatel měst morové rány a jiná neštěstí. Námět
Immaculaty, jak ho známe z barokních vyobrazení, se formoval
postupně, a to na podkladě témat: Tota pulchra (inspirováno
Písní písní), Vítězka nad hadem
či drakem (inspirováno knihou
Zjevení), Disputa (oslava Panny
Marie Immaculaty v kruhu andělů a světců) a La Purisima.

Patrně nejstarší vyobrazení Panny Marie Immaculaty (z roku 1615) nacházíme
na nástěnné malbě v kapli
Salus Populi Romani v bazilice S. Maria Maggiore v Římě.
V Čechách se nejstarší vyobrazení Immaculaty objevují kolem poloviny 17. století v tvorbě sochaře Jana Jiřího Bendla,
a to na mariánském sloupu
na Staroměstském náměstí,
v nice na fasádě kostela Svatého Salvátora a na mariánském
sloupu v Lounech.
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CTNOSTI V PRAXI

EXODUS 90
Název ukazuje na druhou knihu Mojžíšovu, nad kterou se po celou
dobu duchovního cvičení rozjímá.
text: Renata Lorencová
Tato duchovní formace cílí na muže a jejich slabosti. Má tři části: askezi, modlitbu a bratrství.
Asketické cvičení obsahuje deset různých bodů, které má člověk dodržovat. Dalším pilířem jsou
modlitba a meditace, inspirovaná úryvky z Písma. Závazek říká alespoň 20 minut denně rozjímat
a modlit se za celé společenství. Podstatnou částí je pak i bratrství, uskutečňované tím, že se
všichni zúčastnění jednou za týden setkají a během společné hodiny reflektují uplynulé dny.
VÍC NEŽ JEŠITNOST
Číslo 90 v názvu odpovídá počtu dní, které cvičení
trvá. Tři měsíce jsou klíčové k vytvoření správných
návyků a jejich utvrzení. Před samotným cvičením je důležité náležitě se připravit a určit důvod,
který by chtěl zájemce naplnit. Třeba se chce zbavit závislosti na alkoholu nebo na hazardu, ale cílů
může být mnoho. Formulace důvodů musí znít
nejenom, „proč“ to dělám a čeho že se chci zbavit, ale také co současně nabídnu druhým, co tím
získá rodina, manželka, celá církev, společnost…
Příprava obsahuje čtyři rozměry: pojmenovat
závislost, od které se chce daný bratr osvobodit,
určit si lidi, pro které se chce osvobodit. Ve třetím
rozměru vyjádří, jak jeho osvobození pomůže lidem, pro které se chce osvobodit. Čtvrtý rozměr
pak formuluje, jak pomůže svoboda lépe žít podle
Božího plánu. Zacílení je ale ještě mnohem hlubší.
Není to jen o chlapské ješitnosti – „já to dám“, ale
každý, kdo pracuje na sobě, má mít větší prostor
pro ty, které má rád.
SVĚDECTVÍ A POVZBUZENÍ
„K Exodu mě před rokem kolem Vánoc pozval
kamarád, kterému zemřela manželka a hledal
cestu, jak dál. Nejdříve se mi to zdálo docela tvrdé, ale rozhodl jsem se celkem rychle. Disciplíny,
které Exodus 90 nabízí, mi přišly velmi vhodné
pro můj další duchovní i lidský život: prohloubení vztahu s Bohem prostřednictvím Písma a asketické úkoly pomáhající nalézt řád v životě podpořené setkáním s chlapy, kteří to vidí podobně.
Také doma jsem se setkal s kladnou odezvou
a nikoho moc neomezilo, že si nedám tři měsíce
skleničku a nebudu se dívat na televizi. Před Exodem mě velmi omezovaly dlouhé chvíle, trávené
na internetu. Nyní mám hodně času, který se dá
věnovat daleko užitečnějším věcem. S Exodem

bývá spojená i studená sprcha. Někteří z našeho
společenství se chodili společně koupat do řeky
Svratky. Já jsem se odvážil až v březnu, také to
byl zajímavý zážitek.“
Karel Pleva,
projektový manažer, otec čtyř dětí
„Člověk si může navyknout na jiný denní režim
ve svém okoralém životě. To mě na cvičení oslovilo nejvíce. Procházel jsem při tom různými
obdobími. Prvních 10–14 dní je to romantika,
změna a nadšení, pak se z toho stane jakýsi zvyk
a nuda, nemusí to už tolik oslovovat, až k období, kdy jsem už z toho byl trošku naštvaný, než
mě to zase začalo bavit. Prožil jsem vlny, jaké bývají i ve vztazích, detaily, které zasáhnou i do zaběhlých rodinných věcí. A co jsem ocenil? Hlavně
jsem cítil vztah spojení fyzického a duchovního,
duše a těla. Společenství, které tam vzniklo, má
větší setrvačnost a hloubku, než jsem čekal. Každý účastník má určeného parťáka, tzv. kotvu,
a jsou si jeden druhému oporou, jako když horolezec leze na skálu a potřebuje, aby ho někdo jistil. Tato kotva mě jednou i zachraňovala, zavolala
mi včas sanitku při jednom otužování ve Svratce.
Za obyčejnými příběhy nacházím Boží vedení, to
mě nejvíc fascinuje. Chci zhubnout a chci prožívat radost. To jsou moje dvě „proč“. Mohou se
zdát trošku naivní nebo banální, ale tak to chápu. Pokud svoje těla vnímáme jako chrám Boha,
tak najednou to, že se posouvá naše tělo a mysl,
nám otvírá čas a pozornost pro okolí. Vnímám
to u své dcerky. Nastaly situace, které se buď
změnily, anebo je vidím v novém světle, ale jsem
za to rád. Třeba se chová ona stejně a já jsem jí
blíž, nevím… Ale je to dobrý pocit.
Marek Štěpán,
architekt, otec tří dětí
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„K Exodu 90 jsem se dostal přes kněze Bohumila
Poláčka před dvěma roky. Bohumil byl duchovním cvičením, pocházejícím z Ameriky, nadšený. Povzbudil muže v naší farnosti. Našlo se nás
deset, kteří přijali pozvání. Na počátku bylo náročné vyhradit si čas na modlitbu. Zvláště kontemplativní část byla něčím zcela novým. Také
asketické prvky byly dost náročné. I když jsem
v něčem polevil, našel jsem vždy novou sílu
bojovat. Bratrství v naší farnosti stále funguje
a pravidelně se scházíme. Rád bych povzbudil
čtenáře k odvaze zúčastnit se tohoto cvičení a získat nové obohacující vztahy. Cvičení je
velkým závazkem, ale také upřímnou odpovědí
na Boží volání.
Lukáš Kratochvíla,
student doktorského studia VUT a varhaník

Foto: ID 160289751 © Anatoliygleb | Dreamstime.com

PŘEDÁVEJME VÍRU!
Se svými zkušenostmi se svěřil i jeden ze zakladatelů Exodu 90 v ČR, P. Jan Mach, kněz
z Lukova na Zlínsku: „Mnoho mužů, ale i žen je
závislých na drobných věcech, třeba na kávě
nebo na sledování zpráv… Jsou také nevhodné závislosti. Část mužů například volný přístup k internetu přivedl k problému s pornografií. I další závislosti je brzdí, aby byli muži
podle Božího plánu. A právě toto cvičení jim
má pomoci nastartovat jiný režim. Přitom jsou
věkově hodně rozdílní: od dvacetiletých až
po chlapy kolem sedmdesátky. Máme ve skupince muže, který mě oslovil vlastně náhodou,
týden před tím, než jsme začali. Přišel za mnou
do kostela, že je v životní krizi, neví jak dál,
pokřtěný, ale nepraktikující. Pozval jsem ho
do Exodu a nyní je úplně nadšený. Otázkou je,
jak dlouho mu to vydrží.
Nikdy jsem nezažil takovou otevřenost, sdílení
i těch nejhlubších problémů, které neříkají ani
ve zpovědi, a které tam lidé otevírají. Až pochopí,
že tam nejsme proto, abychom se jeden druhému smáli, ale jeden druhého podrželi. Zkušenosti mě přesvědčují, že víra se má předávat především skrze muže. Jak žena přivádí život na zemi,
tak by každý muž měl přivádět své děti k životu
věčnému, k víře. Jestli muž sám živou víru nemá,
potom situace vypadá tak, jako v naší zemi. Proto se zasazuji, aby duchovní cvičení Exodus 90
zasáhlo co nejvíce mužů.“

EXODUS

Jsi připraven
CHTÍT
od svého
duchovního
života

VÍCE?

www.exodus90.cz
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SLAVNÍ JINAK

ROLE MISIONÁŘE ZMĚNILA
HERCI ŽIVOT
Andrew Garfield byl ateista. Dokud si nezahrál ve filmu Mlčení.
text: o. Vladimír Hubálovský OFMConv
Andrew Garfield se narodil 20. srpna 1983 v Los Angeles v USA. Když mu byly tři roky, jeho
rodina se přestěhovala do Anglie. Ve dvanácti začal navštěvovat kurzy herectví a objevil se
v divadle pro mladé. Postupně začal získávat různá ocenění a filmové role. Zlomovou se stala
jeho role ve filmu The Social Network a z Andrewa Garfielda se začala stávat světově známá
filmová hvězda. Přišly další role v úspěšných filmech, jako Spiderman, Hacksaw Ridge: Zrození
hrdiny a další.
HOLLYWOOD
PŘIBLÍŽIL HERCE
K BOHU
V roce 2016 si zahrál roli jezuitského misionáře o. Sebastiana
Rodriguese ve filmu Martina
Scorseseho Mlčení. A právě
když se připravoval na tuto roli
(mj. musel zhubnout 18 kg), objevil něco mnohem více než jen

filmovou postavu. Když zkoumal křesťanskou teologii s jezuitskými kněžími, stalo se něco,
s čím nepočítal. Andrew Garfield tehdy trávil celý rok s jezuitou o. Jamesem Martinem, který
ho uváděl do tajů duchovního
života. V rámci přípravy na hereckou roli totiž absolvoval Garfield duchovní cvičení sv. Ignáce

a přitom zjistil, že se „zamiloval“
do Ježíše. I když se Andrew bál
zakotvit v nějakém náboženství,
zjistil, že duchovní cvičení a vše,
co se naučil o Ježíšovi, mění jeho
život: „Přitom jsem se kvůli Ježíšovi cítil zpočátku špatně. Byl
jsem na něj dokonce naštvaný.
Jeho jméno bylo lidmi zneužito
pro příliš mnoho temných věcí.“
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každý den se modlit, žít v celibátu, přinášet všechny oběti
ve službě Bohu. Je to úžasná
milost.“

MLČENÍ PROMLUVILO
Film Mlčení vypráví příběh
jezuitských kněží, kteří tváří
v tvář pronásledování v Japonsku ztratili víru. Tato zápletka
filmu paradoxně urychlila Garfieldovo nalezení vztahu s Ježíšem: „Co bylo opravdu snadné, bylo zamilovat se do Ježíše
Krista. To byla ta nejpřekvapivější a nejpozoruhodnější
věc. Tak snadno se zamilovat.“
A jsou to přitom slova stejného
člověka, který své náboženské
přesvědčení v minulosti popsal
takto: „Považuji se za panteistu,
agnostika, příležitostně ateistu
a trochu Žida, ale většinou jsem
zmatený.“
Andrew Garfield dále říká: „Má
zkušenost s duchovními cvičeními je něco, o co bych nikdy
nechtěl přijít. Přináší mi tolik
útěchy. Můžete věnovat rok
svého života duchovní transformaci, vytvořit vztah s Kristem,

