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Editorial
Obraťte se k Bohu! Tato výzva v mnoha podobách se vine jako červená nit následujícími stránkami
Světla. Je více než aktuální obrátit se konečně k Bohu a přilnout k Němu celým svým srdcem, s modlitbou nejen na rtech, ale především právě v srdci.
Nevíme totiž dne ani hodiny, nejen proto, že žijeme
v době, kdy hrozí nebezpečí válečného konfliktu obrovských rozměrů.
Není možné na stránkách Světla zabývat se konkrétní situací v Sýrii, na Ukrajině, na Krymu atd.
Aspoň ne zpravodajsky aktuálně. Je jasné, že výzvy
k modlitbě a půstu platí stále, že záleží právě na nás
křesťanech, jak bude svět vypadat zítra. A to, i pokud
jde o mír ve světě. Tváří v tvář mnohým vítězstvím
satana máme stále šanci zachránit aspoň svou duši,
ale nikdy nezapomínejme také na duše dalších lidí.
I pro tuto situaci platí slova Bernadette Smythové, že jsme opustili společné modlitby a půst jako
jednotná církev, a proto Bůh dopouští tyto události. (str. 10) Zapomínáme v boji za vítězství Boží věci
právě na to nejdůležitější: zapojit Boha, padnout na
kolena a bez přestání se modlit a postit. Vzpomeňme
jen na biblické Ninive – to je naděje pro budoucnost
světa, ale její naplnění závisí na svobodné vůli každého křesťana. Nastal čas, kdy už nesmíme otálet ani
vteřinu. Nesmíme si říkat, že ještě není tak zle. To
nemůžeme lidsky posoudit, ale jedno víme jistě a toho je třeba se držet: Nikdy nemůžeme zvítězit, když
Bůh nebude v čele všeho, co děláme!
Nikoliv s Bohem za zády, ale s Bohem v srdci pak
můžeme každý z nás naplnit své misionářské poslání
uprostřed tohoto světa, jak to vidíme i na bl. Marii Caritas Braderové. (str. 6) A ti, kdo byli Bohem vysláni
do veřejné činnosti, u ní najdou velmi důležité slovo:
O co intenzivnější je veřejná činnost v povolání, o to
hlubší a vroucnější musí být jejich duchovní život.
Papež František řekl, že kříž je na křesťanské cestě vždycky. Křesťanský život je následování Ježíše.
(str. 7) U některých misionářů je toto následování
naplněno až k fyzické oběti vlastního života. Církev
nezapomíná na tyto bojovníky za spásu lidských duší, a proto má Den modliteb a postu za zabité misionáře. (str. 5) Přemýšlejme přitom, zda v sobě máme
odhodlání odvážně dosvědčovat Ježíše.
Týden, který je před námi, má ještě jeden významný den – 25. březen, slavnost Zvěstování Páně. Je to
také Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Proto se tomuto tématu opět věnujeme – i pro povzbuzení, že s pomocí Boží se dá mnohé zachránit. (str. 9)
Na závěr si vypůjčím slova P. Dietra Biffarta FSSP
(str. 8): „Mnohé hrozby našich dnů nám dávají dostatečně vidět, abychom znovu objevili modlitbu Anděl Páně, šířili ji a vytrvale se ji modlili.“
Daniel Dehner
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Popeleční středa
Katecheze Svatého otce Františka při generální
audienci na náměstí Sv. Petra 5. března 2014

D

obrý den, drazí bratři a sestry! Popeleční
středou dnes začíná
čtyřicetidenní postní doba, která nás přivede k velikonočnímu
triduu, památce umučení, smrti
a vzkříšení Pána, srdci a jádru mystéria naší spásy. Postní doba nás
na tento důležitý moment připravuje, a proto je dobou „mocnou“,
bodem obratu, který má každému
z nás usnadňovat změnu, konverzi. Všichni se potřebujeme polepšit, změnit k lepšímu. Postní doba
nám pomáhá vyjít z úmorných návyků a pokleslé náklonnosti ke zlu,
jež nám strojí úklady. Církev nám
v postní době adresuje dvě pozvání: uvědomit si hlouběji Kristovo
vykupitelské dílo a žít závazněji
svůj křest.
Uvědomění si divů, které Pán
učinil pro naši spásu, disponuje naši mysl a naše srdce k postoji vděčnosti vůči Bohu za to, co nám daroval, za všechno, co koná pro svůj
lid a celé lidstvo. Odtud vychází naše konverze. Je to vděčná odpověď
na ohromující tajemství Boží lásky.
Pozorujeme-li lásku, kterou k nám
chová Bůh, vnímáme ochotu přiblížit se Mu. A to je konverze.
Žít až do dna křest je druhé pozvání a znamená také nezvykat si
na úpadek a bídu, s nimiž se setkáváme v ulicích našich měst a obcí.
Existuje riziko, že budeme pasivně
přijímat určitá jednání a nedivit se
skličujícím skutečnostem, které nás
obklopují. Zvykáme si na násilí jako by to byla samozřejmá všední
zpráva; zvykáme si na bratry a sestry, kteří nocují na ulici a nemají střechu nad hlavou. Zvykáme si
na uprchlíky, kteří hledají svobodu
a důstojnost a nejsou přijímáni tak,
jak by měli. Zvykáme si na život ve
společnosti, která se chce obejít bez
Boha a v níž rodiče už neučí děti
modlit se, ani přežehnat se křížem.

A zeptám se vás: Umějí vaše děti
udělat znamení kříže? Přemýšlejte.
Vaši vnuci se dovedou přežehnat?
Naučili jste je to? Přemýšlejte a odpovězte si v srdci. Umějí se modlit
Otčenáš? Znají Zdrávas? Přemýšlejte a odpovězte si.
Toto tíhnutí k nekřesťanskému
a pohodlnému jednání narkotizuje naše srdce! Postní doba k nám
přichází jako prozřetelnostní čas
změny kurzu, obnovy schopnosti
reagovat na zlo, které nás neustále ohrožuje. Postní dobu je třeba
žít jako čas obrácení, osobní i komunitní obnovy přiblížením se Bohu a důvěřivým přilnutím k evangeliu. Takto budeme moci hledět
novýma očima na bratry a jejich
potřeby. Proto je postní doba vhodná pro obrácení k lásce vůči Bohu
a k bližnímu; lásce, které je vlastní
postoj nezištnosti a milosrdenství
Pána, jenž „se stal chudým, aby
nás obohatil svojí chudobou“ (srov.
2 Kor 8,9). Rozjímáním o ústředních tajemstvích víry – umučení,
kříži a vzkříšení Krista – si uvědomíme, že se nám dostalo nezměrného daru vykoupení nezištnou
Boží iniciativou.
Díkůvzdání Bohu za tajemství jeho ukřižované lásky; autentická víra, obrácení a otevřenost
srdce vůči bratřím – to jsou zásadní znaky toho, jak žít postní
dobu. Na této cestě chceme s obzvláštní důvěrou prosit o ochranu
a pomoc Pannu Marii, která jako první uvěřila v Krista, aby nás
v těchto dnech intenzivní modlitby a pokání provázela a abychom
tak duchovně očištěni a obnoveni přistoupili ke slavení velkolepého mysteria Paschy jejího Syna.
Všem přeji požehnanou postní
dobu!
Přeložil Milan Glaser,
Česká sekce Rádia Vatikán
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3. neděle postní – cyklus A

E

vangelista Jan tě dnes přivádí k Mistrovi ve chvíli, kdy ti
chce ukázat svou lidskou tvář.
Polední slunce neúprosně žhne. Na své
dlouhé cestě samařským územím z Judska do Galileje pociťuje Ježíš únavu a žízeň. Prožívá stejné těžkosti jako jiní lidé,
proto s nimi tak hluboce cítí. Jde za těmi, kteří jsou na tom podobně, aby jim
pomohl. Pociťuješ-li také vyprahlost, žízeň a únavu, připoj se k Pánu, zavede tě
k prameni života.
Usedl u památné studny, ale ta je hluboká a Ježíš nemá nádobu, aby si nabral
vody. Pán však zde hledá něco víc než
doušek na občerstvení. Hledá ztracené
a žíznící ovce. Aby přinesl vodu života
těm, kteří jsou v temnotách a stínu smrti (1), vážil daleko větší cestu než z Judska
do Samaří. Je to vzdálenost, která odděluje nebe a zemi. Jedna z těchto ovcí právě přichází, aby si nabrala vody. Pán se
k cizince obrací s prosbou: Dej mi napít.
Všimni si překvapení sycharské ženy.
Tento Žid nejen že jí nedává najevo svou
povýšenost, ale dokonce ji prosí, aby mu
pomohla uhasit jeho žízeň. Jedná se tu
o něco víc než o náhodné setkání unaveného Žida se Samařankou. Je to od věčnosti připravované setkání hříšnice a Spasitele. Jestliže Boží Syn od někoho něco
žádá, je to vždy proto, aby mu sám mohl
věnovat daleko větší dar. Jak velice se mýlí všichni, kdo vidí v Bohu někoho, kdo
nás chce omezovat a odnímat nám to,
co se nám líbí. Nejen této ženě platí jeho stesk: Kdybys znala Boží dar… Nejčastější příčinou lidského bloudění je nevědomost. Tato žena je prototypem všech,
kteří neznají, nevědí, co je pro ně dobré,
a především nevědí, jak blízko je jejich
Spasitel, jak hlubokou a štědrou studnicí milosrdenství a dobroty je jeho Srdce.
A nejen to, ta žena ani neví, jak závažný
a těžký je její vlastní stav. Pokud setrváváš
v sobecké závislosti, ovlivňuje to všechno
tvé smýšlení, takže ani nejsi schopen vidět a poznávat pravé hodnoty. Přes hrubou slupku egoismu se Boží slovo a světlo těžko dostává k tvému srdci.
Samařská žena není dosud schopna vidět víc než svůj vlastní prospěch a pohodlí: „Dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“
Jenomže cesta k obrácení a změně života
vyžaduje, abys přemohl svou pohodlnost,
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Liturgická čtení
Voda života
Zamyšlení nad liturgickými texty
dnešní neděle
Pohleďte na pole, že již zbělela ke žni!
abys za laciné výhody neprodával pravé
Boží dary. Uspokojení, které hledáš u tvorů, jen více probouzí palčivost tvé žádostivosti. Vzbuď v sobě živou touhu poznat
samu podstatu své ubohosti a hříšnosti
a pros Spasitele, aby ti dal vodu opravdového poznání. Může k tomu přispět, když
budeš pozorně sledovat, s jakou trpělivostí a taktem překonává sebejistotu ztracené ovce, za kterou vážil tak dalekou cestu.
Ježíšova výzva k samařské ženě, aby
přivedla svého muže, se šetrně dotýká bolavého místa jejího svědomí. Ale Samaritánka pohotově uhýbá: Nemám muže,
není o čem mluvit! Není to často i tvoje taktika? Aby ses vyhnul znepokojující výčitce, raději si takovou myšlenku
ani nepřipouštíš. Ale právě tvoje neduhy jsou téma, o kterém chce Pán s tebou
rozmlouvat. Pozoruj, jak laskavě a ohleduplně přivádí ženu blíž k doznání pravdy. Jeho milosrdná výtka dokonce začíná
i končí pochvalou: Správně jsi odpověděla..., to jsi řekla pravdu.
Z Ježíšovy odpovědi poznává žena, že
před tímto Židem nemá co skrývat. Její
pokus odvést řeč na obecné náboženské
téma a dlouhodobý spor dává nakonec
Spasiteli příležitost, aby jí zjevil celou
pravdu o sobě i o svém Otci. Ještě nikomu se Ježíš nepředstavil tak otevřeně jako Mesiáš. Je to ta nejradostnější zvěst
i pro tebe: nastala hodina, kdy je možno
všude vzdávat Bohu náležitou úctu v duchu a v pravdě. To, oč především jde, není
to či ono místo bohopocty, ale především
upřímnost srdce, které se k Bohu obrací, protože poznalo a uznalo jak pravdu
o své hříšnosti, tak pravdu o svém Pánu
a Stvořiteli, který poslal na zem svého Syna, aby nás vyhledal a přinesl nám živou
vodu Otcovy lásky a odpuštění.
Samaritánce od Jakubovy studny se dostalo této milosti. Když šla pro vodu, netušila, že se tu setká s Bohem, který s ní
bude tak dlouho trpělivě rozmlouvat, až
uvěří. Necítí se zahanbena ani ponížena,
nýbrž sama se pokoří a veřejně se přiznává ke své hříšnosti. Její obrácení přináší