Andrew popisuje duchovní
cvičení svatého Ignáce jako
proces, při kterém praktikujete
obrazotvorné, rozjímavé modlitby nad Ježíšovým životem,
kdy sami sebe vkládáte do každé scény Nového zákona, podobně jako když jste hercem.
Toto spojení s herectvím mu
pomohlo posílit vztah s Ježíšem: „Zjistil jsem, že Stanislavskij, který vynalezl moderní herectví, byl hluboce inspirován
duchovními cvičeními svatého
Ignáce,“ říká Andrew Garfield.
„Vytvoříte si díky tomu velmi
hluboký vztah s Ježíšem. Je to
podobné jako 12krokový program Anonymních alkoholiků.
Ve skutečnosti však jde o základ pro dlouhodobou meditaci strávenou představováním
si Kristova života, příběh po příběhu, evangelium po evangeliu. Sedíte s ním, když v poušti
objevuje, kým skutečně je, když

„Má zkušenost
s duchovními
cvičeními je něco,
o co bych nikdy
nechtěl přijít.
Přináší mi tolik
útěchy. Můžete
věnovat rok svého
života duchovní
transformaci, vytvořit
vztah s Kristem,
modlit se, žít
v celibátu, přinášet
všechny oběti...“

rozjímá o životě a dokonce
i o ukřižování.“
UPROSTŘED
POCHYBNOSTÍ
Tato zkušenost Garfielda radikálně změnila. Povzbudila ho
k větší službě lásky a k větší
službě Bohu. Nakonec to bylo
právě praktikování rozjímání,
modlitby a čtení Písma, které
herce vedly k tomu, aby uznal
Pánovu přítomnost ve svém
životě. Přesto, že pochybnosti
stále přetrvávají. Říká k nim:
„Domnívám se, že pochybovat
je zdravé. Myslím na Thomase
Mertona, velkého trapistického mnicha a filozofa. Jeho pochybnost byla jeho největším
spojencem. Neustále pochyboval. A myslím, že život víry
není život v jistotě. Život víry je
životem pochybností. Je zdravé
pochybovat o sobě, je zdravé
pochybovat o jakémkoli předpokladu o tom, jak žít. Jistota
zahajuje válku ve jménu ideologie. Jistota ‚já vím a ty ne‘ je
pro mě ta nejděsivější věc, čeho
je lidská bytost schopná.“
I MY JSME HERCI
Andrew Garfield nechtěně, jakoby mimoděk, objevil Ježíše,
jeho učení, jeho lásku, když se
připravoval na filmovou roli.
Každý z nás „hraje“ v životě různé role. Stálo by za přemýšlení,
jestli se na ně připravujeme
taky tak pečlivě, jako Andrew.
Jestli my, kteří už v Ježíše věříme a přijali jsme ho za Pána
svého života, jestli s ním probíráme všechny své životní
role a jestli se je snažíme žít co
nejlépe, podle Božího scénáře
a v režii Ducha Svatého. Modleme se, aby každý, kdo okusí
Boží dobrotu, mu plně odevzdal svůj život. Stejně, jako
Andrew Garfield.
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Foto: www.farnoststernberk.cz

POUTNÍ MÍSTO

U MADONY ŠTERNBERSKÉ
Kde matky vkládají své děti do Ježíšových a Mariiných rukou.
text: Václav Štaud
Patrocinium svého mariánského chrámu oslaví šternberská farnost až v závěru března, o slavnosti Zvěstování. V posledních letech je zde ale v popředí zájmu především Hromniční pouť matek.
V letošním roce, když vrcholila další vlna pandemie, jsme mohli tuto působivou oslavu mateřství
a Boží lásky opět sledovat prostřednictvím TV Noe.
NAVÁZALI NA TRADICI
Zanedlouho uplynou tři století, co se hlavně na severu Čech
i Moravy rozvinuly prosebné
pobožnosti za odvrácení nebezpečí vpádu pruských vojsk.
Kostel Zvěstování Panny Marie
ve Šternberku byl už tehdy cílem poutníků. Je zaznamenáno,
že 1. února 1741 sem dvě ženy
přinesly jako dar Matce Boží
velikou voskovou svíci. Historikové nedávno dohledali jejich
jména, byly to Katharina Toegel
a Anna Maria Grentzinger. Obě
prosily, aby město a všichni
jeho obyvatelé byli na přímluvu Panny Marie uchráněni
válečných hrůz. Farníci svíci

zapalovali při mši svaté během
celého roku a Panna Maria
prosbu opravdu vyslyšela. Proto zde bývala v dalších letech
obětována v čase Hromnic
vždy nová svíce na poděkování. Po druhé světové válce se
tento zvyk s odsunem německy hovořících obyvatel vytratil
a byl obnoven až počátkem
3. tisíciletí.
SVÍCE, SYMBOL
DŮVĚRY
I v současnosti bývá svíce tak
velká, aby vydržela hořet při
všech bohoslužbách roku. Pro
šternberské maminky ji už
17 let odlévá a různě zdobí paní

Eva Severová z Uničova. Letošní sedmikilová svíce nese kromě letopočtu zlatě orámovaný
mariánský monogram, který
Šternberčané znají z průčelí
svého kostela.
Přinést svíci ke šternberskému
oltáři v čele obětního průvodu je podle tradice výsadou
dvou matek, které ve farnosti
rodily jako poslední. Jak jsme
mohli vidět v přímém přenosu, kněz svíci požehná, zapálí,
a pak si od ní své svíce zažehnou všechny přítomné matky.
„Průvod, který následuje, je velmi působivý, stejně jako závěr
bohoslužby. Když u nohou naší
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Foto: Lubomír Holý | Člověk a víra

překrásné Šternberské Madony všechny společně prosíme
za dar víry pro svoje děti, za odvrácení zla od našich rodin,“
uvádí Pavla Švecová, maminka
sedmi dětí a jedna z organizátorek pouti.
MÍSTO I PRO
BEZDĚTNÉ
Později, v průběhu adorace
před Nejsvětější svátostí, jsou
děti symbolicky odevzdávány do Ježíšovy ochrany. Každá
žena vloží do připraveného
košíčku papír se jménem potomka, vnuka, kmotřence nebo
dalšího dítěte, na němž jí záleží.
„Obřadu se spolu s námi účastní i ženy bezdětné, které se
modlí za děti duchovní, třeba
až ve vzdálených zemích. Probíhají také modlitby za manžely, kněze, za vlast
a mír. Vždyť to vše
je pro zdravý vývoj dětí nesmírně
důležité.
Práce
na přípravě pouti a jejich průběh
celé šternberské
společenství vždy
obdivuhodně semkne,“ chválí paní
Pavla.
Hromniční pouť
poté, co ji v roce
2000 v nové podobě inicioval
tehdejší farář P. Josef Červenka,
rychle nabývala na oblibě. Zástupkyně hnutí Modlitby matek
sem poprvé připutovaly v roce
2005 a o deset let později už
do Šternberka na prahu února
přijelo víc než tisíc maminek.
A tento počet dál roste. Kostel,
naplněný do posledního místa,
je uprostřed zimy prochladlý,
proto další část celodenního
programu probíhá v teple sálů
města.

DĚKOVAT I PROSIT
Virová pandemie, která od základů změnila život v celém státě,
bohužel omezila i tato mateřská
setkávání. V loňském roce se
pouť mohla uskutečnit jen prostřednictvím televizních obrazovek. Sledovanost TV Noe prý při
tom byla mimořádná. S nevelkou
účastí, bez přednášek, svědectví
a dalších doprovodných akcí, se
maminky musely spokojit i v letošním roce. „S pokorou jsme
přijaly nezbytné omezení, i když
nás bolelo, že musíme vzkazovat
maminkám ze vzdálených regionů, že i letos mají zůstat doma.
Mezi našimi prosbami k nebeské
Matce proto nechyběly modlitby
za ukončení pandemie i za to,
aby už brzy mohlo dojít k plnému obnovení naší hromniční
tradice. Vždyť všechny máme

UČITELKA MODLITBY
Letos poutní bohoslužbu celebroval místní farář a děkan
P. Antonín Pechal. V homilii
připomněl, že lidé někdy dělí
modlitby na úspěšné a neúspěšné. „Můžeme ale vůbec říci, že
modlitba člověka, jehož přání se
hned nesplnilo, byla neúspěšná?
Ne, nemůžeme! Protože cílem
modlitby nesmí být jen plnění
našich očekávání nebo představ,
byť velice zbožných. Podstatou
modlitby musí být vyjádření důvěry Bohu, který vidí dál než my.
On, který má v rukou veškerou
moc a všechno koná z nekonečné lásky, chce pro nás to nejlepší.
Modleme se vytrvale, neochabujme. Přitom ale pamatujme,
že výsledkem modlitby má být
především pozvednutí sebe
i těch, za něž prosíme, k Bohu.
Následujme tím
Pannu Marii, naši
patronku, která
je učitelkou modlitby. Snažme se
pozorně
dívat
na celý její život,
sledujme její důvěru k Otci i pod
křížem, kdy to pro
ni bylo nesmírně
bolestné,“ uvedl
mimo jiné P. Pechal.

za co děkovat. Maria je také nejlepší útěchou mateřských srdcí,
trpících nějakou starostí. Nejde
jen o zdraví. Není nám jedno,
jaký chaos a vztahové alternativy se v současném světě šíří, jak
ze všech stran na naše děti útočí
neuvěřitelné zmatky, potlačující
stud a pohrdající staletými hodnotami víry a morálky. Věříme, že
modlitby matek mají sílu i hluboký smysl, a proto při nich rádi
vidíme i mužskou část farnosti,“
dodává Pavla Švecová.

POD VZÁCNOU
FRESKOU
Farní kostel ve Šternberku, jeden z největších na Moravě, patří k perlám baroka. Vyzdobily
jej přední osobnosti výtvarného
umění 18. století – Jan Kryštof
Handke a František Antonín
Sebastini. Světoznámé fresky,
ztemnělé sazemi při požáru varhan v roce 1927, již nutně potřebovaly opravu. Je to 13 let, co se
skupina restaurátorů na 22 metrů vysokém lešení pustila
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NALEZENÝ POKLAD
Nyní je čas říci alespoň několik
slov o největším pokladu farnosti i města, o překrásné Madoně
Šternberské. Gotické dílo z konce 14. století je národní kulturní
památkou a patří k nejvýznamnějším českým kamenným mariánským sochám. Historikové
umění předpokládají, že vznikla
v dílně Mistra Toruňské Madony a jejím autorem je podle nejasné signatury Jindřich Parléř,

synovec svatovítského stavitele
Petra Parléře. Další otazník visí
nad jejími cestami. Madona kupodivu nebyla u počátku šternberských poutí, dlouho totiž platila za ztracenou. Historikové o ní
ale věděli, bývala vždy spojována
s místním šlechtickým sídlem.
Objednatelem pravděpodobně byl Albrecht ze Šternberka,
biskup olomoucký, arcibiskup
magdeburský a zakladatel kláštera augustiniánů ve Šternberku.
Sochu nalezli až v padesátých létech minulého století, stávala prý
nepovšimnutá pod nánosem
nevhodných přemaleb a prachu v sakristii filiálního kostela
v nedalekých Babicích. Někteří
pamětníci zase hovoří o kapličce
sv. Floriána v téže obci. Důležité
je, že do mariánského kostela se
dostala až v roce 1957. Dnes je
na hlavním oltáři šternberského
chrámu jen přesná kopie, vzácné
dílo patří k ozdobám expozice
středověkého sochařství Arcidiecézního muzea v Olomouci.
ZA MATKOU
BOLESTNOU
Farnost ve Šternberku má
poutních tradic více. V sobotu
po slavnosti Zvěstování Páně,

kdy zde slaví patrocinium, bývá
už řadu let pouť manželů a rodin. Přicházejí na ni lidé ze širokého okolí. Během mše svaté
proběhne obnova manželských
slibů a v odpoledním programu
se ve farních sálech opět střídají přednášky, besedy a různá
svědectví. Aby si manželé užili
vzácnou chvíli volna a klidu, hlídání malých dětí se těch chvílích
věnují farní dobrovolnice.
Další poutí ve farnosti je pak
zářijová oslava Panny Marie
Bolestné v nedalekém filiálním
kostele v Jívovém. „Zatímco
hromniční pouť je shromážděním hlavně mladistvých,
duchovně aktivních a většinou
i mediálně zkušených žen, pouť
v Jívovém je na opačném pólu
zbožnosti, kde významnou roli
hraje tradice, krása klasických
mariánských písní a modliteb.
Také do Jívového přijde hodně
věřících a jejich modlitby oslovují Matku Boží stejně vroucně.
Obě pouti, byť každá vypadá
trošku jinak, jsou rovnocenné
a já čtenáře Immaculaty rád
zvu na každou z nich,“ zdůrazňuje P. Antonín Pechal.
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do náročné dva roky trvající práce s čištěním a fixací, vytmelením
poškozených míst a finální retuší
maleb. Postupně došlo i na rekonstrukci chrámových varhan,
lavic, oken a na obnovu interiérového osvětlení. „Dotace zdaleka nepokryly všechny náklady,“
říká farář ve Šternberku P. Antonín Pechal a děkuje farníkům
za štědré dary, jimiž byla vedle
dotací pokryta také oprava obou
chrámových věží, dokončená
v loňském roce. K ohlášení závěru prací chybí ještě nová omítka na obrovském chrámovém
průčelí. „Potřebnou péči dostala
fasáda před padesáti roky a už
po ní volá znovu. Kde ale vzít další milióny?“ ptá se kněz.

1|2022|č. 176

KŘÍŽOVÁ CESTA
Zastavení čtvrté
A. Trunečková (Z Našince r. 1922)

„Zde u zdi počkám, až Syn půjde kolem.“
Tak řekla ženám, jež ji provázely,
Maria, Matka přetížená bolem.
„Hle, již se blíží,“ Magdalena praví,
své ustrašené oči upírajíc,
kde zástup hlučí jako příval dravý.
„Pojď, Maria,“ dí něžně k Matce Boží,
„já vím, že pohled na drahého Syna
i na tvá bedra veliký kříž vloží.“
Leč Maria jak zkamenělá stojí.
„Jen odejděte, já zde počkám sama…
Však ženy pláčí, odejít se bojí.
Teď Ježíš vzdálen několik jen kroků.
Svou Matku poznal, žalem proměněnou
a sestárlou jak těžkou řadou roků.
Obličej svatý, krví potřísněný,
pozvedl k Matce, s jejím střet se hledem
a v chvíli té dva světy setkaly se,
nebe a země v obličeji bledém.

Foto: 246511270 catalby | depositphotos.com

Maria k nebi upřela své zraky
a Ježíš k zemi sklonil svatou hlavu.
Jak hluboký má setkání to význam,
to netušil snad nikdo v celém davu.
Že všechny hříchy těch, co dávno žili,
i věků příštích proviny a zmatky,
že zbledly v onom strašném utrpení,
v tom nevystihlém, svatém bolu Matky.

27
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

1|2022|č. 176

NA SLOVÍČKO S BRATREM MENŠÍM

AUDIENCE U KRÁLE
Vzpomínka na o. Adama Wolného OFMConv
text: Jitka Navrátilová
Téměř na samém konci roku 2021 zasáhla naše srdce smutná zpráva o tom, že minorita, otec
Adam Wolny podlehl komplikacím v souvislosti s onemocněním covid-19. V kruhu svých spolubratří z bogenberského kláštera a maminky odešel tiše dne 28. prosince ke svému Králi, který
byl jeho nejbližším Přítelem.
SKRYTÉ NAŠIM OČÍM
Při vzpomínce na otce Adama
nám mimoděk vyvstane obraz
usměvavého řeholníka oplývajícího humorem, který rád
pobýval mezi lidmi, a který dokázal ocenit dobré jídlo. To byl
vnější obraz „Adámka“, jak jej
mnozí nazývali. Ti, kdo jej znali
lépe věděli, že za vnějším obrazem se skrývají hluboké vrstvy
ukotvené v důvěře v Boží milosrdenství. To dosvědčuje i otec
Dariusz Gaczyński, jeho blízký
přítel. „Od Adaška jsem se mohl
hodně učit o lásce ke svatým,
k Panně Marii, a především
ke Kristu, kterého nazýval Králem. Často během řeči říkal: ‘Jdu
na setkání s Králem, jdu si poslechnout, co mi řekne Král…‘
Otec Adam byl člověkem, který šel za Božím hlasem. Právě
toto spojení s Kristem-Králem
ho naplňovalo vnitřní radostí,
kterou dokázal rozdávat i tehdy, kdy prožíval těžké chvíle“,
vzpomíná otec Darek.
TĚŽCE VYBOJOVANÉ
KNĚŽSTVÍ
„U Adámka se již od dětství
projevovaly sklony ke kněžství.
Už jako dítě si hrával na kněze,“
vzpomíná jeho maminka Bronislawa, která jej v době, kdy
ho nosila pod srdcem, zasvětila
Bohu. „Vždy mi dělalo velkou
radost, když jsem viděla, jak
už jako pětiletý na hodinách

náboženství uměl odpovědět
na všechny otázky,“ doplňuje
maminka.
Dětské hry na kněžství pod
ochranou maminky však časem
vystřídal skutečný seminář.
A právě zde měly být mladické
touhy po kněžství otce Adama
protříbeny ohněm zkoušek,
které mu v nerozvážnosti připravili někteří z jeho spolužáků.
„Adamův charakter, ve kterém
s dětskou prostotou přistupoval ke svému okolí, často lákal
jeho spolužáky, aby mu dělali
naschvály. To mu hodně znepříjemňovalo život. Před věčnými
sliby za mnou dokonce přišel
a říkal, že tyto schválnosti již
nezvládne a vzdá svůj kněžský
sen,“ vzpomíná otec Darek.
DOBROTA SRDCE
ZVÍTĚZILA
V životě se často setkáváme
s tím, že pokud nám někdo
ublíží, tak si od něj držíme distanc. To však nebyl případ otce
Adama. „Pro mě bylo neuvěřitelné, že kluci, kteří Adamovi
nejvíce ubližovali, byli pak jeho
blízkými přáteli. Za toto jsem
ho vždy obdivoval,“ vysvětluje
Darek. Způsob, jakým přijímal
od druhých nepříjemné věci,
byl příkladem i pro Štěpána
Verbíka, kterého otec Adam
provedl obdobím dospívání
až do dospělosti. V paměti mu

zůstaly chvíle, ve kterých otec
Adam dokázal s pokorou přijímal to, jaký byl. „Když mě a mou
nastávající měl Adam oddávat,
tak jsem ho požádal, aby neměl rozvláčné kázání, jak se mu
někdy stávalo. Troufalost svých
slov jsem si uvědomil vzápětí
a očekával patřičnou reakci.
K mému údivu bylo jeho odpovědí pokorné přijetí mých slov
a vyhovění mé prosby,“ dodnes
s obdivem vzpomíná Štěpán,
který s otcem Adamem sdílel
také společný zájem o hudbu
a film.
STÁLE MLADÝ
S MLADÝMI
Ve společenství mladých lidí byl
vždy jako doma. „Paní Jitko, já
už jsem děda!“ s radostí na mě
jednoho dne volal na chodbě
brněnského kláštera. Aby předešel mému úžasu a překvapení, tak mi hned vysvětloval, že
mladým novomanželům, kteří
navštěvovali jeho společenství,
se právě narodilo dítě. Těšil se
ze svého „vnoučka“. Mladí lidé,
které otec Adam duchovně
vedl, se s tímto řeholníkem
snadno identifikovali. Čím to
bylo? Snad jeho stále dětskou
duší a jeho specifickým humorem. Pokud by se mezi českými minority vyhlásila soutěž
o nejlepšího vyprávěče vtipů,
pak by otec Adam byl jasným
favoritem. Ministranti dodnes
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vzpomínají, jak s nimi přede
mší svatou dokázal být veselý.
Jakmile však začala mše svatá
nebo adorace, nastala velká
změna. Najednou byl jako proměněný. „Měl zvláštní duchovní hloubku. A právě z toho, jak
duchovně žil, jak hluboký vztah
měl ke Kristu, jsme i my čerpali
a duchovně dozrávali,“ vzpomíná Štěpán, dnes již otec dvou
dětí.
RODINNÉ VZTAHY
S FARNÍKY
Vytvořit si otcovský vztah s farníky není nic samozřejmého.
Touto
dovedností
však oplýval právě
otec Adam. Ať přišel
kdekoliv, okamžitě si
vytvořil dobré vztahy
s farníky, ať to bylo
v Polsku, Čechách
či Německu. To dosvědčuje i kvardián
bogenberského kláštera: „Otec Adam byl
mezi lidmi velmi oblíbený. Dokázal s nimi
navázat vztah a lidé
mu s důvěrou svěřovali svá trápení. Ze
všech bratří z našeho
kláštera měl právě
Adam nejlepší vztah
s farníky.“ Na tuto
schopnost
péče
o druhé vzpomíná
také rodná sestra
Anna: „Vůči druhým
byl velmi tolerantní
a měl s nimi trpělivost. Dokázal
si na ně najít čas.“ Tento řeholník také rád zašel na kus řeči
k farníkům domů. Sdílel jejich
starosti, někdy je vyzpovídal
a celkově jim poskytoval řadu
duchovních podnětů. Na tyto
chvíle velmi ráda vzpomíná
také paní Miriam Verbíková:
„Vždy si našel čas, aby se u nás

zastavil a zeptal se, jak se nám
vede, a to i přes to, že musel
k nám vyšlapat pořádné schody. Dokázal o vztahy pečovat
a přinášet do nich duchovní
hloubku. Já mu na oplátku vždy
něco uvařila, za což byl o. Adam
vždy vděčný.“
JAKO JAN PAVEL II.
To, že mají katolíci úctu ke svatým, není nic výjimečného.
U otce Adama však byla tato
úcta specifická, a to zvláště
ke sv. Janu Pavlu II. Dokázal ho
tak věrně napodobit, že někteří
farníci procházející pod okny

brněnského kláštera na chvíli
nadobyli přesvědčení, že k nim
promlouvá sám Svatý otec. Jenom však do chvíle, než vzhlédli
nahoru a tam v okně spatřili
otce Adama, jak je přátelsky
zdraví a kyne jim rukou, jako
by to byl sám Jan Pavel II. Nejenom imitace gest a hlasu, ale až
encyklopedická znalost života

tohoto svatého papeže byla další ze schopností, kterou využíval
o. Adam pro duchovní rozvoj
těch, se kterými se setkal.
CÍLOVÁ ROVINKA
Nikdo z nás neví, kolik času
máme v pozemském životě
k dispozici. Otci Adamovi začaly
„hodiny života“ odbíjet na konci listopadu. On sám záhy pochopil vážnost situace a svému
blízkému příteli se svěřil: „Darku, já už tu nemoc asi nepřeskočím.“ Začal se pomalu loučit
s přáteli. Paní Miriam, jejíž rodinu tak rád navštěvoval, do poslední sms napsal: „Ty
bramboráky, které jsi
připravila, byly moc
dobré. A ty schody,
které jsem k vám musel vyjít, stály zato…“
Děkoval a loučil se
s blízkými. Jeho duše
byla smířena a připravena na odchod.
„Otec Adam byl připraven na možnou
smrt. Před odvozem
do nemocnice se
vyzpovídal,
přijal
svátost
pomazání
nemocných a zcela
odevzdal svůj život
do Božích rukou,“
dosvědčil o. Dariusz
Bryk, bogenberský
kvardián.
Nečekaná smrt otce
Adama nám ukázala, že jeho život, byť měl řadu
odstínů světla a stínů, měl hluboký smysl vycházející z jeho
spojení s Kristem-Králem. Když
nastal čas odchodu, přidržel
se naděje plynoucí ze spojení
s Ním. Díky tomu dokázal přijmout smrt, které přišla nečekaně, a v tichosti odejít ke svému
Králi…
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NAŠE SVĚTLA