1. čtení – Ex 17,3–7
Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi nás vyvedl
z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal
k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto
lidem? Ještě trochu a ukamenují mě!“
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před
lid v doprovodu několika starců z Izraele, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi
udeřil do Nilu, a jdi! Hle, já tam budu
stát před tebou na Chorebu, udeříš do
skály, vytryskne z ní voda a lid se napije.“ Mojžíš tak udělal před očima izraelských starců. Nazval pak jméno toho
místa Massa a Meriba kvůli hádce izraelských synů a kvůli tomu, že pokoušeli Hospodina tím, že říkali: „Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?“
2. čtení – Řím 5,1–2.5–8
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na
základě víry, žijeme v pokoji s Bohem
skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze
něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Naděje však neklame,
protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl
dán. Kristus přece v ten čas, když jsme
Dokončení na str. 4
své ovoce: zapomněla džbán i vodu a spěchá do města, aby všem ohlásila příchod
Mesiáše. V jeho domovině Pána vyhnali,
chtěli ho shodit ze skály. Město jeho nepřátel ho prosí, aby u nich zůstal.
Na tomto příkladu poznáváš, jak se
vyplácí nepřeslechnout Ježíšovo oslovení a setrvat s ním v rozhovoru. Je trpělivý, laskavý, nezná nedůtklivost a má úctu
k tomu, s kým rozmlouvá. Zná tvoje viny
i tvé závislosti, zná předem i tvé výmluvy, ale zná především tvou hlubokou žízeň po skutečné pravdě a opravdové svobodě, proto přišel zdaleka, aby ti nabídl
pramen vyvěrající k věčnému životu. Staň
se jeho hlasatelem jako obrácená žena
od studnice.
Kéž bys dnes uposlechl jeho hlas, nezatvrzuj své srdce! (2)
Bratr Amadeus
(1)

Lk 1,79; (2) srov. resp. žalm 95
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Obrácení začíná ve svědomí
Homilie Svatého otce Františka při liturgii
Popeleční středy, Řím, bazilika sv. Sabiny 5. března 2014
„Roztrhněte svá srdce, a ne pouze šaty.“ (Jl 2,13)
Těmito pronikavými slovy proroka Joela nás dnešní liturgie uvádí do postní doby a ukazuje, že obrácení srdce je pro tento čas milosti charakteristické. Prorocký
apel je výzvou pro nás všechny, nikoho
nevylučuje a připomíná nám, že obrácení
se neomezuje na vnější či mlhavá předsevzetí, nýbrž zapojuje a přetváří celé bytí
člověka, začínaje v jeho středu, ve svědomí. Jsme zváni vykročit na cestu, na níž

se snažíme vyhnout fádnosti, otevřít oči
a uši, ale zejména srdce, a překročit svou
vlastní „ohrádku“.
Otevřít se Bohu a bratřím. Víme, že
tento stále „umělejší“ svět působí, že žijeme v kultuře „dělání“ a „užitku“, kde
ze svého horizontu nepozorovaně vytlačujeme Boha. Avšak i samotný horizont
odmítáme. Postní doba nás volá, aby nás
„vyburcovala“ a připomněla nám, že jsme
tvorové a že zkrátka nejsme Bůh. Když
v každodenním nepatrném prostředí sle-

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky.
Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého – možná za dobrého se ještě někdo umřít odhodlá. Ale Bůh dokazuje
svou lásku k nám tím, že Kristus umřel
za nás, když jsme byli ještě hříšníky.
Evangelium – Jan 4,5–42
Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš,
unavený chůzí, se posadil – tak jak byl
– u té studny. Bylo kolem poledne. Tu
přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ – Jeho
učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpověděla: „Jakže? Ty, žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž
se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to
řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla,
kdo ti říká: ,Dej mi napít‘, spíše bys ty
poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“
Žena mu namítla: „Pane, vždyť ani nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud
tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad
větší než náš praotec Jakub, který nám
dal tuto studnu a sám z ní pil, i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl:
„Každý, kdo se napije této vody, bude
zase žíznit. Kdo se však napije vody,
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kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane
se v něm pramenem vody tryskající do
života věčného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého
muže a zase přijď sem.“
Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“
Ježíš jí na to řekl: „Správně jsi odpověděla: ,Nemám muže‘; pět mužů už jsi
měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj
muž. To jsi mluvila pravdu.“ Žena mu
řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši
předkové uctívali Boha tady na té hoře, a vy říkáte: ,Jen v Jeruzalémě je to
místo, kde se má Bůh uctívat.‘ “ Ježíš jí
odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na
této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe,
protože spása je ze židů. Ale nastává
hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví (Boží) ctitelé budou Otce uctívat
v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch,
a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím,
že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus.
Ten až přijde, oznámí nám všechno.“
Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, ten, který s tebou mluvím.“ Právě tehdy se vrá-

duji některé mocenské boje o prostory,
říkám si: Tito lidé si hrají na Boha Stvořitele! Ještě si nevšimli, že nejsou Bůh.
Hrozí nám, že se uzavřeme také vůči
druhým a zapomeneme na ně. Jedině dotýkají-li se nás těžkosti a utrpení našich
bratří, teprve tehdy se můžeme vydat na

tili jeho učedníci a divili se, že mluví se
ženou. Přesto však se nikdo nezeptal:
„Co jí chceš?“ nebo „Proč s ní mluvíš?“
Žena tam nechala svůj džbán, odešla do
města a řekla lidem: „Pojďte se podívat
na člověka, který mi řekl všechno, co
jsem udělala. Snad je to Mesiáš?“ Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím
ho učedníci prosili: „Mistře, najez se!“
On jim však řekl: „Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se mezi sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco
jíst?“ Ježíš jim řekl: „Mým pokrmem je
konat vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo. Říkáte přece: ,Ještě
čtyři měsíce, a nastanou žně.‘ Hle, říkám vám: Zvedněte oči a podívejte se
na pole: jsou už bílá ke žním. Ten, kdo
žne, už dostává svou mzdu a shromažďuje úrodu pro věčný život, takže se
raduje zároveň rozsévač i žnec. V tom
je totiž pravdivé přísloví: ,Jiný rozsévá
a jiný sklízí.‘ Já jsem vás poslal sklízet,
na čem jste nepracovali. Jiní pracovali
a vy sklízíte plody jejich práce.“ Mnoho
Samaritánů z toho města v něj uvěřilo
pro řeč té ženy, která svědčila: „Řekl mi
všechno, co jsem udělala.“ Když tedy
ti Samaritáni k němu přišli, prosili ho,
aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny.
A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo
pro jeho řeč. Té ženě pak říkali: „Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že
je to skutečně Spasitel světa.“
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cestu obrácení vstříc Velikonocům. Tato
cesta obsahuje kříž a odříkání. Dnešní
evangelium ukazuje prvky této duchovní cesty: modlitbu, půst a almužnu (srov.
Mt 6,1–6.16–18). Všechny tři v sobě zahrnují nutnost nenechat se ovládnout
zdáním. Rozhodující není zdání, hodnota života nezávisí na mínění druhých nebo na úspěchu, nýbrž na tom, co máme
ve svém nitru.
Prvním elementem je modlitba. Modlitba je silou křesťana a každého věřícího člověka. Ve slabosti a křehkosti svého života se můžeme obrátit k Bohu
s dětskou důvěrou a vejít do společenství
s Ním. Vzhledem k tolika zraněním, která nás poškozují a mohla by zatvrzovat
naše srdce, jsme voláni pohroužit se do
modlitby jako do moře bezmezné lásky
Boží, abychom zakusili jeho něhu. Postní doba je časem modlitby, intenzivnější,
ustavičnější a delší modlitby, schopnější
brát na sebe potřeby druhých, a přímluvné modlitby u Boha za četné situace chudoby a utrpení.
Druhým určujícím prvkem postní doby je půst. Musíme se mít na pozoru před

praktikováním formálního půstu nebo
takového, který nás ve skutečnosti „sytí“, protože nám dává pocit spokojenosti. Půst má smysl, pokud se opravdu dotýká našeho bezpečí, pokud z něho mají
prospěch druzí a pokud nám pomáhá pěstovat styl milosrdného Samaritána, který
se sklání k bratrovi, jenž se ocitl v nouzi,
a pečuje o něho. Půst je rozhodnutí pro
střídmý život, který neplýtvá a neodhazuje. Půst nám pomáhá trénovat srdce
v tom, co je podstatné, ve sdílení. Je to
znak uvědomění a odpovědnosti vzhledem k nespravedlnostem a útlaku zvláště chudých a maličkých. Je to znamení
důvěry, kterou skládáme v Boha a v jeho prozřetelnost.
Třetím prvkem je almužna. Ta vyjevuje
nezištnost, protože almužna se dává někomu, od něhož se nečeká nic na oplátku. Nezištnost by měla být jednou z charakteristik křesťana, který si uvědomuje,
že všechno obdržel od Boha zadarmo,
tedy bez svojí zásluhy, a učí se obdarovávat druhé nezištně. Dnes nebývá nezištnost součástí každodenního života, kde
se všechno prodává a kupuje. Všechno

je spočítáno a vyměřeno. Almužna nám
pomáhá žít nezištnost darování, která je
svobodou od posedlosti vlastněním, od
strachu před ztrátou majetku a od smutku toho, kdo nechce svůj blahobyt sdílet s druhými.
Pobídkami k obrácení nás postní doba probouzí, vyburcovává ze strnulosti a z rizika pokračovat dál v netečnosti.
Pobídka, kterou se k nám obrací Pán skrze proroka Joela, je mocná a jasná: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem.“ (Jl
2,12) Proč se vracet k Bohu? Protože něco v nás není dobře, není dobře ve společnosti a v církvi a potřebujeme změnu,
obrat a konverzi. Tomu se říká potřeba obrácení. Postní doba nás opět prorocky vyzývá, abychom si připomněli, že je možné uskutečnit něco nového v nás samých
i kolem nás, jednoduše proto, že Bůh je
věrný, protože nemůže zapřít sám sebe,
je stále bohatý dobrotou a milosrdenstvím, je vždy připraven odpustit a začít
znovu. S touto synovskou důvěrou se vydejme na cestu.
Přeložil Milan Glaser,
Česká sekce Rádia Vatikán

Den modlitby a postu za zabité misionáře – 24. březen 2014
Agentura Fides na počátku každého roku vydává seznam pastoračních
pracovníků, kteří byli v roce předchozím násilně připraveni o život. A stalo
se dobrou tradicí si jejich jména spolu s dostupnými informacemi o jejich
životech připomínat 24. března v Den
modlitby a postu za zabité misionáře.
Toto datum nebylo vybráno náhodně, ale jako smutné výročí zabití
Mons. Oscara Arnulfa Romera, arcibiskupa v San Salvadoru, který byl v březnu roku 1980 zastřelen, když sloužil mši
svatou v kapli nemocnice Boží Prozřetelnosti. Připomínka misionářů-mučedníků se zrodila před 21 lety ze zkušenosti misijní cesty několika mladých lidí.
Předběžný seznam každoročně sestavovaný agenturou Fides je však jen
částí dlouhého seznamu dalších neznámých lidí, kteří v mnoha koutech světa
trpí, a dokonce i platí svými životy za
víru v Krista: „Zamysleme se nad živo-
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ty našich křesťanských bratří a sester,
kteří trpí pronásledováním pro svou víru. Je jich tolik. Možná více než v minulých stoletích. Ježíš je s nimi. My
jsme s nimi spojeni našimi modlitbami a láskou; obdivujeme jejich odvahu
a svědectví. Jsou našimi bratry a sestrami, kteří v mnoha částech světa trpí za svou věrnost Ježíši Kristu.“ (Papež František při modlitbě Anděl Páně
17. listopadu 2013)
Podle informací, které máme k dispozici, bylo v průběhu roku 2013 na celém
světě zavražděno 22 pastoračních pracovníků – jedná
se o 19 kněží, 1 řeholnici,
2 laiky. Z toho v Americe:
15 kněží (7 v Kolumbii,
4 v Mexiku, 1 v Brazílii,
1 ve Venezuele, 1 v Panamě, 1 na Haiti); v Africe:
1 kněz byl zabit v Tanzánii,
1 řeholnice na Madagaska-

ru, 1 laička v Nigérii; v Asii: 1 kněz v Indii a 1 v Sýrii, na Filipínách byl zabit
1 laik; v Evropě byl 1 kněz zabit v Itálii.
Více informací, včetně dokumentů
ke stažení (křížové cesty, statistiky zavražděných křesťanů, krátké medailonky obětí apod.), které mohou být inspirací k prožití tohoto dne, naleznete na
http://www.missio.cz/headline/den-modlitby-a-postu-za-zabite-misionare-24-brezen-2014/.
V křesťanské tradici jsou modlitba
a půst skutky lásky a sdílení s Bohem
a s církví. Prožívat je právě u příležitosti tohoto dne
znamená prosit Boha, aby
pomáhal všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které
ještě i dnes žijí v prostředí diskriminace a pronásledování.
Papežská misijní díla