ANJO DA PAZ
Život svaté královny naplněný ctnostmi
text: Libor Rösner
Anjo da Paz – Anděl míru. Tak se přezdívalo sv. Alžbětě Portugalské. Už jsme o této ženě svatořečené r. 1625 Urbanem VIII. v Immaculatě krátce pojednali v čísle věnovaném 8. přikázání. Nyní
přinášíme celý její životní příběh.
A RAINHA SANTA
Úctě oltáře se těší i její matka bl.
Konstancie Aragonská a prateta sv. Alžběta Durynská, po níž
r. 1271 dostala jméno. Jakkoli
se křesťanská výchova považovala na královských dvorech za samozřejmou, Alžběta
v sobě měla něco víc, což se
projevilo v následných letech
na portugalském panovnickém
dvoře v Braze, kam se r. 1288
stěhovala po sňatku s králem
Dionýsem I.
Že nejde o planá slova, svědčí přezdívka udělená jí jejími
poddanými: „A Rainha Santa“ –
„Svatá královna“. Vládla, aby
sloužila, dalo by se lakonicky
vyjádřit Alžbětino počínání,
jímž naplnila prakticky celé
dny. Po ranní mši sv. vyrážela do ulic vyhledávat ty, kdo
potřebovali pomoc: Chudé
obdarovávala penězi, nemocné ošetřovala, trápené těšila.
Nemocné opečovávala, krmila
a myla, ba i úspěšně léčila také
ve svých komnatách, kam je
tajně přiváděla. Zřídila nalezinec pro odložená dítka, dům
pro napravené prostitutky, hospic pro přestárlé…
Svému muži povila tři děti –
Konstancii, Alfonse a Alžbětu.
Jinak toto manželství mělo
do idyly daleko. Dionýsos žil
oproti své ženě lákadly tohoto světa, mnohem víc než

rozjímání a dobročinnosti holdoval lovu a bujarým pitkám.
Nejpozději po synově narození
vzaly zasvé i poslední zbytky
klidu. Jako by po narození následníka trůnu svou choť už
nepotřeboval, začal s ní Dionýsos jednat jako s nejhorším
póvlem, hrubě ji urážel, často
i veřejně ponižoval.
A ona? Nehádala se, nezatvrdila se. Místo toho se intenzivně
modlila za manželovo polepšení. Ukládala si posty a sebezápory, trpně přijímala množící se
pokořování z Dionýsovy strany
a snášela i netajené pohrdání jeho dvou veřejně vydržovaných milenek. V bezmezné
křesťanské lásce dokonce otevřela svou náruč Dionýsovým
nemanželským dětem a ujala
se jejich výchovy.
Nadto musela sama čelit obvinění z nevěry ze strany svého
pážete, žárlícího na jiné páže,
jemuž se od Alžběty dostávalo více přízně. Nařklo je proto oba u krále z cizoložného
poměru. Dionýsos chtěl tuto
citlivou záležitosti řešit potají,
nařídil proto důvěryhodnému
správci nedaleké vápenky, aby
údajného viníka nechal upálit ve vápenné peci. Měl to být
muž, jenž se do vápenky přijde
zeptat, zda byl králův rozkaz
vykonán. Ráno pak ke správci
s otázkou tohoto znění vyslal

ono nevinné páže. Zbožný mladík však cestou do vápenky
neodolal chórovému zpěvu vycházejícímu z chrámu, v němž
právě probíhala mše. Vešel
dovnitř a v cestě pokračoval
až po skončení bohoslužby. Zatím se jeho proradný druh šel
do vápenky zeptat, zda byl králův rozkaz vykonán. Pro správce vápenky jeho dotaz znamenal signál k činu a věrolomné
páže skončilo ve vápenné peci.
Dionýsos v šokujícím vyústění
celé záležitosti viděl jak důkaz
Alžbětiny neviny, tak i zřetelné
varování shůry. Načas šel proto
do sebe, žel ne na dlouho.
ANDĚL MÍRU
Mezitím totiž dospěl Alfons
a pranic se mu nelíbilo, že ho
Dionýsos ostentativně opomíjí
a upřednostňuje svého nemanželského syna Sancha. Právem
to vnímal jako narušení nástupnického principu, v němž
měl za normálních okolností
figurovat jako jediný a neoddiskutovatelný adept na trůn.
To si myslela i část poctivěji nastavené šlechty a stála při něm.
Pyšnému králi nemuseli jeho
rádcové příliš našeptávat, že Alfons usurpuje jeho korunu, sám
to tak vnímal.
Konflikt se usilovně snažila zažehnat A Rainha Santa. Se vší
svou autoritou královny, manželky a matky se oba snažila
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smířit, a když se schylovalo k Alfonsově zajetí, varovala ho, dobře vědouc, že v Dionýsových
kasematech by se mu vedlo nedobře a že by v nich mohl najít
i smrt. Rozezlený král to viděl
jako důkaz stranění Alfonsovi
a poslal ji do vyhnanství v Alenqueře, kterou nesměla opouštět. Alžběta však neuposlechla
a spěchala ke Coimbře, kde
se Dionýsos s Alfonsem mínili
utkat v bitvě.
Podařilo se jí přimět je k uzavření alespoň čtyřdenního
příměří. Strávila je na kolenou,
postíc se, a po jejich uplynutí
oba znesvářené soky přesvědčila uzavřít příměří dlouhodobé. To už se rovnalo malému
zázraku, nikdo v Portugalsku si
totiž nedokázal představit, že
by spor mohl skončit jinak než
ozbrojeným střetem. Ale stalo
se. Alžběta si tehdy vysloužila novou přezdívku: „Anjo da
Paz“ – „Anděl míru“. Alfons se
sice v dalších letech opětovně
pokoušel domoci se svých nástupnických práv silou a byla to
znovu Alžběta, kdo mu domluvami vyrazila meč z ruky.
Nejvíce hrozilo prolévání krve
r. 1335. A Rainha Santa se tehdy
na pláni na Alvaladských polích
odhodlala k bezprecedentnímu činu: Těsně před zahájením
bitvy vsedla na mulu a s hlasitými prosbami o klid zbraní vjela mezi vojska už už připravená
vyrazit na zteč. Pohnutí otec se
synem díky ní uzavřeli konečně
mír. Tentokrát už opravdu definitivní.
Pár měsíců nato Dionýsa sklátila vážná nemoc. Na smrtelné posteli odprosil svou choť
za vše, co jí způsobil. Nemusel ji
volat – celý čas ho ve dne v noci

ošetřovala. Smířil se kajícně
s Bohem i s Alfonsem, jehož
k otcovu loži přivolala Alžběta.
Zemřel v její náruči…
Alžběta poté na rady dvořanů
upustila od svého úmyslu dožít svůj život v coimberském
klášteře. Usadila se tedy aspoň
jako františkánská terciářka
v jeho blízkosti a vdovské důchody plynoucí jí z královské
pokladny rozdávala chudým
a nemocným, jež opečovávala,
příp. jimi financovala stavbu
špitálů, chudobinců, kostelů
a klášterů, přičemž podobu
některých z nich dokonce jako
žena orientující se v tajích

architektury sama navrhla. Byla
zběhlá i v teologii, přiměla dokonce biskupa z Coimbry, aby
8. prosince zavedl v diecézi slavení svátku Neposkvrněného
početí Panny Marie. A z této
samoty ještě jednou vyjela, aby
u kastilského Estremoza coby
Anjo da Paz zažehnala doutnající spor mezi Alfonsem a Ferdinandem IV. Kastilským.
To byl její poslední počin
na tomto světě. Schvácená prudkou horečkou ulehla
a 4. 7. 1336 skonala v synově
náruči s Mariiným jménem
na rtech.
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ODKAZ SV. MAXIMILIÁNA

ČASOPIS V SLUŽBÁCH
NEPOŠKVRNENEJ
100 rokov časopisu Rycerz Niepokalanej
text: Dariusz Żuk-Olszewski
Sv. Maximiliána M. Kolbeho môžeme právom označiť za pioniera využívania moderných masmédií pri evanjelizácii. Práve jeho časopis Rycerz Niepokalanej, ktorého prvé číslo vyšlo pred 100
rokmi a po vzore ktorého vychádza i náš časopis Immaculata, bol hlavným nástrojom pre formáciu členov MI a komunikáciu s nimi. Z navonok beznádejných začiatkov, pri ktorých si neprajníci
ťukali na čelo, vzniklo veľké dielo, ktoré žije dodnes.
ZAČIATKY
Rok 1921 bol rokom veľkého
rozmachu nového hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej, ktoré mladý kňaz o. Maximilián „importoval“ pri svojom návrate zo štúdia
v Taliansku. Bol to aj rok veľkého
utrpenia jeho zakladateľa. Veľa
času trávil pripútaný na lôžku pri
liečení tuberkulózy. V tom čase
sa medzi jeho rehoľnými spolubratmi našli takí, ktorí ho zastúpili v šírení MI. Zastupovali ho
tak dôsledne a tak úspešne, že
po jeho návrate zo sanatória bol
počet členov Rytierstva Nepoškvrnenej už tak veľký, že nebolo
fyzicky možné udržiavať osobné
kontakty a osobne komunikovať s každým z nich. Maximilián
preto uvažoval nad iným spôsobom práce. A prišiel k záveru, že
integrujúcim prvkom a významným komunikačným nástrojom
pre všetkých členov Rytierstva
Nepoškvrnenej môže byť iba tlačené slovo vo forme novín alebo
časopisu, dostupného každému,
ktorí si ho chce prečítať.
Po veľmi odmietavej reakcii
svojich rehoľných spolubratov, ktorí mali rozličné dôvody,
prečo projekt časopisu nepodporiť (od naivnej až humornej
argumentácie, že sv. František

v 13. storočí nevydával žiaden
časopis a ani inak sa mediálne
neangažoval, a napriek tomu bol
veľkým svätým, až po argument,
že časopis v jednoduchej grafickej úprave zosmiešni a znemožní celú rehoľu), sa nakoniec Maximiliánovi podarilo pre tento
zámer získať aj povolenie svojho
rehoľného predstaveného, provinciála pátra Karwackeho. Ten
však s vydávaním časopisu pre
členov MI súhlasil len pod podmienkou, že jeho redaktor nebude požadovať od rehole žiadne
finančné prostriedky na zabezpečenie vydavateľských aktivít
a pokrytie nákladov distribúcie.
Vydavateľské začiatky, bez akéhokoľvek kapitálu a vízie finančnej podpory z vonka, sa stali
akýmsi identifikačným znakom
pre celý neskorší Maximiliánov
mediálny apoštolát. Prehĺbilo
to jeho bezhraničnú dôveru
v Božiu pomoc a pomoc Nepoškvrnenej. Veľmi často neskôr
zdôrazňoval, že ním založený časopis, neskôr celé vydavateľské
centrum či dokonca rozhlasová
stanica, všetko to je majetkom
Nepoškvrnenej. „S jej pomocou
vydavateľstvo Rycerza vzniklo,
udržiavalo sa i rástlo.“1 S dôverou v Božiu prozreteľnosť, so

skromnými prostriedkami, ktoré
vyžobral na uliciach Krakova alebo ich dostal od svojich priateľov
a známych, začal v januári 1922
vydávať časopis Rycerz Niepokalanej (Rytier Nepoškvrnenej).
VYSMIEVANÝ
REDAKTOR
A VYDAVATEĽ
Za posmeškov zo strany vlastných rehoľných spolubratov, no
s podporou iných kňazov a rehoľníkov mimo vlastnej rehole,
začal teda Maximilián na prelome rokov 1921 a 1922 svoju púť
redaktora a vydavateľa. Ako
neskôr spomínal, v decembri
1921 mal v pokladni Rytierstva
Nepoškvrnenej manko 46 poľských mariek, keďže za všetky
peniaze a s malým dlhom kúpil
zázračné medailóniky pre nových členov MI. Napriek tejto
skutočnosti sa rozhodol v januári začať vydávať časopis.
Časopis, ktorého názov korešpondoval s názvom ním založeného mariánskeho spolku, mal
spočiatku veľmi jednoduchú
grafickú podobu, bol bez obálky a iba na 16 stranách. Hlavnými „sponzormi“ prvého čísla
boli farár Jan Tobiasiewicz, ktorý bol členom MI, a jeho kaplán.
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Pre začiatok nového vydavateľského diela darovali po 1 000
poľských mariek, čo spolu
s ďalšími vyžobranými peniazmi umožnilo Maximiliánovi objednať 3 000 výtlačkov prvého
čísla. Dary na nové vydavateľské dielo však neprestali prichádzať, a tak ešte počas tlače objednávku zvýšil najskôr na 4 000
a potom na 5 000 výtlačkov, čo
bol aj definitívny náklad prvého
čísla z januára 1922.
Od počiatku postavil víziu budúcnosti svojho vydavateľského
projektu na princípoch, ktoré
boli nezlučiteľné s akýmikoľvek
ekonomickými poučkami. Rozhodol sa, že časopis bude posielať každému, kto oň prejaví
záujem. Výšku predplatného určil „podľa uváženia a možností“
s tým, že nezabudol od počiatku
časopisu na jeho stránkach vždy
uviesť, že ak si ho čitateľ nemôže
dovoliť zaplatiť a napriek tomu
ho chce čítať, budú mu ho radi
vydavatelia posielať aj zadarmo.
Úplne sa spoľahol na Božiu prozreteľnosť a štedrosť dobrodincov. Táto odovzdanosť do Božích rúk a vyrovnanosť z neho
priam sálala. Na stránkach nového časopisu písal, že jeho cieľom
je „iba obrátenie a posvätenie,
a prostredníctvom toho učinenie šťastnými duší, a preto prosí
všetkých, ktorým tento cieľ leží
na srdci, aby časopis rozširovali
medzi príbuznými a známymi,
katolíkmi i nekatolíkmi“2. V prvých číslach „Rycerza“ sa vždy
nachádzala krátka informácia,
že „... z dôvodu chýbajúceho
rezervného kapitálu nemožno
ctených čitateľov ubezpečiť,
že dostanú pravidelne Rycerza
Niepokalanej. Bude to závisieť
od včasného zozbierania hotovosti (z predaja alebo darov)
na nasledujúce číslo“.3

„PRE TEBA,
NEPOŠKVRNENÁ“
Veľká viera otca Maximiliána
v Božiu prozreteľnosť bola korunovaná aj udalosťami, ktoré sa
dajú len ťažko vysvetliť inak, než
ako priamy Boží zásah. Na jednu takúto udalosť, súvisiacu
s prvým číslom ním vydávaného
časopisu, neskôr spomína: „Pri
platení úhrady za tlačiareň za januárové číslo Rycerza Niepokalanej vyšlo najavo, že nám chýba
500 mariek. No v ten istý deň,
t. j. 9. januára, sa na oltári Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
v kostole minoritov v Krakove

Obálka prvého čísla „Rycerza Niepokalanej“ z roku 1922

objavil list s nápisom: „Pre Teba,
Nepoškvrnená“ a v ňom bolo
práve chýbajúcich 500 mariek...
Vari to bola náhoda?“4
Nie, nebola to náhoda. Dielo
Rycerza Niepokalanej nevzniklo pred sto rokmi náhodou.
Nepoškvrnená priviedla cez
svoj časopis k svojmu Synovi
zástupy duší.
SIEMIŃSKI, Gabriel. Na fali wspomnień. In: Echo
Niepokalanowa, 7. 5. 1939, s. 10.
2, 3 Rycerz Niepokalanej, č. 1/1922, s. 2.
4 Rycerz Niepokalanej, č. 2/1922, s. 31.
1
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BIBLICKÝ KOUTEK

NEJPOKORNĚJŠÍ ZE VŠECH LIDÍ
Mojžíš, jak ho neznáme.
text: P. Jaroslav Brož
Mojžíš je k vedení Božího lidu vyvolen Bohem ne pro svoje lidské schopnosti. Bůh se rozhodl
s ním rozmlouvat jedinečným způsobem přímo, „od úst k ústům“. K přijetí a nesení takového
poslání je třeba pokory, ze které pak vyrůstají všechny ostatní ctnosti.
V římském kostele sv. Petra
v okovech obdivují davy turistů jednu z nejproslulejších
Michelangelových soch – Mojžíše. Velikán izraelských dějin
sedí s deskami Zákona v ruce
a směle hledí do prostoru
kostela. Znalci tvrdí, že když
přecházíme kolem skulptury
obloukem a postupně hledíme
Mojžíšovi do tváře, ta mění výrazně svůj výraz. V jednom momentu je izraelský vůdce velmi
přísný, až hrozivý. Pak se jeho
tvář promění ve výraz pokojné majestátné slávy. A z jiného
úhlu se nám zase ukáže jeho
jemnost a pokora. Mají různé

tváře velkého Božího muže
oporu v Bibli? Pozorní čtenáři
budou souhlasit.
POKORA JE ZÁKLADNÍ
CTNOST
Často čteme o Mojžíšově horlení pro Boží slávu, projevujícím se nezřídka spravedlivým
hněvem, když je lid neposlušný
Božího zákona. Méně snadno
si ale všimneme projevů jeho
pokory. Jakoby nám tato ctnost
do portrétu „silného“ Mojžíše
nezapadala. To ovšem svědčí jen o našem nesprávném
nebo nedostatečném pojetí
pokory. Pokora je považována

za základní ctnost. Duchovní
autoři někdy představují soustavu božských a základních
lidských ctností jako budovu,
jejímž základem je právě pokora. Její latinské označení humilitas má společný základ s výrazem pro „zem, hlínu“ – humus.
Správná pokora je v člověku
skrytá jako základní kameny
budovy ležící hluboko v zemi,
lidskému zraku neviditelné. Ale
bez nich by se celá na nich spočívající konstrukce zhroutila.
Tento obraz vypovídá o pokoře
něco podstatného: jakékoli stavění na odiv tuto ctnost přímo
popírá, devalvuje ji a zabíjí.
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POHRDÁNÍ MOJŽÍŠEM
O Mojžíšově pokoře vypráví jedna drobná událost z knihy Numeri (12,1-16). Po vícerém odporu lidu proti Mojžíšovi se proti
němu postaví vlastní bratr Áron
a sestra Mirjam. Důvodem toho
podle biblického textu bylo, že
Mojžíš „pojal za ženu Kúšanku“. To vedlo oba sourozence
k pozoruhodnému závěru: „Což
Hospodin mluví jen prostřednictvím Mojžíše? Což nemluví
i naším prostřednictvím?“ (Nm
12,1-2). Není jisté, kdo zde tou
kúšanskou ženou je. Někteří se
domnívají, že by jí mohla být už
dlouholetá Mojžíšova manželka
Sipora (Ex 2,21), dcera midjanského kněze. Prorok Habakuk
totiž na jednom místě ztotožňuje Kúšan a Midjan (Hab 3,7).
Pak se tu ovšem nabízí otázka,
proč Mirjam se svou výhradou,
že Mojžíš se oženil s cizinkou,
čekala tak dlouho. Snad jen
znalost vášněmi zmítaného lidského srdce nám napoví, že zhrzený člověk dokáže i po dlouhé
době ranit druhého hořkostí,
kterou nosí mnohá léta skrytou
a čeká jen, až svou zbraň bude
moct použít. Je tu ovšem také
druhý výklad. Jelikož Kušité nebyli rodem Izraelci, je možné, že
byli součástí onoho „přimíšeného lidu“, který s Božím lidem
vytáhl z Egypta (Ex 12,38). Tato
„chátra“ se pak ze žádostivosti
po egyptském mase a zelenině bouřila proti Mojžíšovi (Nm
11,4). Důvodem Mirjamina pohrdání by pak byl nízký původ
Mojžíšovy ženy.
To byl ovšem jen zástupný
problém. Oběma sourozencům totiž vadilo Mojžíšovo
výsadní postavení uprostřed
izraelského lidu. Na jejich pyšný postoj biblický text říká:
„Hospodin to slyšel. Mojžíš však

byl nejpokornější ze všech lidí,
kteří byli na zemi“ (Nm 12,2–3).
Mohla by Bible vyslovit někomu ještě větší pochvalu, než je
tato? Pokorný Mojžíš. V čem tu
jeho pokora spočívá?
POKORA JE PRAVDA
Svaté Terezii z Avily se připisuje
výrok, že pokora je pravda. To
znamená, že člověk vybavený
touto ctností nemá potřebu
svoji osobu a dílo nijak přikrašlovat, doplňovat, ukazovat ani
doporučovat. Pravda prostě
září sama sebou. A když je někdo obdařen od Boha velkými
věcmi, nemá – je-li vskutku
pokorný – potřebu tuto pravdu popírat, snižovat, zlehčovat nebo jí pohrdat. V tomto
smyslu je pokorný také Mojžíš.
Ví, že jeho postavení vychází
z Božího vyvolení, nezakládá se
na jeho lidských přednostech.
Vzpomeňme si, jaké měl výhrady, když ho Bůh poslal zachránit Izraele z faraonovy moci:
„Nejsem člověk výmluvný …
mám neobratná ústa a neobratný jazyk“ (Ex 4,10). Hospodin ho naučí, že bude používat
darů druhých, v tomto případě
výmluvného bratra Árona: „On
bude tobě ústy“ (Ex 4,16).
BOŽÍ OBHAJOBA
Ale v případě, kdy Áronova ústa
určená k zvěstování Božího slova začnou reptat proti Mojžíšovi, a tím proti Bohu, se Bůh
sám svého služebníka Mojžíše
zastane. A to je druhý moment
Mojžíšovy pokory. Nechává
svou obhajobu na Bohu. Ví, že
ten, kdo je dárcem jeho darů,
si je také před reptaly obhájí.
A tak se skutečně stane.
PŘÁT DRUHÝM
Za třetí, Mojžíš nebyl na svoje vyvolení žárlivý. Přál si