5

Bl. Maria Caritas Braderová,
švýcarská misionářka v Jižní Americe
Mládí a školní vzdělání
Maria Caritas Braderová se narodila
14. srpna 1860 jako jediné dítě svých rodičů v Kaltbrunnu u Uznachu. Následujícího dne byla pokřtěna a bylo jí dáno jméno Maria Josefa Karolina. Otec vycestoval
do Ameriky a brzy tam zemřel. Maria Josefa vyrůstala u maminky. Chodila do základní školy ve své obci. Snaživé a velmi
inteligentní děvče mohlo pak pokračovat
v sekundární klášterní škole sester Panny
Marie Pomocné v Altstätten. Potom absolvovala další studia u benediktinek v Sarnen a u sester Navštívení ve Freiburgu.
Vstup do kláštera Altstätten
k Matce Bernardě Bütlerové
Dne 1. října 1880 vstoupila Maria Josefa do uzavřeného kláštera sester kapucínek
v Maria Hilf v Altstätten. Toto místo se jí
brzo stalo blízkým. Jako mladé děvče navštěvovala u těchto sester sekundární školu. Byla přijata do řádu svatou Bernardou
Bütlerovou (svatořečena 12. října 2008)
a dostala jméno Maria Caritas od Lásky
Ducha Svatého. Pod touto svatou představenou prožil klášter Altstätten po desetiletích krize jak duchovní, tak také hospodářský rozvoj. Dne 22. srpna 1881 složila
sestra Caritas první profesní sliby. Matka
Bernarda viděla pedagogické schopnosti
své sestry z Kaltbrunnu, a dovolila jí proto získat mimo klášter státní učitelský diplom. Její uplatnění jako učitelky a vychovatelky probíhalo pak v Institutu Maria
Hilf. Od roku 1880 byla Bernarda Bütlerová Matkou kláštera Maria Hilf v Altstätten. Pod jejím vedením získal klášter
velmi mnoho mladých sester, takže nakonec jich bylo v konventu 40. Klášter mohl
uvažovat o novém založení.
Misijní duch,
vycestování do Jižní Ameriky
Přes švýcarského kapucína P. Bonaventuru Freye, provinciála nově zřízené provincie Amerika, přišly sestry do kontaktu s biskupem Peterem Schumacherem
z Portoviejo Ecuador, který naléhavě hle-
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dal řádové sestry. Ty měly pracovat v oblasti školství a v diakonii. Biskup Schumacher pozval Matku Bernardu, aby ho
následovala do Chone v Ekvádoru. Ona
to poznala jako zřejmé Boží volání a společně se třemi profesními sestrami, třemi
novickami a jednou kandidátkou se rozhodla vycestovat do Ekvádoru. Mezi profesními sestrami byla také sestra Caritas
Braderová, ustanovená za zástupkyni Matky Bernardy.
Příjezd do Ekvádoru,
neúnavná řeholnice a učitelka
19. června 1888 nastoupily švýcarské misionářky obtížnou plavbu lodí do
Chone, do Ekvádoru. Z dopisů sester do
jejich mateřského kláštera se dovídáme,
že nastoupily 22. června 1888 v Le Havru na parník. Dne 13. července 1888 přistála loď v Puerto Kabello, v druhém největším přístavu ve Venezuele. Po několika
dnech připluly cestovatelky do Cholonu
ve Střední Americe. Potom pokračovaly
do Panamy, odtud do Manty, malé osady
na pobřeží Ekvádoru. Zbývající část cesty podnikla skupina sester na koních. Tato dobrodružná cesta vedla přes písečné
pouště, stepi, propasti a lesy. Nakonec
cestovatelky dosáhly misijní stanice benediktinek z Roccaforte. Tady se jim dostalo od benediktinek milého přijetí. Prvním působištěm misionářek bylo Chone,
malé město s asi 13 000 obyvateli. Začalo se rovnou se stavbou malého kláštera.

Bl. Maria Caritas Braderová
Nevznikl zde kontemplativní klášter jako
filiálka Maria Hilf z Altstätten, nýbrž šlo
o nové založení, s papežským dispensem,
sestry byly nazvány Františkánské misijní
sestry z Maria Hilf.
Nové založení v Kolumbii
Práce začala za velmi obtížných podmínek a v největší chudobě. Sestry si velmi brzy získaly důvěru domorodců. Ze
všech stran se scházely děti k vyučování
náboženství. Kromě toho přijímaly nemocné a vyloučené ze společnosti. Už
v roce 1892 dostala Matka Bernarda pozvání ze sousední Kolumbie. Sestry tam
chtěly převzít dívčí školu a dceřiný institut. Po tvrdé průkopnické práci a vytrvalém vyučování náboženství byla v roce
1893 vybrána Matkou Bernardou sestra
Caritas, aby založila v Tuquerres, vysoko
v Andách, novou společnost. Určitě nebylo v době výstavby lehké pro sestru Caritas a sedm dalších sester (mezitím přišly
zase nové misionářky ze Švýcarska) přilnout ke Kolumbii.
Působení zcela
v duchu zakladatele řádu

San Juan de Pasto se svými 500 000 obyvateli je hlavním městem departementu
Nariño v jihozápadní Kolumbii. Město
je položeno na úpatí sopky Galeras
v nadmořské výšce 2527 m.

Zdatná sestra Caritas zde rozvinula neúnavný apoštolát. Měla ráda domorodce
a neváhala vynaložit námahu, aby se k nim
dostala, navzdory nebezpečným bouřím
oceánu, záludnostem pralesa a extrémnímu chladu And. Otužilá Švýcarka neznala žádný odpočinek. Nejvíce se starala o chudé a o vyloučené ze společnosti.
Těm všem chtěla přinést lásku milosrdného Boha, zcela v duchu prosťáčka z Assisi.
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Vzhledem k nutnosti získat více misionářek z vlasti a podporována německým
knězem Reinaldem Herbrandem, založila
roku 1894 novou misijní společnost, která přijala jméno Františkánky Panny Marie Neposkvrněné.
Spojení akce a kontemplace
Blahoslavená uměla znamenitě spojit
svoji apoštolskou činnost s kontemplací.
Stále znovu podněcovala své sestry k dobrému pedagogickému vzdělání, „aniž by
zhášely ducha modlitby a zbožnosti“, jak
tomu učil sv. František z Assisi své bratry a sestry. Matka Caritas říkala spolusestrám: „Nezapomínejte nikdy: Čím lepší
jsou vzdělání a znalosti učitelky, tím více
budete moci vykonat pro mládež a v náboženské oblasti působit ke cti Boží, zvláště když je v souladu ctnost s vědomostmi.
O co intenzivnější je veřejná činnost v povolání, o to hlubší a vroucnější musí být
náš duchovní život.“ Cílem jejího vzdělání bylo, aby každý žák pocítil svoji lidskou důstojnost.
Matka Caritas zaměřila svůj apoštolát
především na výchovnou práci, přitom obracela svůj pohled na chudé a do odlehlých
oblastí. Základny budovala tam, kde bylo
potřeba. Na mnohých cestách navštěvovala rozvážná matka svoje sestry, aby je na
místě podporovala a motivovala.
Láska
k eucharistickému Kristu
Matka Caritas nebyla jenom aktivní
ženou. Kontemplativní svět jí velmi učaroval a žila vlastně ve stálé návaznosti na
Boha. Ta se projevovala také v její velké
lásce k eucharistickému Kristu. Před Ním
strávila mnoho hodin, Jemu odporoučela
své mnohé sestry a jejich práci, všechny
ty, kteří jí byli svěřeni. Proto se neúnavně zasazovala o to, aby udržela pro svoji
kongregaci výsadu věčného uctívání. Dne
22. srpna 1928 jí tuto výsadu zaručil papež Pius XI. To naplnilo zbožnou misionářku nevýslovnou radostí a vděčností.
Františkánskou chudobu žila zcela
v duchu své učitelky a matky, sv. Matky Bernardy Bütlerové. Proto byla pro ni
chudoba nejenom vnější povinností či obtížným břemenem, ale byla důležitá jako
vnitřní postoj. Její devízou bylo: „Tolik věcí je nepotřebných, když se člověk spokojí s málem, a je tak šťastný.“
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Následování Krista
přináší pronásledování křesťanů
„Kříž je na křesťanské cestě vždycky,“ konstatoval papež František v homilii při ranní mši svaté 4. března v kapli Domu sv. Marty. Zaměřil pozornost
na pronásledování křesťanů a poznamenal, že dnes existuje více mučedníků než
v počátcích církve. Papež zdůraznil, že
být křesťanem není nějaká komerční výhoda, nýbrž prosté následování Ježíše.
„Protože tento svět netoleruje Kristovo božství. Netoleruje zvěst evangelia.
Netoleruje blahoslavenství. Proto existuje pronásledování: slovem, tedy očerňováním, připisováním různých věcí křesťanům od prvního století, ostouzením,
vězněním... My však snadno zapomínáme. Pomysleme však na množství křesťanů před šedesáti lety v táborech a vězeních nacistů a komunistů. Protože byli
křesťany. Dnes také... »Ale dnes máme
větší kulturu a tyto věci už nejsou.« Jsou!

V „tisícidenní válce 1900–1901“ mezi
liberály a vládnoucími konzervativci uzavřela sestra Caritas školy a zřídila lazarety. Pro děti a mládež založila v této těžké
době zotavovny.
Mnoho let
generální představenou
Jako generální představená vedla kongregaci v letech 1893–1919 a 1928–1940.
Potom prohlásila, že žádnou další volbu
nepřijme. Nově zvolená představená se zavázala k dětinné poslušnosti a úctě. V roce
1933 zažila oficiální papežskou aprobaci
své společnosti. Když cítila blízkost „sestry Smrti“, zavolala si spolusestry a řekla: „Odcházím, nezanedbávejte dobrá díla,
o která naše kongregace pečuje: almužny
a lásku k chudým, velkou vzájemnou lásku, věrnost biskupům a kněžím.“ To byl
současně její odkaz, zcela v duchu zakladatele jejího řádu, sv. Františka.
Návrat domů,
hrob se stal poutním místem
Dne 27. února 1943 netušil nikdo, že
nastal její poslední den. V přítomnosti ošetřovatelky řekla: „Ježíši... umírám.“ S těmito posledními slovy vrátila svoji duši Stvořiteli nazpět.

A tvrdím, že dnes je více mučedníků než
v prvních stoletích církve,“ řekl papež.
Mnozí bratři a sestry, řekl dále papež,
vydávají svědectví Ježíši, dosvědčují Ježíše a jsou pronásledováni. Existují křesťané, kteří nesmějí mít u sebe ani Bibli:
„Jsou souzeni, protože mají Bibli. Nesmějí se přežehnat křížem. A to je Ježíšova cesta. Křesťanský život není nějaká komerční výhoda, není to kariéra. Je
to zkrátka následování Ježíše! A následujeme-li Ježíše, nastává toto. Přemýšlejme o tom, zda v sobě máme odhodlání
odvážně dosvědčovat Ježíše. A prospěje
nám myslet přitom na tolik bratří a sester,
kteří se dnes nemohou modlit společně,
protože jsou pronásledováni, nemohou
mít knihu evangelia či Bibli, protože jsou
pronásledováni.“
Podle www.radiovaticana.cz

Když se rozšířila zpráva o její smrti,
přišlo k rakvi velké množství lidí do mateřince v San Juan de Pasto. Všichni se
chtěli rozloučit s milou matkou, prosili
o relikvie a doufali v její přímluvu. Slavnostního pohřbu v katedrále v San Juan
de Pasto se zúčastnili biskupové, mnoho kněží a velký počet věřících ze všech
stavů a vrstev. Tím všichni dosvědčovali:
Zemřela světice! Její hrob se stal až do
dnešního dne poutním místem nesčetného množství lidí.
Blahořečení,
její dědictví pokračuje
23. března 2003 byla neúnavná švýcarská misionářka papežem Janem Pavlem II. přijata do seznamu blahořečených.
Mateřinec Misijních františkánek Panny
Marie Neposkvrněné, který Matka Caritas Braderová v Kolumbii založila, se nachází ještě i dnes v San Juan de Pasto.
Sestry působí v Peru, Ekvádoru a Kolumbii, ve Střední a Severní Americe
a také v Africe: v Mali a Beninu. V Evropě mají pobočky ve Švýcarsku (Oberriet/SG a Fribourg), v Lichtenštejnsku
a v Rumunsku.
Ze Schweizerisches Katholisches
Sonntagsblatt 3/2013 přeložil -mp-
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P. Dieter Biffart FSSP

„Anděl Páně zvěstoval Panně Marii poselství...“
O významu a velikosti modlitby „Anděl Páně“

T

řikrát za den zní slavnostně zvony z kostelních věží do
měst, vesnic a širých plání: ráno, v poledne a večer.
Zvuk zvonů má významnou funkci:
Vyzývá křesťany, aby uprostřed všedního dne nezapomínali na svého Stvořitele a Vykupitele.
Při svěcení zvonů se říká: „Když jejich zvuk dolehne k uším lidí, kéž v nich
vzbudí zbožnost víry.“
Zvláštní cvičení ve zbožnosti, které
je spojeno s trojnásobným slavnostním
vyzváněním, představuje modlitba „Anděl Páně“.
Historicky vznikala v různých etapách, zvláště ve vrcholném středověku.
Především františkánské hnutí se snažilo
o horlivou úctu svatého lidství Ježíšova.
Od toho se odvíjí třeba zbožnost u jesliček, která má původ u sv. Františka z Assisi, ale také zavedení Ave Maria s připojenými slovy, která připomínají okamžik,
kdy se Bůh stal člověkem: „Anděl Páně
řekl Marii: Zdrávas, Maria...“ Už v roce
1318 nařídil papež Jan XXII., aby se při
večerním zvonění modlilo na kolenou
třikrát Zdrávas, Maria. A když turecký
sultán Mohammed II. v roce 1456 chtěl
zničit křesťanský Západ, nařídil papež
Kalist III., aby se při posledním zvonění křesťanstvo modlilo společně třikrát
Zdrávas, Maria za záchranu před tureckým nebezpečím. Nakonec zavedl svatý
papež Pius V. v roce 1571 modlitbu Anděl
Páně v té podobě, v jaké ji známe dnes,
opět v největším nebezpečí pro Evropu ze
strany islámu. Těmto třem Zdrávas jsou
od té doby přičleněny tři vsuvky, které
uctívají události, jež připomínají příběh
Božího vstupu na tento svět v klínu nejblahoslavenější Panny Marie podle slov
evangelia (Lk 1,26–38).
Poslední papežské nařízení, které se
týká znění modlitby, bylo vydáno v roce
1742. Tehdy stanovil papež Benedikt XIV.,
že ve velikonoční dobu má nahradit modlitbu Anděl Páně „Regina coeli“.
Už vznik v dějinách nám ukazuje, jak
aktuální je tato modlitba i dnes. Pokračující islamizace Evropy, relativizace křesťan-
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ské víry a agresivní ateismus volají unavené křesťanstvo a připomínají jim jednání
jejich předků, kteří s otevřenýma očima,
spojeni v modlitbě, hledali a našli pomoc
a ochranu u Matky Boží. Má to pro nás
být povzbuzením, abychom se tuto úctyhodnou, působivou modlitbu věrně každý
den třikrát modlili s celým křesťanstvem,
protože „jenom modlícím se může ještě
podařit zadržet meč nad našimi hlavami
a odvrátit následky soudu posvěceným životem“ (Reinhold Schneider).