dokonce, aby všichni v Izraeli
měli prorockého ducha (Nm
11,29). Áron byl prorokem, ale
v tom smyslu, že lidem předával slova, která dostal od Mojžíše (Ex 7,1-2). O Mirjam se říká
jen, že byla prorokyní. Text se
ale omezuje na zmínku o tom,
že s bubínkem v ruce vedla taneční rej žen na oslavu záchrany Izraele před faraonovým
vojskem (Ex 15,20).
JEDINEČNOST
VYŽADUJE VĚTŠÍ
POKORU
Nicméně Hospodin upřesňuje,
že Mojžíšovo postavení v Izraeli je jedinečné: „Má trvalé místo
v celém mém domě“ (Nm 12,7).
V této větě je hebrejský výraz
(ne’emán), který lze přeložit
a vyložit různými způsoby. Tak
například Jeruzalémská bible
čte: „Jemu je svěřen celý můj
dům.“ Možná ještě doslovněji
by se dalo říct: „Těší se důvěře
v celém mém domě.“ Je tomu
tak díky autoritě, kterou Hospodin Mojžíše pověřil. Autorita
v Bibli se nezakládá na lidských
schopnostech a dovednostech, které se podle měřítek
tohoto světa považují za silné
stránky. Důvodem autority
izraelských vůdců je Boží vyvolení. A Mojžíšova autorita je
samotným Hospodinem zdůvodněna takto: „S ním mluvím
od úst k ústům ve viděních“
(Nm 12,8). Je to tedy přátelství
s Bohem, pravidelné setkávání
se s jeho tváří a slovem, které
Mojžíše učinilo vůdcem, zákonodárcem a prorokem nejen
pro Izraele, ale také pro novozákonní Boží lid. Kristus totiž
přišel jeho odkaz naplnit. A tak
platí: čím větší dary, tím větší
pokora.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (36)
Pius XII. – papež teolog a obránce víry
text: Radomír Malý
Papež Pius XII. byl po válce konfrontován s polaritou tehdejšího světa. Na jedné straně existoval
mohutný komunistický blok v čele se Sovětským svazem, na druhé země tzv. svobodného světa
v čele s USA. Hrozilo vypuknutí III. světové války. Pius XII. se jednoznačně, i když nikoli nekriticky,
přiklonil na stranu západních demokratických zemí. Měl k tomu pádné důvody, neboť komunisté
všude, kde se zmocnili vlády, pronásledovali Katolickou církev. Komunismus představoval v jeho
očích stejnou zvrácenost jako nacismus, ale nebezpečnější v tom, že dovedl zlo, které představuje, lépe skrývat. Pius XII. se také zabýval teologickými a morálními otázkami své doby a vydal
na toto téma 40 encyklik. Všimneme si alespoň těch nejzávažnějších.
CÍRKEV, PÍSMO SVATÉ
A LITURGIE
I v krutém období II. světové
války papež nepouštěl ze zřetele klíčovou problematiku
dogmatiky a liturgie. R. 1943
vychází jeho encyklika „Mystici
Corporis“, kde rozebírá teologii
sv. Pavla o Církvi jako mystickém Těle Kristově. Všichni katolíci, kteří jsou pokřtění a vyznávají pravou víru, se stali údy
tohoto mystického Ježíšova
Těla. Nepokřtění a odpadlí se
jimi nemohou nazývat.
Pius XII. píše, že z toho plyne
pro katolíky závazek bránit Církev, když je napadena a ohrožena bludy nebo pronásledováním. Je to povinnost údů
vůči svému tělu, která platí
v přirozené rovině, tím spíše
potom v nadpřirozené.
Téhož roku papež publikuje encykliku „Divini Afflante Spiritu“
o tom, jak správně chápat Písmo
sv. Jde mu především o Starý zákon, v němž není vždy zřejmé,
jestli některé pasáže třeba chápat doslovně, nebo alegoricky.
Několik vyjádření Papežské biblické komise z počátku 20. století závazně stanovilo, že tam,
kde není evidentní alegorický

smysl popisované události nebo
pojednávaného tématu, nutno
chápat text Písma sv. doslovně.
Pius XII. k tomu připojuje, aniž by
zpochybnil závaznost vyjádření
Papežské biblické komise, že je
třeba vzít v úvahu také okolnosti
doby, v níž byl text napsán, jakož
i jednotlivé literární druhy Písma
sv. Souhlasí s tzv. historicko-kritickou metodou zkoumání Písma za předpokladu, že směřuje
k potvrzení jeho pravdivosti a nikoli k jejímu popření.
R. 1947 v encyklice „Mediator
Dei“ se Pius XII. věnuje liturgii.
Odmítá novátorské snahy, které
zatemňují chápání mše sv. jako
nekrvavé zpřítomnění krvavé
Kristovy kalvarské oběti. Zároveň též odsuzuje tzv. liturgický
archeologismus, tzn. snahu některých liturgistů zařadit do mše
sv. všechny zvyklosti a tradice prvotní církve. Papež připomíná, že
mnohé byly poplatné své době
a nelze ignorovat liturgický vývoj,
který vyústil v podobu mše sv.
podle misálu sv. Pia V. v 16. stol.
VÝVOJOVÁ TEORIE
A MYLNÉ TEOLOGICKÉ
NÁZORY
Po válce se stala módní
i v některých katolických

teologických kruzích tzv. vývojová teorie. Pius XII. ji v encyklice „Humani Generis“ r. 1950
přímo a bezprostředně neodmítá a prohlašuje za záležitost
přírodních věd a nikoli teologie. Zároveň ale trvá na tom,
že katolické víře odporuje evoluční nauka o původu lidstva
z více než jednoho lidského
páru. Dále papež prohlašuje
možnost vývinu člověka ze
zvířecích předků po tělesné
stránce za jednu z možných
vědeckých hypotéz, které neodporují víře, nicméně toto se
podle něj nemohlo týkat lidské
duše, jejíž existence si vyžaduje
přímé a bezprostřední stvoření Bohem. Poukazuje přitom
na nepřekonatelný rozdíl mezi
inteligencí člověka a zvířete,
který nelze překlenout nějakým vývojem.
Pius XII. v encyklice odsuzuje
falešný irenismus, tj. názor, že
katolická víra se může obohatit, když přijme za své i názory
jiných náboženství. Reaguje
též na snahy některých teologů
„přehodnotit“ nauku o transsubstanciaci, tj. o tom, že při
vyslovení konsekračních slov
kněze při mši sv. se mění podstata chleba a vína v podstatu
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Těla a Krve Kristovy, i když viditelné způsoby chleba a vína
zůstávají.

Foto: anonymous/ AP

Rovněž tak papež kategoricky
odmítá tvrzení zastávané tenkrát i uvnitř Katolické církve,
že mystické Tělo Kristovo není
totožné s Katolickou církví, nýbrž zahrnuje i příslušníky jiných
vyznání. Odvolává se na svoji
dřívější encykliku
„Mystici Corporis“
a potvrzuje, že mystické Tělo Kristovo
a Katolická církev
jsou jedno a totéž.
Pius XII. zaujímá
též nekompromisní postoj vůči komunismu. Všude,
kde se komunisté dostali k moci,
došlo k pronásledování křesťanů.
Biskupové a kněží
byli zatýkáni, věřící
za věrnost svému
přesvědčení vyhazováni z práce, pastorační možnosti
Církve státní úřady
drasticky okleštily.
Proto papež před
volbami v Itálii
r. 1948 prohlašuje zvláštním
dekretem za exkomunikované
všechny katolíky, kteří by odevzdali svůj hlas komunistické
straně. O rok později podpisuje
dekret Sv. oficia (dnes kongregace pro nauku víry), jenž stanovil, že katolík, který se dobrovolně stal členem komunistické
strany nebo s komunisty jakkoliv spolupracuje, propadá samočinné exkomunikaci (tzv. exkomunikace latae sententiae).
R. 1953 v proslovu k italským právníkům „Ci Riesce“,

publikovaném v L’Osservatore Romano, prohlašuje demokratické zřízení západních
zemí za podstatně lepší řešení
než komunistická diktatura,
i když nesouhlasí s duchovním
a mravním relativismem, který
tkví v jádru jejich systému.
Pius XII. musel reagovat i na tlak
jistých kruhů legalizovat umě-

lou antikoncepci. V projevu
k italským porodním asistentkám r. 1951, který byl rovněž
zveřejněn v L’Osservatore Romano, toto prohlašuje z hlediska katolické morálky za mravně
naprosto nepřijatelné.
CTITEL BOŽSKÉHO
SRDCE A PANNY MARIE
R. 1956 Pius XII. vydává encykliku „Haurietis Aquas“, v níž
naléhavě vybízí katolíky k úctě
vůči Nejsvětšímu Srdci Ježíšovu. Nekonečná láska, kterou
Spasitel miloval svět, je podle

něj jedinou záchranou lidstva.
Vřele doporučuje pobožnosti
prvních pátků.
Nejvýznamnějším věroučným
aktem tohoto papeže je však
vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie r. 1950
apoštolskou konstitucí „Munificentesimus Deus“. Závazně v ní
stanoví, že Panna Maria byla
po své smrti s tělem
i duší vzata do nebe.
Tuto pravdu víry, která je potvrzená vírou
Církve už od starověku, musí katolík
přijmout svým rozumem a vůlí. Pokud
by se tomu tvrdošíjně vzpíral, vylučuje
se sám z řad Katolické církve.
Pius XII. dal najevo
své hluboké mariánské cítění i při jiných
příležitostech, např.
zasvěcením
světa
Panně Marii na základě její žádosti ve Fatimě r. 1942 a později
r. 1952, kdy bylo jmenováno též Rusko, jak
si Matka Boží přála,
ovšem bez účasti biskupů celého světa.
Tento velký papež, nazývaný
„andělským“, zemřel r. 1958.
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PRO DĚTI

MAMI, MÁME V NEBI OTCE!
Prostá dívka, kterou si vyvolil Bůh k velkým věcem.
text: S. Faustýna Šímová OSF
Milé děti, Panna Maria se v každé situaci uměla rozhodnout pro dobro. Její srdce nebylo nakažené hříchem, a tak vždycky myslela i jednala správně.
Když Ježíši bylo třicet let, řekl
mi: „Mami, můj Otec mě posílá
do světa, abych i druhým lidem
říkal, že je má rád a že jsou Jeho
milované děti.“ Cítila jsem, že
ho čeká nelehký úkol. Odpověděla jsem mu: „Ježíši, vždycky
budu srdcem s Tebou, s láskou
na Tebe budu myslet a modlit se
za Tebe.“ Dlouze jsme se objali.

Jednou jsem seděla v kuchyni
a zašívala zástěru, když v tom
místnost naplnilo světlo. Stál
přede mnou anděl. Řekl mi:
„Neboj se, Maria, neboť jsi
nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš
mu jméno Ježíš, neboť On
zachrání svůj lid od hříchů.“ Vůbec jsem si neuměla představit, jak by se
to mohlo stát. Bůh má ale
vždycky řešení, blesklo mi
hlavou, a nahlas jsem řekla:
„Ano, staň se.“
Když se Ježíš narodil, vypadal
jako obyčejné miminko, ale
uvnitř jsem vnímala, že to je
ON. Hned, jak se naučil mluvit, rád na mě volával: „Mami,
máme v nebi Otce!“ Občas
mě pořádně překvapil. Třeba
když se na tři dny ztratil v Jeruzalémě. Když jsme ho konečně
s Josefem našli, řekl mi: „Musím
být tam, kde je můj Otec.“ Nevěděla jsem, co Otec s Ježíškem
zamýšlí, ale neustále jsem Bohu
opakovala: „Důvěřuji Ti.“

změnit svoje srdce a jednat
dobře. Nakonec se rozhodli, že
Ježíše zabijí. Když jsem stála
pod Ježíšovým křížem, prožívala jsem obrovskou bolest
a v srdci temnotu. Ničemu jsem
nerozuměla. Rozhodla jsem se
ale přese všechno věřit, důvěřovat a milovat. „Vždyť Bůh je
dobrý,“ a odháněla jsem každé
pokušení, které mi nalhávalo,
že to tak není.
Pamatuji si to jako dnes. Byl třetí den po Ježíšově smrti. Seděla jsem za městem na kameni. V tom jsem ucítila
pokoj a velikou útěchu.
Věděla jsem, že to může
znamenat jen jediné: „Ježíš vstal z mrtvých.“ Běžela jsem k učedníkům,
kteří už na mě z dálky
volali: „Ježíš žije!“ Ano, zlo
a smrt je poražena! Zpívala jsem „aleluja“. Aleluja mi
znělo v srdci po celý zbytek života a zní i nyní, v nebi. Máme
v nebi Otce!