„Je to nová velepíseň zákona milosti, radost andělů a lidí, postrach
a zahanbení démonů... (Sv. Ludvík
Maria Grignion z Montfortu)
V nejvyšší nouzi roku 1456 papež Kalist III. ve svém oběžníku k zavedení zvonění k modlitbě důrazně připomněl působivou moc vytrvalé modlitby, když uvedl
jako příklad modlících se Júdit a Judu
Makabejského. Júdit se modlila a postila se svým národem a mohla tak zvítězit
nad Holofernem a jeho vojskem (srov.
Jdt 13), a Juda Makabejský se modlil,
aby pak porazil mnohonásobnou přesilu nepřátel (srov. 2 Mak 15,27). Mnohé
hrozby našich dnů nám dávají dostatečně
vidět, abychom znovu objevili modlitbu
Anděl Páně, šířili ji a vytrvale se ji modlili.
Papež Benedikt XVI. řekl při své návštěvě v Rakousku: „Musí být proto přáním všech nepřipustit, aby jednoho dne
jenom kameny v této zemi mluvily o křesťanství.“ (Promluva ve vídeňském Hofburgu, 2007)
Proto je třeba přijmout výzvu a následovat tradici našich předků, používat
stejných prostředků, kterými nám bylo
zaslíbeno vítězství křesťanství, aby třeba kvůli naší váhavosti nezmlkly zvony
našich kostelů nebo nebyly přehlušeny
hlasitým křikem nepravých náboženství.
Dějinná působivost a velikost této
modlitby se ukazuje především ve významu tajemství, když se Bůh stal člověkem, jak se připomíná lidem modlícím

se Anděl Páně. Slovy archanděla Gabriela Panně Marii a jejím pokorným přijetím se otevírá uzavřené nebe, a to, co
bylo hříchem odděleno, se Bohem znovu spojuje.
Je to hodina rozhodujícího začátku
naší věčné spásy. „Anděl čeká na odpověď,“ říká svatý Bernard z Clairvaux,
„také my, Paní, čekáme na slovo Tvého
slitování, které nás kvůli rozsudku zavržení tak velmi tlačí. Hle! Cena naší spásy
je ti nabídnuta, hned budeme zachráněni, když svolíš. Pán sám, který tolik žádá Tvoji krásu, tak velmi požaduje Tvůj
souhlas, na němž bude založena spása
světa.“ (De Laud. V. M., hom. 4)
Setkání archanděla Gabriela s Marií, její odpověď a vtělení Boha, zastínění Duchem Svatým jsou světové události, které ovlivnily a proměnily celé dějiny
lidstva. Je to dostatečný důvod k tomu,
abychom denně, opakovaně na to vzpomínali a ukazovali vděčnost, nejdříve vůči Bohu, že se uvolil nám dát spásu, a také vůči Marii, která volání Boží vyslyšela.
Svatý Alfons Maria z Liguori učí, že
jedno Zdrávas Maria má větší hodnotu
než celý svět, v pozdravu anděla Panně
Marii se nám přislibuje věčná, nepomíjející blaženost. Proto má křesťan chovat k této modlitbě velkou lásku a často se ji modlit.
Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu píše o důstojnosti tohoto Ave: „Je
to nová velepíseň zákona milosti, radost
andělů a lidí, postrach a zahanbení démonů. Skrze Ave se stal Bůh člověkem,
Panna Matkou Boží, duše spravedlivých
byly vysvobozeny z předpeklí, ztráty nebes byly znovu navráceny, uprázdněné
trůny obsazeny, hříchy odpuštěny, milost
znovu vrácena, nemoci vyléčeny, mrtví
vzkříšeni, vyhnanci znovu povoláni, Nejsvětější Trojice ukonejšena a lidé získali
život věčný.“ (Tajemství svatého růžence)
Jestliže je tedy ve vtělení obsažena síla smíření mezi nebem a zemí, není divu, že nám chce Bůh právě uctíváním tohoto tajemství dát vítězství nad nepřáteli
spásy, jak to dělal vždycky znovu v dějinách spásy.

12/2014

Claudia Brandmüllerová
Protože je velmi mnoho těch, kteří vystupují jako nepřátelé kříže Kristova (srov.
Flp 3,18), je stále úkolem křesťanů, aby
hledali útočiště u Boha. Pán nám zanechal jako odkaz, abychom „se stále modlili a nepřestávali“ (srov. Lk 18,1).
Církev následuje tento příkaz tím, že
zasvěcené osoby jsou nabádány, aby v každou denní a noční hodinu v modlitbě hodin neustále chválily Boha a prosily o jeho slitování. Protože křesťanům žijícím
ve světě je různými úkoly zabráněno věnovat se po delší dobu dne modlitbě, je
Anděl Páně vzhledem k jeho krátkosti
dobrou příležitostí, aby uprostřed denní
práce nezanedbávali modlitbu. Trojí Anděl Páně má být nadechnutím duše, aby
byl člověk obdarován nebeskou milostí,
i když žije ve světě, a nezapomněl na nebeské věci.
Jak dějiny působení této modlitby, tak
také vnitřní síla, která se živí z tajemství
vtělení, ulehčí křesťanům, aby nepřeslechli zvonění našich kostelů, nýbrž aby bděle
a vytrvale následovali hlasu milosti. Přitom bude velkou útěchou vědět, že jsme
spojeni s mnoha miliony modlících se,
kteří ve stejnou dobu vyslovují stejná slova k Bohu, děkují za narození Syna Božího, chválí nejblahoslavenější Pannu za
její pokornou poslušnost a snažně prosí
o velké věci křesťanstva.
Z Informationsblatt der Priesterbruderschaft St. Petrus 2/2013 přeložil -mp-

PŘIPOMÍNÁME,
že 25. březen je

Dnem modliteb
za úctu k počatému životu
a za nenarozené děti.
Modlit se a v době postní přinést
i oběť újmy může aspoň v malé míře
každý křesťan, společně tak můžeme dát dohromady velkou duchovní hráz proti vražednému zlu, kterým je potrat.
Kdo by chtěl udělat více, může se zúčastnit celostátního Pochodu pro život v sobotu 29. března 2014 v Praze. Více informací najdete ve Světle
č. 10/2014 (str. 15) nebo na

www.pochodprozivot.cz
12/2014

Mnoho dětí bylo zachráněno
Už 16 let existuje vídeňské Centrum pro život, založené 8. prosince 1997, jemuž za tu dobu děkují za život tisíce dětí. Jedna spolupracovnice Centra podává roční zprávu, která je svědectvím, že boj o záchranu lidského života má smysl.

V

e své práci zažíváme, jak se
navzájem potýkají dvě skutečnosti.
Na jedné straně máme zkušenost,
jak málo často stačí, abychom motivovali matku k přijetí svého dítěte: přítomností, rozhovorem, obrazem, modlitbou,
zaplacením nájemného, několika stravenkami...
Na druhé straně se zdá, že šílenství potratu se stává v hlavách lidí stále normálnějším, považuje se dokonce za právo, za
lidské právo, které se hájí policejním zásahem. To pociťujeme zvláště při službě
a modlitbě před klinikami a také při poradách v Centru pro život. Lidé v posledních
16 letech značně otupěli. Těch 40 let beztrestného usmrcování nenarozených dětí
zanechalo na společnosti stopy.
Přesto jsme zažili také mnoho radosti.
Matkám můžeme pomoci, aby zachránily děti. Konkrétně si vzpomínám na jednu paní, která si před lety s naší pomocí
ponechala dítě a o něco později přivedla k poradě svoji přítelkyni, připravenou
na potrat. Bojovala jako lvice o život tohoto dítěte a měla úspěch.
Začátkem tohoto roku seděla znovu
přede mnou, tentokrát opět těhotná a odhodlaná k potratu.
Přišla k tomu dítěti za podivných okolností. Jaký boj se o toto dítě rozpoutá!
Dále myslím na jednu mladou ženu,
která už vícekrát potratila a vyprávěla
nám, že vlastně chtěla všechny své děti
přijmout, ale vnější tlak, vnitřní závislost
a strach byly příliš velké. Byla znovu těhotná a na základě poradenství a finanční podpory si své dítě ponechala.
Zakusili jsme, že lidé, ženy a muži,
pomocí našich knih a materiálů mohou
být uchráněni před potraty. Brzy potom
jsme dostali v tomto smyslu dopis s poděkováním.
K otřesným okamžikům minulého
roku patřil tento: Jeden mladý muž zabloudil při hledání své přítelkyně, snažící se o potrat, k nám, a vysvětloval, že
dítě teď nemohou přijmout, jeho přítel-

kyně a on se bojí následků (jestli by vůbec nějaké byly), protože jsou psychicky
velice zničeni. Jaká to životní perspektiva! Bůh, dárce všeho života, stvořil do jejich temnoty dítě, aby daroval jejich životu naději, nové nasměrování a dětský
úsměv – a jak velmi byl přitom nepochopen a odmítnut!
Ale přesto Bůh lidi neopouští. Slitovně
se sklání k těm, jejichž srdce jsou potraty
zlomená a kteří k Němu volají.
Je to vidět mimo jiné na „Víkendech
Rácheliny vinice“, které se konají už po
dva roky také v Rakousku. Já sama jsem
měla možnost být přítomna na takovém
pobytu v Německu. Je velmi dojemné zakusit, jak se lidé postižení potraty staví
ke svým potratům a předávají Bohu své
děti a své rány.
S účastníky tam vedou rozhovory, duchovní cvičení, svátosti smíření, vzpomínkové slavnosti a mše svaté, od zkušenosti smrti potratem k hlubokému souhlasu
se životem. Účastníci zakusí znovu milosrdnou lásku Boží, vytvoří nový vztah
ke svým ztraceným dětem a získají naději na jejich život a na jejich budoucnost.
Při dodatečném setkání účastníků po
několika týdnech jsou vidět podivuhodné činy Boží, protože účastníci vyprávějí o nové radosti ze života, o obnově
svých manželství, o osvobození od těžkého břemena, obnově víry v Boha... Často
si myslím, jaká radost musí nastat u těch
nenarozených dětí, když jejich otec nebo matka, kteří byli po léta a desetiletí
tísněni potratem a tím odpírali svým dětem existenci, najednou své děti nazývají jménem, smutní po nich, prosí Boha
o odpuštění a začleňují je do svého života.
Spojme svoje modlitby, síly a prostředky, aby usmrcování nenarozených dětí
u nás a na celém světě skončilo, těhotným matkám se dostalo pomoci a zraněným potratem bylo umožněno obrácení a uzdravení.
Z VISION 2000 – 1/2014
(zdroj: JA zum Leben, Nr. 83/2013)
Přeložil -mp-
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Období půstu před příchodem Velikonoc patří
v barokní sakrální památce Loreta Rumburk POBOŽNOSTEM KŘÍŽOVÉ CESTY. V postním období
se v křížové chodbě Lorety konají každý pátek
od 17 hodin – poslední 11. dubna 2014. Na Velký pátek 18. dubna 2014 v 15 hodin se v kapli
Svatých schodů koná pobožnost Svatých schodů. Povede ji P. Jozef Kujan SDB, ředitel salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické
farnosti v Rumburku a Jiříkově. Vlastní pobožnosti křížové cesty v postním období v Loretě
Rumburk pořádají i němečtí věřící z katolických
farností v Sasku.
Při pobožnosti křížové cesty procházejí věřící křížovou cestu, jejich modlitby provází zpěv. Křížová cesta připomíná příběh Ježíšova odsouzení
a ukřižování. Třináct obrazů křížové cesty v ambitu Lorety Rumburk pochází z roku 1893, namaloval je malíř Josef Maschke z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Dvanácté, sochařsky ztvárněné zastavení křížové cesty (Ježíš Kristus umírá
na kříži) se nachází v kapli Kalvárie, která je součástí poutní kaple Svatých schodů. Bohatě zdobená rokoková kaple Svatých schodů byla postavena v letech 1767–1770 a roku 2012 byla
po celkovém restaurování znovu požehnána litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.
V postním období je připravena i speciální komentovaná prohlídka křížové cesty v ambitu Lorety a kaple Svatých schodů. Uskuteční se ve středu
16. dubna 2014 od 17 hodin. Účastníci si připomenou historii zdejších křížových cest, ta stávající
je již třetí v pořadí. Zájemci se zároveň detailně
seznámí s unikátní malířskou a sochařskou výzdobou kaple Svatých schodů. Vstupné na hodinovou prohlídku je dobrovolné. Místa je možné si
rezervovat na e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz
a na telefonním čísle +420 604 555 922.
Loreta Rumburk je od úterý do soboty přístupná
i turistům. V březnu od 9 do 16 hodin, od dubna
od 10 do 17 hodin. Prohlídkový okruh v mariánském poutním místě z 18. století nabízí prohlídku loretánské kaple Panny Marie, ambitu, klášterního kostela sv. Vavřince a Expozice církevního
umění Šluknovska. K vidění jsou také krátkodobé výstavy. První z nich připomíná 17 let trvající stavební obnovu a restaurování Lorety. Druhá pak život a dílo prvního českého salesiána
P. Ignáce Stuchlého.

Lipový kříž – Společnost pro kulturní identitu
Vás zve na přednášku Lic. Daniela Solise LLM.
s názvem PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ V SÝRII,
která se budou konat v úterý 1. dubna 2014
v 18 hodin v sále 318, 3. patro, Český svaz
vědeckotechnických společností, Novotného
lávka 5, Praha 1.
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Legalizace potratů: Vynechali jsme Boha

N

edávná legalizace potratů
v Irsku je přímým důsledkem ignorování duchovní
části boje proti potratům, říká ředitelka
organizace Precious Life v Irsku, Bernadette Smythová.
1. ledna vstoupil v jižním Irsku v platnost nový zákon, který legalizuje potraty
během celých devíti měsíců těhotenství,
pokud je život matky v ohrožení. To zahrnuje i riziko sebevraždy.

ně je boj za lidská práva a musíme na to
pamatovat, ale je to duchovní boj a musíme sjednotit lidský boj s bojem duchovním, za ochranu nenarozených dětí a za
ochranu naší vlasti.“
Smythová poukazuje na sv. Patrika jako příklad toho, jaká vítězství je možné
dosáhnout, když je Bůh prvním a nejdůležitějším v boji za dobro. „Zamyslete se
nad tím, co svatý Patrik učinil, aby přinesl víru, nejen do Irska, ale do celého svě-

„Celý boj proti potratům je duchovním bojem... A pokud se nebudeme modlit, nikdy nezastavíme potraty, ať už v Irsku, nebo kdekoliv na světě... Namísto modlitby a půstu jako jednotná církev jsme přijali sekulární znaky a organizovali jsme bdění, avšak nebděli jsme pro Boha, ale bděli jsme pro lidi...,
a možná proto Bůh dopouští tyto události, aby nás přivedl na kolena, aby nyní přivedl Irsko na kolena, neboť jsme na Něho v tomto boji zapomněli.“
Tento zákon, říká Smythová v nedávném video-interview pro portál LifeSiteNews ve Washingtonu, je přímým důsledkem vynechání duchovních zbraní z boje
za nenarozené.
„Celý boj proti potratům je duchovním bojem,“ říká. „A pokud se nebudeme
modlit, nikdy nezastavíme potraty, ať už
v Irsku, nebo kdekoliv na světě.“
Smythová si vzpomíná na jedno pro-life vítězství před 12 lety. V té době aktivisté
pro-life hnutí bděli na modlitbách pod patronátem Naší Paní z Guadalupe před propotratovou konferencí v Severním Irsku.
„Ten obraz (Naší Paní z Gaudalupe) se objevil na titulních stránkách novin The Irish Times, The Irish News a ve
všech ostatních. A my jsme tehdy věděli, že skrze zveřejňování toho obrazu, šíření toho obrazu a skrze boj naší víry
dokážeme zastavit plány podporovatelů
potratů v Irsku.“
Tento případ uvádí Symthová jako příklad toho, jaká vítězství lze dosáhnout,
když se duchovní stránka pro-life hnutí
snoubí s jeho sekulární složkou. Ale vynecháním Boha z tohoto boje se celé hnutí odsuzuje k porážce.
„To, co se právě stalo,“ říká Smythová,
„(je, že) jsme popřeli naší víru. Celý boj
za zastavení legalizace potratů v Irsku se
stal bojem za lidská práva; on to skuteč-

ta: vzepřel se zákonodárcům té doby tím,
že zapálil oheň na hoře Tara. A nyní jsme
my popřeli Boha a vynechali jsme ho.“
Rostoucí důraz na používání sekulárních prostředků jako protikladu duchovním prostředkům v boji proti potratům
tento důraz je možná hlavním důvodem,
proč převážila tato laxnost.
„Namísto modlitby a půstu jako jednotná církev,“ říká Smythová, „jsme přijali sekulární znaky a organizovali jsme
bdění, avšak nebděli jsme pro Boha, ale
bděli jsme pro lidi..., a možná proto Bůh
dopouští tyto události, aby nás přivedl
na kolena, aby nyní přivedl Irsko na kolena, neboť jsme na Něho v tomto boji
zapomněli.“
Tak legalizace potratů v Irsku, jako
i pokrytectví katolických politiků, kteří
ji podpořili, ukazují cenu obětování duchovních aspektů pro-life hnutí za sekulárnější přístup.
„Věřím,“ říká Smythová, „že když vynecháte Boha z boje, dopadnete, jak praví Písmo: »Jestliže mě zapřete před lidmi,
já vás zapřu před svým Otcem.« A bohužel, to je to, v čem Irsko pochybilo: neučinili jsme z toho duchovní boj, učinili
jsme z toho boj za lidská práva. A nikdy
nemůžeme zvítězit, když Bůh nebude v čele všeho, co děláme.“
Podle LifeSiteNews, 3. 2. 2014
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Uspořádejte velikonoční Pohled pro misie®

EU: Potrat propagován pod záminkou
ochrany lidské důstojnosti
Evropský parlament schválil „Zprávu
o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)“ belgického poslance Louise Michela. Zpráva podporuje
provádění potratů a eutanazii. Navrhuje
omezit kompetence členských států v oblasti vnitřní politiky a naopak zvýšit kompetence Evropské komise a Agentury pro
lidská práva, aby mohly vstupovat do vnitřních záležitostí členských států. Tím by se
však porušil princip subsidiarity.
Z ČR zprávu v tomto znění odmítli
podpořit Jan Březina, Zuzana Roithová,
Milan Cabrnoch, Hynek Fajmon, Edvard
Kožušník, Miroslav Ouzký, Ivo Strejček,
Oldřich Vlasák a Jan Zahradil. Ostatní poslanci hlasovali pro nebo nebyli přítomni.
Slovenská europoslankyně Anna Záborská ve svém vystoupení uvedla: „Demagogie zastánců tzv. práva na potrat nezná míru. Charta základních práv v části

o lidské důstojnosti říká, že každý má
právo na život a o reprodukci se zmiňuje pouze v souvislosti se zákazem klonování lidských bytostí. V předložené zprávě... se dočítáme, že základním prvkem
lidské důstojnosti jsou reprodukční zdraví a práva – tedy potraty.“ Propagaci potratů pod záminkou ochrany lidské důstojnosti označila jako matení veřejnosti
a projev hrubého cynismu.
I když Evropský parlament nemůže přímo navrhovat evropskou legislativu, má
právo požádat Komisi, aby předložila konkrétní legislativní návrh. Schválení usnesení ke „Zprávě o stavu dodržování základních práv v EU“ je právě takovouto žádostí
adresovanou Komisi. Ta se následně může
rozhodnout, zda návrh předloží nebo ne.
V případě, že žádost zamítne, musí o důvodech informovat Evropský parlament.
Podle zpráv tiskových agentur

Aktivistky Femenu napadly
madridského kardinála
Do pasu odhalené aktivistky organizace Femen napadly v únoru madridského arcibiskupa, kardinála Antonia Roucu Varela, když vystoupil
ze svého auta a chtěl vejít do jednoho z madridských farních kostelů slavit mši svatou. Aktivistky připisují kardinálovi vinu za pokus španělské vlády
zákonem omezit potraty.
Feministky na kardinála házely zakrvavené spodní prádlo a tlačily na něho svá odhalená prsa, křičíce: „Potrat
je posvátný!“ a vulgárnosti. Farníci pomohli kardinálovi dostat se do kostela a museli zamknout kostelní dveře.
Podle organizace Femen se útok
odehrál jako žádost „úplného zastavení“ reformy, která se snaží omezit potraty ve Španělsku. „Pokud se to nestane, naše nahá válka bude pokračovat
proti každému, kdo ohrožuje naše právo na potrat!“ píše se na jejich webové
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stránce. Alberto Ruíz-Gallardón, španělský ministr spravedlnosti a hlavní
podporovatel reformy, sdělil tisku, že
útok na kardinála byl „hanebný“.
Podle LifeSiteNews, 4. 2. 2014

Namalujte s dětmi hezký originální velikonoční obrázek na předtištěné pohlednice, které si můžete objednat v kanceláři PMD. Získané finance z výstavky a nabídky pohlednic posílejte pod variabilním symbolem 140
do národní kanceláře PMD. Výtěžek akce přispívá na
chudé děti v misiích.
V roce 2013 se prostřednictvím aktivity Pohled pro misie® vybralo 144 566 Kč, z nichž se financovaly projekty Papežského misijního díla dětí. Například v Guyaně
tak mohlo být podpořeno 113 dětí, kterým byla zajištěna
výživová a zdravotní péče, ale také oblečení, vzdělání.
Další informace: http://www.missio.cz/headline/usporadejte-velikonocni-pohled-pro-misie/.

Připravte Misijní koláč® pro chudé děti v misiích
Zapojte se do zábavné a atraktivní formy pomoci chudým skrze Papežská misijní díla. Pomůžete tak odpovědět na výzvu papeže Františka, který často mluví o pomoci chudým lidem.
Aktivita Misijní koláč® spočívá v pečení koláčů či jiných dobrot a mohou se jí účastnit nejlépe celá společenství, farnosti, třídy, Misijní kluby a klubka. Koláče se
pak nabízejí např. ve farnostech, účastníkům bohoslužeb, ve školách či společenstvích s prosbou o dobrovolný finanční dar. Získané finanční dary na misie z aukce
těchto domácích cukrářských výrobků podpoří potřebné projekty pro chudé.
V postní době by neměla chybět radost, kterou i Misijní
koláč® již řadu let přináší nejen do našich společenství,
ale též do misijních zemí. Význam aktivity proto netkví
jen v získání finančního příspěvku, ale také v obohacení pojetí postní doby. Pro tuto aktivitu je proto vhodná
4. neděle postní „laetare“ – neděle radosti. Nemusí se
péci pouze koláče a podle potřeby lze případně zvolit i jiný termín akce. Vybrané peníze za tuto akci posílejte na
číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 840.
Půst nespočívá jen v tom, že si odříkáme něco, co máme
rádi, ale například i v tom, že vynaložíme námahu, abychom nabídli něco „dobrého“ druhým a oni zase svým
příspěvkem za koláč umožnili chudým zlepšit jejich životní podmínky, udělat jim byť malou radost. Těší nás proto, že v roce 2013 lidé prostřednictvím Misijního koláče
přispěli na pomoc dětem v misiích částkou 809 340 Kč.
Papežské misijní dílo dětí z České republiky v loňském
roce podporovalo 65 projektů v 8 zemích (Keňa, Uganda,
Zambie, Guyana, Surinam, Bangladéš, Srí Lanka a Papua Nová Guinea). Pomoc se týkala 67 519 chudých dětí. Díky štědrosti českých dárců tak bylo možné mimo jiné zakoupit vybavení do škol, obstarat základní potraviny, oblečení a obuv a podílet se na chodu 5 sirotčinců,
17 dětských domovů, domů a internátů a dalších zařízení pro osiřelé, chudé nebo nemocné děti.
Více informací: http://www.missio.cz/headline/pripravte-misijni-kolac-pro-chude-deti-v-misiich/.
Kontakt: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33
• tel. 499 433 058 nebo 604 838 882 • e-mail:
pmd@missio.cz • internet: www.missio.cz.
Číslo účtu: 72540444/2700. Pohled pro misie® –
var. symbol: 140 • Misijní koláč® – var. symbol: 840.
Facebook:
https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila.
Twitter: https://twitter.com/missio_cz.
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„Boží milosrdenství
je vždycky výzvou k obrácení“
Církevní učení a životní styl katolíků se rozcházejí:
rozhovor s biskupem Vitusem Huonderem z Churu
Švýcarské biskupství Chur zjistilo ve svém nedávno uveřejněném vyhodnocení
výsledků otázek z Vatikánu o manželství a rodině, že odmítání encykliky „Humanae vitae“ značným množstvím morálních teologů mělo a má za následek, že také
klérus má velké výhrady vůči učení církve. Dále se píše ve stanovisku: „Myšlenkový materiál genderové ideologie se šíří především sdělovacími prostředky a pedagogickými instituty. Církevní zařízení jsou tím nakažena také. To přináší destabilizaci rodiny, což je politováníhodné.“ V tomto interview s Reginou Einigovou
se vyjadřuje biskup z Churu Vitus Huonder k vyhodnocení ankety.
Excelence, téměř ve všech dosud zveřejněných vyhodnoceních dotazníku v německy mluvících biskupstvích, také v biskupství
Chur, se projevují silné odchylky mezi katolickým učením a životním stylem mnoha
katolíků. Překvapilo vás to?
Ne. Je to zkušenost z pastorace posledních let, že znalosti o víře mizí. Důležité obsahy víry už nejsou známy, takže
mnozí věřící již nerozeznávají, co lidsky
a společensky víra znamená. A také se
propaguje seberealizace, která často odporuje smyslu víry.
Co vás posiluje v naději, že lidé také
v tak osobní oblasti, jako je manželství
a rodinný život, přijmou nezkrácené učení církve, jen když se jim s láskou vysvětlí?
Když lidé poznají, co církev skutečně
učí, a nenechají se jenom klamat hesly, je
tomu často tak, že se chtějí dovědět o víře více. Cítí, že v učení církve prozařuje
Boží láska, která člověku pomáhá, aby žil
svoji důstojnost. Poznají, že je nutný nezkrácený požadavek víry, aby žili v této
důstojnosti. Víra přece není žádná nízkoprahová zákaznická nabídka. Je to výzva
k obrácení: „Naplnil se čas a přiblížilo se
Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu,“ (Mk 1,15) říká Ježíš.
Nedostatek vědomostí o víře se dnes ukazuje také u praktikujících katolíků. V praxi se milosrdenství a pravda často kladou
do protikladu. Jak si vysvětlujete tento nedostatek ve zvěstování?
Mnozí zvěstovatelé mají strach, že
u lidí narazí, především strach, že se
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z lidové církve stane církev z rozhodnutí, s menší společenskou oporou. Tento
strach blokuje.
Na druhé straně se v minulých desetiletích myšlení mnoha teologů silně
změnilo, takže „sentire cum Ecclesia“,
sesouhlasení s církevním učením, velmi
utrpělo. K tomu utrpěl všeobecný optimismus spásy v církvi. Že Boží milosrdenství je vždycky výzvou k obrácení, se
zaclonilo. Pravá láska důvěřuje v pravdu zjevení. Ona ví, že pastoračně správné může být jenom to, co odpovídá přikázáním Božím.
Proč se církev drží v morální nauce těch
bodů, které nejsou bezprostředně obsaženy
v přikázání Ježíšově, třeba v otázce plánování rodiny?
Morální nauka církve je pokryta přikázáním Boží a blíženské lásky. Je úkolem církve, aby toto všeobecné přikázání
na určité dotazy autenticky vykládala. Co
se týká plánování rodiny, je postoj církve přátelský k životu a stvoření. Souhlasí s přirozenou regulací početí. Učí před
Bohem zodpovědnému rodičovskému zacházení s plodností. To hluboce odpovídá důstojnosti člověka.
Jak může církev začít, aby nesprávné
trendy v církvi opravila?
„Evangelii gaudium“ papeže Františka je v základě jediná výzva, abychom
byli odvážně misionářští. To znamená,
abychom v každém směru hlásali zdravé
učení církve a nesli je lidem. Především
nesmíme smýšlet oportunisticky (opatr-