Pozorně jsem sledovala Ježíšovy cesty. Měla jsem radost, když
lidé Jeho slovům naslouchali.
Byli ale mnozí, kteří nechtěli

Milé děti, srdce Panny Marie
bylo čisté, nedopustila se
žádného hříchu. Ví ale, jaké
to je, čelit každodenním pokušením. Chce nám na cestě
konání dobra pomáhat. Stejně
jako modlitbou a láskou doprovázela Ježíše, chce doprovázet i nás. Můžeme se svěřit
do její ochrany.
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Jmenuji se Maria a narodila jsem
se v Nazaretě. Už jaké malé mi vyprávěli rodiče o Bohu a o tom, co
všechno pro svůj izraelský národ
vykonal a že chce na svět poslat
Zachránce. Poslouchala jsem se
zatajeným dechem. Viděla jsem
kolem sebe spoustu utrápených
lidí! Říkala jsem si: „Srdce lidí jsou
nakažená zlem. Potřebujeme někoho, kdo nad zlem zvítězí.“
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O UVZTEKANÉ KLAVÍRISTCE
O děvčeti, které se naučilo překonávat překážky a překonávat sebe.
text: Jana Lokajová
Školní rok se přehoupl do své
druhé poloviny a Michalku Čermákovou čekalo první klavírní
vystoupení. Moc se na něj těšila.
Byla pilná žačka a cvičila každý
den. Postupně se naučila položit
ruce na klaviaturu, najít klapku
c1, zahrát stupnici jednou rukou a pak i oběma, přečetla pár
not, a tak její úsilí paní učitelka
odměnila účastí na žákovském
koncertě. Michalku hra na klavír
moc bavila, cvičila denně. Každý
týden se v hodině naučila něco
nového, co pak doma procvičovala. Brzy už se jí některé skladbičky tak usídlily v hlavě i v prstíkách, že si je přehrávala na piano
jen tak pro radost.
Hra na klavír Michalce šla moc
dobře. Bylo tu ale něco, v čem
se jí moc nedařilo. Michalka se
často vztekala. Když se jí nedařilo psát písmenka, hodila tužku
na koberec. Když jí maminka
nevyhověla a nekoupila v obchodě něco dobrého, věšela se jí
za ruku a tahala rozčileně za bundu. Když ji rodiče vyzvali, aby si
uklidila pokoj, dokázala vystřihnout hlasitou scénu a obviňovala rodiče ze všech možných
špatností, jen aby se na úklid
nedostalo. Michalka byla zvyklá
vyvádět, kdykoliv se svět netočil
podle jejich představ.
Někdo by možná řekl, že měla
zlozvyk vztekání. S takovou holčičkou je ale těžká práce. Hrozilo
jí, že kvůli svému vztekání přijde
i o kamarádky a rodiče kvůli tomu

byli velmi unavení a otrávení.
Nevěděli si s Michalkou ale rady.
A ona sama se sebou taky ne.
Jednou se Čermákovi vypravili
ke známým Vondrákovým na nedělní návštěvu. Vondrákovi měli
tři děti, které byly ještě mladší než
Michalka. Čermákovi jim dovezli
pytlík sušených meruněk. Když si
děti sladkosti převzaly, poděkovaly a zamířily i s Michalkou do kuchyně. „Nezapomeňte se rozdělit
i s Michalkou,“ volala za nimi maminka Vondráková. Děti vysypaly
meruňky na stůl a začaly je rozdělovat na kupky. Stalo se ale, že
meruňky vycházely tak, že každý
měl pět kousků a dva zbývaly.
Michalka se na zbylé meruňky
mlsně koukala, ale nic neřekla.
Co teď? Nejstarší Patrik se krátce
zamyslel a pak dvě přebývající
meruňky dal Michalce se slovy:
„Na, jsi návštěva.“ Ostatní děti
ani nemrkly, sebraly své kousky
a pustily se do nich.
Když Michalka viděla, že se žádné z těch malých dětí nevzteká,
že nedostalo ty kousíčky navíc,
ucítila takový zvláštní pocit. Bylo
to docela nepříjemné, měla chuť
se někam schovat a trochu jí to
bralo radost z těch výborných
meruněk. Styděla se. Kdyby ona
byla na jejich místě, určitě by
začala vyvádět, vřískat a dělat si
na zbylé meruňky nároky. Ale tyhle děti se nezlobily. Pro Michalku to bylo nepochopitelné.

Večer se na to zeptala maminky.
„Možná se tě drží zlozvyk vztekání a oni mají dobrý zvyk dělit
se a brát věci v klidu,“ zamyslela
se nahlas maminka. „Mami, já
chci taky umět brát věci v klidu,“
požádala Michalka, „ale nevím,
jak se to dělá,“ přiznala. Maminka v duchu zajásala a řekla: „Budeme na tom spolu pracovat.
Budeme to nacvičovat, platí?“
„Dobře, platí,“ rozhodla se Michalka a sama sobě slíbila, že se
v tom pokusí opravdu zlepšit.
A tak nacvičovali. Když se Michalce podařilo, že se překonala
a udělala něco nepříjemného bez
vztekání, rodiče ji chválili. Někdy
se moc nedařilo, ale tím se Michalka nenechala odradit. A víte
co? Bylo to trošku jako s tou hrou
na klavír. Když se cvičila každý
den, protože každý den se objevilo něco, do čeho se Michalce moc
nechtělo, nakonec se jí postoj překonávání nepříznivých okolností
bez vzteku tak zaryl pod kůži, že
to bylo čím dál lehčí a dařilo se jí
to čím dál snadněji.
A tak to je i se ctnostmi. Jsou to
dobré způsoby jednání, které
můžeme trénovat každý den,
až nám přijdou úplně přirozené.
Jsou to moudrost, spravedlnost,
statečnost a umírněnost. A pak
ještě postoje, které nás přibližují
k Bohu. Je to víra, naděje a láska.
Víc si o nich řekneme příště. Do té
doby se můžete cvičit v překonávání překážek jako Michalka.
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PODĚKOVÁNÍ A PROSBY
❧V

čísle 173 (2021/4) jsem
prosila za syna s Aspergerovým
syndromem, aby zvládl nástup
do 1. třídy. Vše zvládá a učení
ho baví, má skvělou paní učitelku i asistentku. Děkuji všem,
kdo si v modlitbě na nás vzpomněli. Velké Pán Bůh zaplať.
Chtěla bych prosit o modlitbu
za dary Ducha Svatého pro
moji kamarádku Kláru, která
prožívá těžkou zkoušku v manželství. Děkuji.
čtenářka Ludmila

❧ Chtěla

bych touto cestou
poděkovat Pánu Ježíši a Panně Marii za uzdravení z drogové závislosti. Děkuji za dnes
už dvacetiletého syna. Prosím
o modlitbu za moji maminku
a sestru, které mi stále nechtějí
odpustit moji minulost. Děkuji.
čtenářka Andrea

❧ Je

mi ctí tímto poděkovat
a takto i splnit slib daný Panně
Marii Pompejské za vyslyšení
proseb. Dcera, přestože prošla
poměrně náročným těhotenstvím, porodila 14. 12. 2021 zdravou holčičku. Od začátku trpěla
silnou nevolností, a i když vážila
pouhých 54 kg, s přibývajícím
těhotenstvím z váhy spíše ještě
ubírala. Bylo to v polovině listopadu, když z lékařského vyšetření přišla se zprávou, že miminko
nepřibírá a pokud se do týdne

jeho váha nezvedne alespoň
o 15 dkg, bude dcera muset
podstoupit vyvolání předčasného porodu. Zrovna v té době mi
přišel časopis Milujte se!, který
pravidelně odebírám. Byl v něm
návod, jak se modlit Pompejskou
novénu k Panně Marii růžencové,
která slibuje vyslyšení proseb.
Pochopila jsem to jako podanou
ruku v našich nesnázích a hned
ten den jsem se začala novénu
s důvěrou a naléhavostí modlit.
Novéna má dvě části: prosebnou
a děkovnou, každou po 27 dnů,
tj. 3 x 9 dnů novény prosebné a 3
x 9 dnů novény děkovné. A byla
jsem vyslyšena. Po týdnu na vyšetření byly výsledky dobré, dcera pak ještě po termínu porodu
dokonce ještě tři dny přenášela
a miminko se narodilo přesně
na den skončení prosebné části
novény. I když byl porod náročný a trval od třetí hodiny ranní
do 22. hod. v noci, všechno dobře
proběhlo k velké úlevě a radosti
nás všech, miminko vážilo 3 410
gramů. Od prvního dne narození vnučky se modlím děkovnou
část. A je za co děkovat! Vnučka
i její maminka jsou v pořádku
a hezky prospívají. Z celého srdce
děkuji nebeské Mamince a tuto
novénu všem, kdo jsou v jakékoliv nesnázi,velice doporučuji.
Modlete se opravdově srdcem,
s důvěrou a nebudete zklamáni.
vděčná babička Mária

❧ Děkuji

Ti, Matičko Boží,
za zlepšení mého zdravotního stavu na základě modlitby
Pompejské novény. Také bych
chtěla poděkovat Pánu Ježíši
Kristu za zlepšení podmínek
v mém zaměstnání. Děkuji.
čtenářka Ivona

❧ Děkuji

touto cestou Svaté
rodině, svaté Anně, svatému
Antonínovi a svatému Janu
Nepomuckému za to, že jsem
s jejich požehnáním a pomocí
úspěšně složil náročné zkoušky.
čtenář Josef

❧ Chcem Vás touto cestou požiadať o modlitbu za priateľovu
dcéru Alžbetu. V marci prekonala covid a jej stav je stále veľmi nedobrý. Ďakujem.
rytier Pavol

❧ Prosím za ochranu pro vnu-

ka Maxíčka. Za zbavení zlého
vlivu na jeho maminku.
babička

❧ Milosrdný

a dobrý Bože,
prostřednictvím sv. Judy Tadeáše a sv. Šarbela, prosím vyslyš naše modlitby za uzdravení naší maminky Jany. Dej nám,
abychom byli vyslyšeni, neboť
ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen. Děkuji.
Marie

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
BŘEZEN

Abychom si v postní době uvědomovali, že vše má svůj čas – čas nemoci i čas
uzdravení, a abychom tento čas svěřili do péče Panny Marie Neposkvrněné.