nicky), nýbrž s Božskou láskou, která spočívá v pravdě.
Proč je příprava na manželství z vašeho pohledu důležitým stavebním prvkem?
Jsou lidé v této fázi života zvláště otevření?
Protože znalosti o víře velmi poklesly, musí se příprava na manželství stát
intenzivnější. Manželství je svátost, svátost lásky mezi mužem a ženou, svátost
předávání života. Aby se svátost přijala
s užitkem, potřebuje odpovídající dobré
poznání. Protože víra, podle Pavla, přichází ze slyšení (srov. Řím 10,14), musíme se také v této věci stát slyšitelnými
nebo více slyšitelnými.
Kritikové biskupství Chur, jako třeba
„farářská iniciativa“, narážejí na váš návrh, aby se páry intenzivněji připravovaly
na manželství. Považujete za odůvodněnou
výtku, že tím bude méně lidí uzavírat svátostné manželství?
Tady by se mělo nejprve říci, že naše přání vzhledem k jiným zemím není ojedinělé. Například pro italské biskupy je pokyn
k předmanželským kurzům závazný. Ale
rakouští biskupové se se závazným standardem přípravy na manželství rozloučili. Cílem dobré pastorace je, aby se pokud
možno co nejvíce lidí církevně sezdávalo
po dobré přípravě. Může se stát, že tímto
způsobem bude snížen počet církevně uzavřených manželství, protože někteří se nechtějí řídit učením církve. V takových případech jsme povinni lidem říci, že církevní
sňatek by neodpovídal smyslu pro čest.
Neriskuje církev v zesvětštělé společnosti, že svátosti se stanou stále více podřízenými nárokům a volnému používání?
Prožíváme dnes v mnoha oblastech života, že si člověk chce všechno přisvojit. Na
všechno má mít právo, také v církvi: právo
na křest, právo na přijímání, právo na svatbu, právo na svěcení kněží, právo na volbu
biskupa, právo na stanovení nové definice
křesťanské víry, právo na potrat. V seznamu by se dalo pokračovat. Víra ale spočívá
na svobodném daru Boží milosti. Musíme
toto napětí vydržet. A to můžeme, jestliže
víme, že pravda „něžně a současně tvrdě
proniká ducha“, jak to řekl II. vatikánský
sněm (Dignitatis humanae, 1).
Ze Schweizerisches Katholisches
Sonntagsblatt 2/2014 přeložil -mp-
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Michal Kretschmer

Bohovražda a kdo za ni může (2)
Na smrti Krista
mají podíl všichni hříšníci
Třetí okruh výpovědí uvádí, že na smrti Syna Božího máme podíl i my všichni
hříšníci, ne stejnou měrou, ale každý podle míry svých hříchů. „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe
vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn,
ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši
nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj,
jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme
bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou
cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“ (Iz 53,4–6) „Byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost
mého lidu.“ (Iz 53,8) Podle 1 Kor 15,3
„Kristus zemřel za naše hříchy“ a podle
Řím 8,32 byl vydán za nás všechny. Hřích
Adamův, jehož následkem je hřích dědičný, je též důvodem, proč Ježíš trpěl –
viz Řím 5,18–19: „A tak tedy: jako jediné
provinění přineslo odsouzení všem, tak
i jediný čin spravedlnosti přinesl všem
ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného
mnozí se stanou spravedlivými.“ Ježíš je
„beránek Boží, který snímá hřích světa“
(Jan 1,29), jenž „na svém těle vzal naše
hříchy na kříž“ (1 Petr 2,24).
Římský katechismus (1) učí o utrpení
Syna Božího: „Netoliko hřích prvotní,
ale všechny hříchy, jichž se dopustili lidé od počátku tohoto světa až k tomuto
dni, a které i později až do skonání světa
spáchají, byly hlavní příčinou jeho umučení; neboť Syn Boží, Spasitel náš, při
svém utrpení a smrti toho hleděl dosíci,
aby všechny hříchy všech věků vykoupil,
zadostiučiniv za ně Otci hojně a vrchovatě.“ Církev vždy učila, že Kristus trpěl za
všechny lidi. Synoda Arelatská v roce 475
odsuzuje toho, kdo říká, že Kristus „nepodstoupil smrt pro spásu všech“ (2). Vyznání víry přijaté na sněmu Toledském
v roce 675 uvádí, že Kristus „pro nás se
stal hříchem, to je obětí za naše hříchy“ (3)
a „své utrpení podstoupil pro naše provinění“ (4). Sněm v Quiersy v roce 853 učí,
že „není, nebyl a nebude člověk, pro kterého by netrpěl“ (5). Tridentský koncil učí
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o Ježíši Kristu, že „toho Bůh ustanovil za
smírce skrze víru v jeho krvi za naše hříchy, ne však pouze za naše, nýbrž také za
hříchy celého světa“ (6).
Viníci
Čtvrtý okruh výpovědí uvádí konkrétní
osoby, které Kristovu smrt přivodily, a někdy je posuzována i jejich vina. Sám Ježíš
říká Pilátovi v Jan 19,11: „Ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu.“ Předtím mluvil
o svém pronásledování a říká: „Kdybych
byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez
hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj
hřích.“ (Jan 15,22) A u Mt 23,31 hovoří
o zákonících, již jsou „synové těch, kteří zabíjeli proroky“, a kteří naplní míru
svých otců. Sv. Jan Zlatoústý k tomu dodává: „Oni usmrtili jen posly, kteří přišli
na vinici, tito dokonce zavraždili Syna.“ (7)
Skutky apoštolů na řadě míst uvádějí, že
Židé způsobili Ježíšovu smrt (2,23; 2,36;
3,13–15; 4,10; 5,30; 7,52; 10,39; 13,27–28),
avšak všeobecně, bez výpovědi o vině jednotlivců.
Sv. Tomáš Akvinský píše: „Knížata židovská poznala Krista; a jestliže v nich
byla nějaká nevědomost, byla to nevědomost chtěná, jež je nemohla omluvit.
A proto byl jejich hřích nejtěžší, jak v rodě hříchu, tak ve zlobě vůle. Nižší pak Židé zhřešili přetěžce co do rodu hříchu: ale
v něčem byl jejich hřích zmenšován pro
jejich nevědomost. Proto dí Beda k onomu Lk 23,34 »Nevědí, co činí«: »Prosí za
ty, kteří nevěděli, co učinili, majíce horlivost Boží, ale ne podle vědění.« A mnohem více omluvitelný byl hřích pohanů,
skrze jejichž ruce byl Kristus ukřižován,
ježto neměli znalosti Zákona.“ (8) To jsou
nižší z Židů, to je onen dav volající „Ukřižuj ho“ (Mk 15,13–14; Jan 19,15), podobně
i v Mt 27,23 a Lk 23,21–23, onen „zástup,
ozbrojený meči a holemi“ (Mt 26,47), jenž
přichází Ježíše zatknout, a kolemjdoucí jej
urážející (Mt 27,39). A přesto oni nejsou
bez viny, jsou tak zaslepeni svou zlobou,
že svolávají kletbu nejen na sebe, ale i na
své děti (Mt 27,25). Větší je ovšem vina
židovských vůdců, kteří je k tomu podněcovali. Pokud se namítá, že oni ani nevěděli, co činí, s poukazem na Petrova slova:
„Vím ovšem, bratři, že jste jednali z nevědo-

mosti, stejně jako vaši vůdcové“ (Sk 3,17;
podobně Sk 13,27 a 1 Kor 2,8), lze odpovědět, že „neznali však tajemství jeho božství, a proto apoštol řekl, že kdyby byli věděli, nikdy by neukřižovali Pána slávy“ (9).
Hřích Pilátův, který přestože na Ježíšovi nenalezl vinu, ustupuje tlaku Židů
a odsuzuje Ježíše, je menší, neboť je ze
zbabělosti a ne ze zloby a z tvrdošíjného
odpírání pravdě. Ještě menší než hřích Pilátův byl hřích vojínů křižujících na Pilátův
rozkaz Krista. Oni tak neučinili z nenávisti
jako velekněží, ani z chtivosti jako zrádce
Jidáš, jenž vydal Ježíše veleradě a ta Pilátovi, jak sám Pilát konstatuje: „Tvůj národ
a velekněží mi tě vydali.“ (Jan 18,35) Provinili se však krutostí; z vlastní iniciativy
se mu posmívali, plivali na něj a bili ho.
(Mt 27,29–30, Mk 15,17–19, Lk 23,36)
Na smrti Krista má svůj podíl i ďábel,
který poté, co jej pokoušel na poušti, „odešel od něho až do dané chvíle“ (Lk 4,13).
Ten pak také Jidášovi vnukl, aby Ježíše
zradil (Jan 13,2), a „vstoupil do Jidáše“
(Lk 22,3). O Jidášovi pak sám Ježíš praví, že „pro toho by bylo lépe, kdyby se byl
vůbec nenarodil“ (Mt 26,24 a Mk 14,21).
Těžko toto místo lze vykládat jinak, než
že Jidáš je skutečně navěky v pekle, neboť kdyby byl spasen, bylo by pro něj lépe být než vůbec nebýt. Formálně však
církev neprohlásila, že Jidášovo zavržení
je dogmatem. V každém případě tato Ježíšova slova vypovídají o velikosti jeho viny srovnatelné s vinou zákoníků, jimž říká v Mt 23,33: „Hadi, plemeno zmijí, jak
uniknete pekelnému trestu?“
(Dokončení)
Poznámky:
(1)
Římský katechysmus na rozkaz Církewního
Sněmu Tridentského a Papeže Římského
Pia V., přel. J. H. Windyš, Hradec Králové
a Praha, 1841, I. díl, 5, 11.
(2)
Morte non pro omnium salute susceperit.
(3)
Pro nobis peccatum est factus, id est, sacrificium pro peccatis nostris.
(4)
Passionem ipsam pro delictis nostris sustinuit.
(5)
Nullus est, fuit vel erit homo, pro quo
passus non fuerit.
(6)
Sess. 6, cpt. 2 – Hunc proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius
pro peccatis nostris, non solum autem pro
peccatis nostris, set etiam pro totius mundi.
(7)
Komentář k evangeliu sv. Matouše, 74. homilie.
(8)
STh III, q. 47, a. 6 co.
(9)
STh III q. 47, a. 5 co.
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TELEVIZE NOE
Pondělí 24. 3. 2014: 6:05 Vatican magazine (760. díl): Týdenní
zpravodajství z Vatikánu 6:35 Pro vita mundi (90. díl):
Doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D. (2. díl)
7:25 Buď vůle tvá 7:55 Misie naživo – Lékaři bez hranic 9:00
Dům nejen ze skla (4. díl) 10:05 Nedělní čtení: 3. neděle
postní 10:35 Přejeme si … 10:50 BET LECHEM – vnitřní
domov (5. díl): Roberto Scavino 11:10 NOEkreace (219. díl)
11:20 Kde se dělá dobro 11:40 Sedmihlásky 11:45 Bible
pro nejmenší: Narození Ježíše 12:00 Polední modlitba [L]
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Byzantské liturgické zpěvy: Janáčkův máj 2010 13:55 Vatican magazine (760. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 14:25
Camino de Santiago 14:35 Příběhy odvahy a víry: Profesorka
Valentina Puziková (18. díl): 80 let tajnou řeholnicí 15:00
Noční univerzita: Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. – Umění
a mystika 16:15 V souvislostech (46. díl) 16:35 Zázrak
v pralese 17:10 Řezbáři bez hranic 18:00 Salesiánský magazín 18:15 Stavitelé měst 18:25 Sedmihlásky 18:30 Bible
pro nejmenší: Jan Křtitel 18:40 Hľadanie: Martin Štuk [P]
19:10 Ars Vaticana (18. díl) 19:25 Přejeme si … 19:40 Zprávy
z Věčného města: 24. 3. 2014 [P] 20:00 Chiara „Luce“
Badano: Neobyčejný příběh obyčejné dívky [P] 20:50 Na
koberečku [P] 21:00 Jihomoravské město Dubňany [P]
21:35 Terra Santa News: 19. 3. 2014 22:00 Noční univerzita: PhDr. Jiřina Prekopová – Výchova k víře, naději a lásce
23:10 Vatican magazine (760. díl): Týdenní zpravodajství
z Vatikánu 23:45 Kulatý stůl: Rok rodiny.
Úterý 25. 3. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města:
24. 3. 2014 6:15 Jubilejní koncert SOFM 7:25 Stavitelé
měst 7:35 Pro vita mundi (91. díl): Ing. Stanislav Juránek
8:20 U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (90. díl) 9:45
Poselství svatých: Dorothy Dayová 10:00 Vatican magazine (760. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 10:30
Noční univerzita: PhDr. Jiřina Prekopová – Výchova k víře,
naději a lásce 11:40 Sedmihlásky 11:45 Bible pro nejmenší:
Jan Křtitel 11:50 Z pokladů duše: P. Stanislav Lekavý – Je
dobré mít touhy [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše
svatá z kaple Telepace o slavnosti Zvěstování Páně [L]
12:55 Zprávy z Věčného města: 24. 3. 2014 13:05 Hudební
okénko (3. díl) 13:45 Ars Vaticana (18. díl) 13:55 Rok vína
14:25 Kulatý stůl – Rok rodiny 16:00 Přejeme si … 16:15
Liptál včera a dnes [P] 16:45 NOEkreace (219. díl) 16:55
Pramen v poušti 17:10 Předání proutěného řemesla 17:40
BET LECHEM – vnitřní domov (5. díl): Roberto Scavino
17:55 Cirkus Noeland (10. díl) 18:25 Sedmihlásky 18:30 Bible
pro nejmenší: Satan pokouší Ježíše 18:40 Hermie a jeho
přátelé: Milo, bezbožná kudlanka nábožná 19:15 Kde se
dělá dobro 19:35 Zpravodajské Noeviny: 25. 3. 2014 [P]
19:50 Z pokladů duše: P. Stanislav Lekavý – Je dobré
mít touhy 20:00 Na pořadu rodina – Prožívání církevního
roku [L] 21:05 Můj Bůh a Walter: Jeden Bůh 21:20 Camino de
Santiago 21:30 Přejeme si … 21:45 Zpravodajské Noeviny:
25. 3. 2014 22:05 Zprávy z Věčného města: 24. 3. 2014
22:15 Cvrlikání (26. díl): D.N.A. 23:25 Terra Santa News:
19. 3. 2014 23:45 Mwebare kwija – Klinika v buši 0:05 Za
tajemstvím šumavských lesů.
Středa 26. 3. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 25. 3. 2014
6:20 Noční univerzita: Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. – Umění
a mystika 7:35 NOEkreace (219. díl) 7:45 Jihomoravské
město Dubňany 8:20 Hudební magazín Mezi pražci 9:05
Ars Vaticana (18. díl) 9:15 Každý den je neděle 9:45 Zprávy
z Věčného města: 24. 3. 2014 10:00 Generální audience [L]
11:20 Harfa Noemova 11:45 Bible pro nejmenší: Satan
pokouší Ježíše 11:55 Z pokladů duše: P. Daniel Ange – mladí
mají budoucnost [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše
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Vysílání denně 6.00 – 1.00 Denně: 8.00; 16.00 – Programová nabídka TV NOE
Podrobnosti na www.tvnoe.cz Změna programu vyhrazena.
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Chiara „Luce“ Badano:
Neobyčejný příběh obyčejné dívky 13:40 Cvrlikání (26. díl):
D.N.A. 14:50 Na koberečku 15:00 Poselství svatých: Dorothy
Dayová 15:10 Salesiánský magazín 15:30 Stavitelé měst
15:40 Zpravodajské Noeviny: 25. 3. 2014 16:00 Řezbáři bez
hranic 16:45 Vatican magazine (760. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 17:15 Můj Bůh a Walter: Trojjediný Bůh
17:35 Zprávy z Věčného města: 24. 3. 2014 17:45 Bible
pro nejmenší: Ježíš miluje děti 18:00 Charita ve středu [L]
19:05 BET LECHEM – vnitřní domov (32. díl) [P] 19:20
Terra Santa News: 26. 3. 2014 [P] 19:40 Přejeme si … [P]
19:55 Z pokladů duše: P. Daniel Ange – mladí mají budoucnost 20:00 Adorace [L] 21:10 Noční univerzita: P. František
Lízna, SJ – Vězením ke svobodě [P] 22:25 NOEkreace
(219. díl) 22:35 Osmý tón Svatého Hostýna 23:00 Generální
audience papeže 23:30 Příběhy odvahy a víry: Profesorka
Valentina Puziková (18. díl): 80 let tajnou řeholnicí 0:00
Jubilejní koncert SOFM.
Čtvrtek 27. 3. 2014: 6:05 Hľadanie: Martin Štuk 6:30 Camino
de Santiago 6:40 BET LECHEM – vnitřní domov (32. díl)
7:00 Hudební okénko (3. díl) 7:35 Pramen v poušti 7:50 Terra
Santa News: 26. 3. 2014 8:10 Misijní magazín (20. díl) 9:15
Budu pomáhat: ICTUS 9:25 Přejeme si … 9:40 Kde se dělá
dobro 10:05 Kulatý stůl – Rok rodiny 11:40 Sedmihlásky
11:45 Bible pro nejmenší: Ježíš miluje děti 11:55 Z pokladů
duše: Helena Šimoníková – Upřímnost ve vztazích [P] 12:00
Polední modlitba [L] 12:05 P. S. [P] 12:20 Jubilejní koncert
SOFM 13:30 Generální audience papeže 14:00 Chiara „Luce“
Badano: Neobyčejný příběh obyčejné dívky 14:50 Cirkus
Noeland (10. díl) 15:20 Za tajemstvím šumavských lesů
16:15 Zpravodajské Noeviny: 25. 3. 2014 16:30 Uganda,
trpící perla Afriky 17:00 Jihomoravské město Dubňany
17:30 Ars Vaticana (19. díl) 17:45 NOEkreace (219. díl)
18:00 Hermie a jeho přátelé: Milo, bezbožná kudlanka
nábožná 18:30 Bible pro nejmenší: Ztracená ovečka 18:40
Sedmihlásky 18:45 Pro vita mundi (91. díl): Ing. Stanislav
Juránek 19:25 Přejeme si … 19:40 Zpravodajské Noeviny:
27. 3. 2014 [P] 19:55 Z pokladů duše: Helena Šimoníková
– Upřímnost ve vztazích 20:00 U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (91. díl) [L] 21:20 Putování po evropských
klášterech: Klášter dominkánek v Caleruega, Španělsko
21:50 Zpravodajské Noeviny: 27. 3. 2014 22:10 P. S.
22:20 Vatican magazine (760. díl): Týdenní zpravodajství
z Vatikánu 22:50 Řezbáři bez hranic 23:35 Bůh v Tibetu 0:05
Zpravodajské Noeviny: 27. 3. 2014 0:20 Můj Bůh a Walter:
Trojjediný Bůh 0:40 Poselství svatých: Dorothy Dayová.
Pátek 28. 3. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 27. 3. 2014
6:20 NOEkreace (219. díl) 6:30 Verbuňk, příběh na celý
život 6:45 Řezbáři bez hranic 7:35 Příběhy odvahy a víry:
Profesorka Valentina Puziková (18. díl): 80 let tajnou
řeholnicí 8:00 Křížová cesta: Já jsem s Tebou 8:20 Obec
Šúrovce 8:35 Stavitelé měst 8:45 Noční univerzita:
P. František Lízna, SJ – Vězením ke svobodě 10:00 Na
koberečku 10:10 Živě s biskupem: Mons. Josef Hrdlička
11:25 Farní charita Starý Knín a nové formy péče o malé
děti 11:40 Sedmihlásky 11:45 Bible pro nejmenší: Ztracená
ovečka 11:55 Z pokladů duše: P. Romuald Rob, OP – Víru
lze poznal z historie [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05
Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Přejeme si … 13:05
BET LECHEM – vnitřní domov (32. díl) 13:25 Byzantské liturgické zpěvy: Janáčkův máj 2010 14:25 Jihomoravské
město Dubňany 15:00 Na pořadu rodina – Prožívání církevního roku 16:05 Harfa Noemova 16:35 Křížová cesta: Já
jsem s Tebou 17:00 Postní kající pobožnost s papežem
Františkem z Vatikánu [L] 18:30 Bible pro nejmenší:

Josefův plášť 18:40 Sedmihlásky 18:45 Můj Bůh a Walter:
Trojjediný Bůh 19:05 Putování po evropských klášterech:
Klášter dominkánek v Caleruega, Španělsko 19:40 Zprávy
z Věčného města: 28. 3. 2014 [P] 19:50 Z pokladů duše:
P. Romuald Rob, OP – Víru lze poznal z historie 20:00 Kulatý
stůl – Rok rodiny [L] 21:30 Salesiánský magazín 21:45 Na
koberečku 22:00 Nedělní čtení: 4. neděle postní [P] 22:30
Přejeme si … 22:45 Pro vita mundi (91. díl): Ing. Stanislav
Juránek 23:30 Uganda, trpící perla Afriky 0:05 Hľadanie:
Martin Štuk 0:30 Každý den je neděle 1:00 Zpravodajské
Noeviny: 27. 3. 2014.
Sobota 29. 3. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města:
28. 3. 2014 6:15 Obec Šúrovce 6:25 Uganda, trpící perla
Afriky 6:55 Dům nejen ze skla (4. díl) 8:00 BET LECHEM
– vnitřní domov (32. díl) 8:15 Zprávy z Věčného města:
28. 3. 2014 8:25 Cirkus Noeland (10. díl) 8:55 Sedmihlásky
9:00 Hermie a jeho přátelé: Milo, bezbožná kudlanka
nábožná 9:35 Verbuňk, příběh na celý život 9:50 Řezbáři
bez hranic 10:40 Můj Bůh a Walter: Trojjediný Bůh 11:00
Poselství svatých: Dorothy Dayová 11:10 Chiara „Luce“
Badano: Neobyčejný příběh obyčejné dívky 11:55 Z pokladů
duše: P. Zdeněk Jančařík, SDB – Víra svatého Josefa [P]
12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka 12:10 P. S. 12:20
Nedělní čtení: 4. neděle postní 12:55 Přejeme si … 13:10
Liptál včera a dnes 13:45 U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (91. díl) 15:10 NOEkreace (219. díl) 15:20
Terra Santa News: 26. 3. 2014 15:40 Camino de Santiago
15:55 Hlubinami vesmíru s dr. Tomášem Gráfem, cesta
světla 1.díl 16:35 Kde se dělá dobro 16:55 Charita ve středu
18:00 Příběhy odvahy a víry: Buď vůle tvá (19. díl): Síla
poslušnosti 18:25 Sedmihlásky 18:30 Bible pro nejmenší:
Josefův plášť 18:40 Na pořadu rodina – Prožívání církevního roku 19:40 V souvislostech (47. díl) [P] 20:00 Z pokladů
duše: P. Zdeněk Jančařík, SDB – Víra svatého Josefa
20:05 Outdoor Films s Davidem Křížkem [P] 21:35 Harfa
Noemova [P] 22:05 P. S. 22:15 Poutní chrám Panny Marie
na Chlumku v Luži 22:30 Pramen v poušti 22:45 Budu
pomáhat: ICTUS 22:50 Noční univerzita: Prof. PhDr. Pavel
Kalina, CSc. – Umění a mystika 0:05 Jihomoravské město
Dubňany 0:35 Zpravodajské Noeviny: 27. 3. 2014 0:50
Bůh v Tibetu.
Neděle 30. 3. 2014: 6:15 Liptál včera a dnes 6:45 U NÁS
aneb od cimbálu o lidové kultuře (91. díl) 8:10 Jihomoravské
město Dubňany 8:40 Hľadanie: Martin Štuk 9:05 Charita
ve středu 10:10 Zprávy z Věčného města: 28. 3. 2014
10:30 Mše svatá z kostela sv. Václava s farností
Pardubice [L] 11:45 Na koberečku 12:00 Polední modlitba
Sv. otce Františka [L] 12:20 V souvislostech (47. díl) 12:40
Zpravodajský souhrn týdne 13:35 Outdoor Films s Davidem
Křížkem 15:10 Noční univerzita: P. František Lízna, SJ –
Vězením ke svobodě 16:25 Hermie a jeho přátelé: Buzby
a neposlušné děti 17:00 Cirkus Noeland (10. díl) 17:35
Můj Bůh a Walter: Trojjediný Bůh 17:55 Chiara „Luce“
Badano: Neobyčejný příběh obyčejné dívky 18:40 Zprávy
z Věčného města: 28. 3. 2014 19:00 BET LECHEM – vnitřní
domov (32. díl) 19:15 NOEkreace (220. díl) [P] 19:25 Odkaz
vysočanských předků 19:35 Přejeme si … [P] 20:00 Vatican
magazine (761. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P]
20:30 Má vlast: Slavnostní koncert Moravské filharmonie
z Arcibiskupského paláce v Olomouci 21:25 V souvislostech (47. díl) 21:50 Na pořadu rodina: Prožívání církevního
roku 22:50 Farní charita Starý Knín a nové formy péče
o malé děti 23:00 Nedělní čtení: 4. neděle postní 23:30 Ars
Vaticana (19. díl) 23:40 Polední modlitba Sv. otce Františka
23:50 Pramen v poušti 0:10 Zpravodajský souhrn týdne.
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PODPOŘME POVOLÁNÍ V MISIÍCH
Vyslyšme výzvu Svatého otce a podpořme studium domorodých bohoslovců v misiích, aby evangelium mohlo být
hlásáno po celém světě v jazyce, kterému rozumí i ti nejchudší. Bohoslovci sami se snaží pokrýt alespoň část nákladů na chod semináře prací na zahradě, chovem domácích zvířat apod.
Dar 40 Kč přispěje na 1 den studia bohoslovce, 1 250 Kč
vystačí na měsíc studia, což ročně vyjde na 15 000 Kč. Na
tento účel můžeme kromě modlitby případně věnovat to,
co našetříme během postní doby.
Finanční dary budou použity pro několik set bohoslovců
v Zambii, Ugandě a Keni. Tato pomoc je opravdu velmi potřebná, protože kvůli nedostatku finančních prostředků si
biskupové v misiích mohou dovolit přijmout třeba jen jednoho z deseti zájemců. Dary na tento účel označte variabilním symbolem 30.
Více informací: http://www.missio.cz/headline/podporme-povolani-v-misiich/.
Kontakt: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33
• tel. 499 433 058 nebo 604 838 882 • e-mail:
pmd@missio.cz • internet: www.missio.cz.
Číslo účtu: 72540444/2700.
Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila.
Twitter: https://twitter.com/missio_cz.