DUBEN

Abychom vytrvali v postoji Mariina fiat a realizovali rytířský cíl spojit s Nejsvětějším Srdcem Pána Ježíše skrze Neposkvrněnou co nejvíce duší a co nejtěsněji.
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❧ Prosím za syna Jiřího, který je

v umělém spánku v nemocnici.
Věra

❧ Už

ste mi pred rokom pomohli, syn Marek sa vzdal alkoholu a drog, narodila sa im
v septembri druhá dcérka Klárka. V decembri mu začala dovolenka, prosila som ho, aby
mi dal len vianočný dar: nech
je triezvy. Do Štedrého dňa sa
ešte držal a potom zmiešal alkohol a drogy, celé sviatky bolo
peklo (bitky, výtržnosti, polícia, záchranka, kliatby). Neprestávám s modlitbou, domodlila som sa pompejsku novénu,
vzývam všetkých svätých, prosím za duše v očistci a o ich pomoc. Modlím sa zaň roky, má
už 35, sú za neho večné omše
a veľa obiet… Ale už mi dochádzajú sily. Celá rodina je zničená. Manžel mi vykrikuje, ako sa
ešte môžem modliť, ked Ježiš
nepomáha. No já ho dávam
Ježišovi, prosím o vyriešenie,
nech nám Boh dopraje pokoj, aj
jeho manželke Lucke a 5-ročnej
Karolínke a 4-mesačnej Klárke.
Prosím vrúcne o modlitbu.
Janka
Panno Maria, prosím tě přimlouvej se za mého syna a vnuka, kteří mají vážné zdravotní problémy. Také Tě prosím o přímluvu
za dar víry pro celou moji rodinu.
Panno Maria, děkuji Ti.
rytířka Vlasta

❧ Prosím o modlitbu za zdraví

mojí sestry a švagra. Kéž by se
našla vhodná léčba, aby ustoupily velké bolesti. Panno Maria,
prosím, vezmi pod svou ochranu celou naši rodinu a posilni ji
ve víře.
Ludmila

❧ Prosím o modlitbu za zdraví

a sílu nést veškeré bolesti. Zemřel mi syn. Je to už delší doba,
ale pro mě je to, jako by to bylo
včera. Kvůli snaše jsem ztratila

kontakt s vnučkou, o kterou jsem
se starala, když byla malá. Nemám nikoho. Samota je velmi zlá.
Bojím se. Vlídné slovo, pomoc už
není. Nemoci a stáří se hlásí a bolesti přibývají. Prosím za vnučku,
aby našla cestu k Pánu i ke mně.
Prosím a děkuji za modlitbu.
Jindra

❧ Prosím

na přímluvu Panny
Marie, svatého Tadeáše a všech
svatých za mou vnučku.
Za moudrost v životě. Za dobrý
partnerský vztah. Za mou samotu.
Alena

❧ Tolik milostí a dobra každý

den. Kolik všelijakých ohrožení
života od malička. Anděl strážný nad námi opravdu bděl.
Neotrávila jsem se. Nezabili
jsme se, když jsme při sáňkování s bráškou vletěli z mostu
do potoka. Pár havárek na kole.
Jak jsem byla starší, srážky s autem a v práci úrazy. A teď poděkování Pánu Bohu za ochranu
při poslední havárce v loňském
roce. Jsem naplněna opravdovou vděčností, kolik dobrých
lidí mi pomáhalo. Za jejich
starostlivost, zavolání pomoci.
Šofér mě neviděl, když jsem
jela po hlavní na kole. Měla
jsem helmu, ale úplně mě neochránila. Byla jsem zraněná
nad okem a hodně krvácela.
Ale nic vážného to nebylo. Jak
také neděkovat za to, že můžu
jezdit na kole. Nohy moc neposlouchají a já tak můžu do kostela, na mši svatou a jinde, kde
bych se jinak nedostala.
rytířka Jarmila

❧ Panna

Maria se skutečně
a každý den stará o své milované.
Ne já Jí, ale Ona mě si k sobě přitáhla. Jak se to stalo? Žijeme s rodinou už léta v Belgii. Máme tu
SKM (Slovenskou katolickou misii). Jednou, když byla nejmladší
dcera ještě malá, chtěl jsem jít
do kostela k Polákům. Chodil

jsem tam, protože to bylo trochu
blíž, ale něco nebo někdo uvnitř
mi říkal(o), jdi dnes do SKM.
Na konci mše pan farář ohlásil, že
nás přijela navštívit Terezia Gažiová z Medžugorje a bude malá
přednáška na faře. Zaujalo mě
to. To bylo v roce 2010. Tak krásné vyprávění o naší Matce jsem
do té doby neslyšel. Od té doby
si mě Maria vede k sobě a k Ježíšovi a jako by mě dostala na starost. Stalo se toho mnoho. Asi
rok předtím, než jsem vstoupil
do Rytířstva, jsem se šel modlit
s druhým malým synkem do jedné kapličky a pod malým oltářem Panny Marie jsem mezi svíčkami našel zázračnou medailku
Panny Marie, Immaculatu. Když
jsme po atentátech tady v Bruselu 2016 začali shánět chalupu
v Čechách z obav, co se bude dít,
jsme se seznámili s lidmi z farnosti u chalupy a jedna dobrá
duše mě přímo pozvala, abych
se stal rytířem Neposkvrněné.
rytíř Martin

❧ Na

den 11.  5.  2022 připadne 20. výročí vysvěcení Kristova
kněze a rytíře Neposkvrněné
P. Mgr. Ing. Jana Špačka z vikariátu Český Krumlov. K tomuto
výročí mu přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a stálou ochranu
Panny Marie a jejího syna Pána
Ježíše. Touto cestou chci poděkovat za jeho podporu v přímluvách a modlitbách.
Marie

❧ Chtěla

bych poděkovat mé
milé Matičce Boží za ochranu
v těžké chvíli při covidu. Prožila
jsem moc těžkou noc, kdy jsem
byla sama a dusila jsem se. Bylo
to moc zlé, ale v tu chvíli jsem se
začala modlit růženec a všechny
modlitby, které mě napadly. Tento stav po dvou hodinách ustal.
Promítl se mně v tu chvíli celý
můj život a všichni, pro které tady
ještě chci být. Děkuji ze srdce,
moje milá Maminko v nebi.
rytířka Iva
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ZPRÁVY
• Itálie: Sdružení katolických
lékařů vydalo manifest proti
záměru vlády legalizovat eutanazii. „To by znamenalo konec
naší civilizace,“ píše se v jejich
prohlášení.
www.pch24.pl, 24. 1. 2022
• USA: Katolická organizace
Hlas rodiny se obrací v souvislosti se synodální cestou, kterou papež František vyhlásil
za program Církve pro současnost, na biskupy celého světa,
aby usilovali o odstranění zákonů ve svých zemích, které
jsou v rozporu s přirozenými
právy člověka, jež se týkají života a rodiny. Jde o sexuální
výchovu na školách, která se
stala výchovou k nemravnosti a smilstvu, dále o propagaci
genderové ideologie, o antikoncepci a potraty. Tyto zákony
jsou formou nátlaku na rodiny
a indoktrinují budoucí generaci
kulturou smrti.
www.christianitas.sk, 26. 1. 2022
• Polsko: Rada lázeňského města
Duszniki blízko českých hranic
v Dolním Slezsku vyhlásila rok
2022 Rokem sv. Edithy Steinové.
Tato světice a oběť nacistického
holokaustu bývala ve zdejších
lázních pravidelným hostem
a říkala, že „tady poprvé uviděla skutečné hory“. E. Steinová
se narodila r. 1891 v židovské
rodině v Breslau (dnes polská
Wroclaw), byla docentkou filozofie, r. 1922 konvertovala ke katolické víře a přijala svátost křtu,
r. 1933 vstoupila ke karmelitkám
v Kolíně nad Rýnem, r. 1938
jako Židovka musela uprchnout
do Holandska do kláštera v Echtu, po obsazení země Německem byla zatčena a deportována

do Osvětimi, kde 9. srpna r. 1942
zahynula v plynovém komoře.
www.niedziela.pl, 22. 1. 2022
• Indie: Indická vláda Nárendry
Módího, jež původně zablokovala finanční prostředky ze
zahraničí pro Misionářky lásky,
založené Matkou Terezou z Kalkaty, které působí v Indii jako
uznaná charitativní organizace, nakonec změnila své rozhodnutí. Rozhodla se obnovit
povolení k činnosti na ekonomické a finanční úrovni poté,
co, jak uvedla tisková agentura
Ani, byly předloženy „potřebné
dokumenty“. Blokádu oznámily
indické úřady o Vánocích.
Tuto dobrou zprávu však
doprovázejí dvě další, které
dokreslují atmosféru napětí
v zemi vůči křesťanské menšině, často obviňované hinduistickými extremisty z proselytismu a nucených konverzí.
Pravdou však je, že křesťané
působí pro dobro společnosti
charitativními skutky bez rozdílu kast. První zpráva se týká
vystěhování sirotčince, o němž
rozhodly indické státní úřady
a který vedly sestry Matky Terezy v Kánpuru na severu státu
Uttarpradéš. Sestrám neprodloužily státní koncesi na pozemky, na nichž stojí dětský domov, která skončila v roce 2019.
Úřady, které spravují státní majetek, údajně požadovaly po řeholnicích, aby zaplatily pokutu
za užívání stavby v posledních
dvou letech po vypršení koncese. Tento finančně obtížně
splnitelný požadavek přiměl
sestry k tomu, aby se vzdaly
žaloby proti rozhodnutí státu
a 3. ledna objekt předaly státu.
Agentura AsiaNews, která
přinesla zprávu zveřejněnou
Indickým katolickým fórem,
uvedla, že za posledních 53 let

centrum přijalo a dalo k adopci
1 500 dětí v souladu se zákonem. Kromě sirotků centrum
pomáhá také tisícům chudých
lidí, jako jsou malomocní, opuštěné matky a děti migrantů.
www.vaticannews.va 24. 1. 2022
• Laos: Laoská katolická komunita ve vesnici Ban Nam Gnam
v okrese Thulakhom v provincii
Vientiane má od 11. ledna nový
kostel, který posvětil apoštolský vikář, kard. Louis-Marie Ling
Mangkhanekhoun. Jak informovala agentura Fides, kostel byl
zasvěcen laickému mučedníkovi
a katechetovi Paulu Thoj Xyoojovi, který zemřel pro věrnost
katolické víře r. 1960 a r. 2016
byl blahořečen spolu s dalšími
16 mučedníky. V Laosu žije malé
křesťanské společenství, v němž
katolíci tvoří asi jedno procento obyvatelstva, tj. asi 60 000
z celkového počtu šesti milionů
obyvatel, kteří se soustřeďují
především ve velkých městských
centrech a v oblastech podél řeky
Mekong. Jednou z nejvýznamnějších událostí pro místní církev
v posledních letech bylo blahořečení sedmnácti mučedníků,
včetně misionářů a laiků, 11. prosince 2016 ve Vientiane. V dubnu
2018 proběhlo také vysvěcení
čtyř nových kněží při slavnostní
eucharistii v katedrále sv. Ludvíka
v Takhe v centrální části této východoasijské země.
www.vaticannews.va, 25. 1. 2022
• Brno: Kongregace pro kauzy
svatých v Římě udělila souhlas
k zahájení kanonizačního řízení otce Martina Středy, kněze
a řeholníka Tovaryšstva Ježíšova. Podrobnější informace jsou
v textu ediktu, který je zveřejněn na webových stránkách
Biskupství brněnského.
www.biskupstvi.cz
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POMOC OBĚTEM VÁLKY
na Ukrajině
Bratři minorité ze západní Ukrajiny z městečka Bolšovce poskytli
svůj exerciční dům pro lidi utíkající před válkou.
Dům může poskytnout přístřeší pro 200 osob.
Kdo můžete podpořit finančně, pošlete dar na účet 7498984001/5500,
do zprávy pro adresáta napište: „Dar na Ukrajinu.“
Pokud jste odběratelé našeho časopisu, jako variabilní symbol uveďte svoje IČP.

Všem dárcům jménem bratří z Bolšovec
srdečně děkujeme.

Exerciční dům v Bolšovcích
na Ukrajině

Pane, učiň mne
nástrojem svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde je tma.
Pomoz mi, abych
netoužil po útěše, ale těšil,
po pochopení, ale chápal,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.
Amen.
františkánská modlitba
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