Zpěvem a modlitbou budou zbožní věřící doprovázet Krista, svého Spasitele, ŘÍMOVSKÝMI PAŠIJEMI o Květné neděli
13. dubna 2014. Ve 13 hodin vyjdeme v Duchu a v Pravdě
od misijního kříže z poutního areálu v Římově touž křížovou cestou, jíž kráčel náš Pán pro naši spásu od Večeřadla, kde se rozloučil se svou Matkou. Římovské pašije
o 25 zastaveních jsou přesnou a pravděpodobně jedinou
kopií Jeruzalémských pašijí, které již staletí v Davidově
městě nejsou. Na 6,5 km dlouhou křížovou cestu doporučujeme obutí do nepohody. Kristovo utrpení – Passio Christi – budeme zbožně rozjímat na Římovských pašijích také
na Velký pátek (18. dubna) od 12 hodin. Bližší informace na
tel. čísle 387 987 244 • mobil 723 064 946 • e-mail:
farnostrimov@centrum.cz • internet: www.rimov.eu.
Každou neděli od 30. března do 29. června 2014 ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích u Vyškova je k významné události tohoto roku svatořečení dvou papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. otevřena velká životopisná výstava o těchto význačných světových osobnostech pod názvem DVĚ NOVÁ ZÁŘIVÁ
SVĚTLA NA NEBI. Otevřeno je vždy v neděli od 14 do 17 hodin.
Zároveň si můžete prohlédnout stálé expozice Vlastivědného i Kostelního muzea a novou Muzejní galerii betlémů.
Muzea a galerie jsou otevřeny vždy v době konání výstav
nebo po ohlášené domluvě se správcem muzea. Vstupné
dobrovolné. Jste srdečně zváni.

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás
srdečně zvou na postní duchovní obnovu na téma „BERÁNKOVI PŘÍSLUŠÍ SLÁVA I MOC NA VĚKY“ (srov. Zj 5,13), která
má přímou souvislost s vyhlášeným Rokem rodiny. Postní duchovní obnova se uskuteční ve dnech 12.–13. dubna 2014. Program začíná v sobotu v 9 hodin mší svatou
v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu (vede S. Siarda L. Trochtová). Zakončení je v neděli ve
13 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 7. dubna 2014 na e-mail info@premonstratky.cz nebo na tel. 733 755 836.

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty a obláti Panny Marie Neposkvrněné srdečně zvou na postní duchovní obnovu VÍRA JE VÝHRA (Vydejme se na hlubinu s papežem Františkem) – sobota 5. dubna 2014 na Klokotech. Vede P. Tomáš Vyhnálek, OMI. Program: 14.30 zahájení (Emauzy) •
14.45 adorace • 15.15 promluva • 16–17 svátost smíření (kostel) • 17.00 mše svatá.

BREVIÁŘ PRO LAIKY

22. – 29. BŘEZNA 2014

Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)
Uvedení do první modlitby dne:

NE 23. 3.

PO 24. 3.

Antifona
Žalm
Ranní chvály:

270
783

270
783

299
881

ÚT 25. 3.

299 1335 1478
881 783 881

ST 26. 3.

ČT 27. 3.

PÁ 28. 3.

SO 29. 3.

270
783

270
783

270
783

270
783

299
881

299
881

299
881

299
881

Hymnus
Antifony
Žalmy
Krátké čtení a zpěv
Antifona k Zach. kantiku
Prosby
Závěrečná modlitba
Modlitba během dne:

270 300 271 300 1335 1479 271 300 272 301 271 300 272 301
338 376 1046 1165 1336 1480 1076 1198 1092 1215 1107 1232 1123 1248
1030 1150 1046 1166 813 914 1076 1198 1093 1215 1108 1232 1124 1249
338 377 342 381 1337 1480 348 389 352 393 355 397 359 400
338 377 342 382 1337 1480 349 389 352 393 356 397 359 401
338 377 342 382 1337 1481 349 389 352 393 356 397 359 401
339 378 343 382 1338 1481 349 390 353 394 356 398 360 402

Hymnus
Antifony
Žalmy
Krátké čtení
Závěrečná modlitba
Nešpory:

273 302 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302
273 303 273 303 1338 1481 273 303 273 303 273 303 273 303
1035 1155 1051 1171 1265 1403 1081 1204 1097 1220 1113 1238 1128 1254
339 378 343 383 1338 1482 350 390 353 394 356 398 360 402
339 378 343 382 1338 1481 349 390 353 394 356 398 360 402
SO 22. 3.

Hymnus
268 297 268 297
Antifony
336 375 340 379
Žalmy
1025 1144 1040 1159
Kr. čtení a zpěv
336 375 341 380
Ant. ke kant. P. M. 337 375 341 380
Prosby
337 376 341 380
Záv. modlitba
339 378 339 378
Kompletář:
1238 1374 1242 1379

12/2014

1331
1332
1332
1334
1334
1335
1338
1238

1474
1475
1475
1477
1478
1478
1481
1374

1339
1340
1340
1342
1343
1343
1338
1242

1483 268 298 269 299 268 298 268 297
1484 1086 1209 1102 1226 1118 1243 361 404
1484 1087 1209 1102 1226 1118 1243 1133 1259
1486 351 391 354 395 357 399 361 404
1487 351 392 354 396 358 399 362 404
1487 351 392 355 396 358 400 362 405
1481 349 390 353 394 356 398 364 407
1379 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374

Liturgická čtení
Neděle 23. 3. – 3. neděle postní
1. čt.: Ex 17,3–7
Ž 95(94),1–2.6–7b.7c–9
Odp.: 7c–8a (Kéž byste dnes
uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte
svá srdce!)
2. čt.: Řím 5,1–2.5–8
Ev.: Jan 4,5–42
Slovo na den: Stane se v něm
pramenem.
Pondělí 24. 3. – ferie
1. čt.: 2 Král 5,1–15a
Ž 42(41),2.3; 43(42),3.4
Odp.: srov. 42(41),3 (Má duše žízní
po živém Bohu, kdy už ho spatřím
tváří v tvář?)
Ev.: Lk 4,24–30
Slovo na den: Ubíral se dál.
Úterý 25. 3. – slavnost Zvěstování
Páně
1. čt.: Iz 7,10–14
Ž 40(39),7–8a.8b–9.10.11
Odp.: srov. 8a+9b (Hle, přicházím,
Pane, splnit tvou vůli.)
2. čt.: Žid 10,4–10
Ev.: Lk 1,26–38
Slovo na den: Jak se to stane?
Středa 26. 3. – ferie
1. čt.: Dt 4,1.5–9
Ž 147,12–13.15–16.19–20
Odp.: 12a (Jeruzaléme, oslavuj
Hospodina!)
Ev.: Mt 5,17–19
Slovo na den: Ne zrušit, ale naplnit.
Čtvrtek 27. 3. – ferie
1. čt.: Jer 7,23–28
Ž 95(94),1–2.6–7.8–9
Odp.: 7c–8a (Kéž byste dnes
uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte
svá srdce.“)
Ev.: Lk 11,14–23
Slovo na den: Ozbrojený silák.
Pátek 28. 3. – ferie
1. čt.: Oz 14,2–10
Ž 81(80),6c–8a.8bc–9.10–
11ab.14+17
Odp.: srov. 11.9a (Já jsem Hospodin,
tvůj Bůh, slyš můj hlas!)
Ev.: Mk 12,28b–34
Slovo na den: Je jediný Pán.
Sobota 29. 3. – ferie
1. čt.: Oz 6,1–6
Ž 51(50),3–4.18–19.20–21ab
Odp.: Oz 6,6 (Chci lásku, a ne oběť.)
Ev.: Lk 18,9–14
Slovo na den: Bože, buď milostiv
mně hříšnému!
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Knihkupectví a zásilková služba

NOVINKY Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ

EUCHARISTIE • LIST VĚŘÍCÍM
Mons. Jan Graubner • Kresby S. M. Česlava
Talafantová O. P.
List věřícím olomouckého arcibiskupa o velkém Ježíšově daru – Eucharistii. Přibližuje tajemství slavení mše svaté zvláště pro ty, „kteří
nečtou velké náboženské knihy“. Vhodné především pro rodiče, jejichž děti poprvé přistupují ke
sv. přijímání. I ostatní zde však mohou najít jednoduché odpovědi na některé své otázky k tématu Eucharistie.
Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství Brno
Dotisk prvního vydání • Brož., A6, křídový papír, 32 stran, 29 Kč

LONGINOVO KOPÍ
Louis de Wohl • Z angličtiny přeložila Zora Freiová • Redakce Markéta Kořená a Lucie Mašátová
Román zasahující období života v palácích
Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet
lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou
je tentokrát jeden z jejích málo známých účastníků – voják Longin, který do boku Krista na kříži zabodl kopí.
Karmelitánské nakladatelství • Váz., A5, 336 stran, 299 Kč
POSLEDNÍ NA POPRAVIŠTI A JINÉ NOVELY
Gertrud von Le Fort • Z němčiny přeložili Jiří Munzar a Ivan
Holík • Odpovědná redaktorka Markéta Kořená
Známá novela Poslední na popravišti vypravuje o mučednické
smrti 16 karmelitek z Compiègne, které byly za dnů Francouzské revoluce popraveny gilotinou. Stěžejním tématem je zde problém lidského strachu. Mučednictví karmelitek
není projevem jejich hrdinství, nýbrž Boží síly,
která tyto ženy přivedla k odvaze vydat Boží
lásce svědectví mučednickou smrtí. Kniha obsahuje další tři novely: Pilátova žena; Věž stálosti; Dcera Jeftova.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., A5, 128 stran, 179 Kč

Z TITULŮ MCM s. r. o.
KŘÍŽOVÁ CESTA SE SLUŽEBNÍKEM
BOŽÍM P. ANTONÍNEM ŠURÁNKEM
Uspořádal P. Mgr. Pavel Caha SDB • Ilustrace Ludmila Jandová
Tato ilustrovaná křížová cesta je sestavena
z veršů, které služebník Boží P. Antonín Šuránek napsal v internačním táboře v Želivě
v únoru roku 1952. Jednotlivá rozjímání jsou
doplněna z křížové cesty v době jeho působení
v Blatničce a citacemi z publikací Dějiny mého
povolání 4 a Novozákonní rozjímání 1 a 3.
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Brož., 120x200 mm, 48 stran, původní cena 58 Kč
PRO ČTENÁŘE SVĚTLA – do 18. 4. 2014 cena 30 Kč

Objednávky knih – tel. 587 405 431 Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803 Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1, e-mail: knihy@maticecm.cz Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz
Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.
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