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Ježíši, pro své bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu!

Editorial
Milosrdenství... Jediné slovo by stačilo k vyjádření obsahu tohoto čísla Světla, které vychází
na Neděli Božího milosrdenství. Milosrdenství
můžeme chápat a prožívat v mnohém významu: v tom asi nejběžnějším – naše solidarita
s těmi, kdo potřebují naši pomoc (str. 6); Boží
odpuštění vin a trestů za ně (str. 4); Boží milosrdné vysvobození člověka z moci zla, kterým
jsou dnes např. i potraty či genderová ideologie
(str. 7–10). A stěží dohlédneme mnoho dalších
významů a podob.
Ono bylo z podstaty absolutně dobrého Boha vyvoláno kvůli existenci zla, jehož náprava se
neobejde bez lásky, která toto zlo vyléčí. To platí jak v přirozené rovině, tak i v duchovním životě. Milosrdenství má ovšem i svou další stránku
– spravedlnost: zlo nelze omluvit, ale je nutné je
napravit. Bez spravedlnosti by milosrdenství bylo jen prázdným soucitem.
My sice milosrdenství Boží přijímáme jako
nezasloužený dar, ale nesmíme podlehnout opovážlivému spoléhání na ně – podle učení církve
by to byl smrtelný hřích. Sv. Ignác z Loyoly říká:
„Důvěřuj vždycky v Boha, jako by zdar tvého jednání nezávisel na tobě, ale na Bohu. Přitom pracuj tak pilně, jako by Bůh nic nedělal a všechno
jsi musel dělat sám.“ Podle těchto slov se učme
užívat daru Ducha Svatého, daru moudrosti –
vidět každou věc Božíma očima. O tomto daru
hovoří Svatý otec ve své katechezi.
Moudrost spojená s Božím milosrdenstvím –
to je lék na záchranu světa. „Lidstvo nenalezne
pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství,“ říká Ježíš sv. Faustyně. (str. 4) V tom
tkví ona moudrost – obraťme se v pokoře k Tomu, kdo nás chce zachránit. V praxi křesťanského života to znamená: stát se svatým. Příkladem
je život bl. Marie Terezie Ledóchowské. (str. 6)
A v Roce rodiny si znovu uvědomme, že Kristus povýšil manželství na svátost a dal manželství své mocné milosti pro obnovu světa. (str. 9)
Papež František však varuje: vládce tohoto
světa – ďábel – si nepřeje naši svatost, nechce,
abychom následovali Krista. (str. 11) Musíme se
učit z evangelia, jak se s ďáblem bojuje.
Z existence ďábla plyne, že pokud člověk
chce bojovat za jakékoliv dobro, pak nemůže
být duchovně nezakořeněný, aby ve zkoušce nezakolísal. Takový člověk, kromě osobní odvahy,
potřebuje i pevnou oporu v Bohu – říká Gabriela Kubyová. (str. 8) Situace není bezvýchodná:
„Protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc
a (vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v poslední době.“ (1 Petr 1,5)
Daniel Dehner

2

O moudrosti
Katecheze Svatého otce Františka při generální audienci
na náměstí Sv. Petra v Římě 9. dubna 2014

D

obrý den, drazí bratři a sestry! Dnes začínáme cyklus katechezí o darech Ducha Svatého. Víte, že Duch Svatý tvoří
duši, životní mízu církve i každého jednotlivého křesťana. Je Boží láskou, která
z našeho srdce činí svůj příbytek a vstupuje s námi do společenství. Duch Svatý je stále s námi, vždycky v nás, v našem srdci.
Duch samotný je povýtce „Božím
darem“ (srov. Jan 4,10). Je to dar Boží
a uděluje tomu, kdo jej přijímá, rozmanité duchovní dary. Církev jich vypočítává sedm. Toto číslo symbolicky vyjadřuje plnost, úplnost. Jsou to ty dary,
které se probírají při přípravě na svátost
biřmování a o něž prosíme ve starobylé modlitbě zvané „Svatodušní sekvence“. Dary Ducha Svatého jsou: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost
a bázeň Boží.
Prvním darem podle tohoto seznamu je tedy moudrost. Nejde však o pouhý lidský důvtip, který je plodem poznání a zkušenosti. Bible podává, že
Šalomoun ve chvíli své korunovace na
izraelského krále prosil o dar moudrosti (srov. 1 Král 3,9). Moudrost je milost
dívat se na každou věc Božíma očima. Je
zkrátka viděním světa, viděním situací,
okolností, problémů a všeho Božíma
očima. To je moudrost. Někdy hledíme na věci podle svého zalíbení či podle stavu svého srdce, tedy s láskou či
nenávistí, se závistí... To však není Boží vidění. Moudrost v nás působí Duch
Svatý, abychom viděli všechny věci Božíma očima. To je dar moudrosti.
Vyplývá to samozřejmě z důvěrnosti s Bohem, z niterného vztahu k Bohu,
ze vztahu dětí s Otcem. Máme-li tento vztah, Duch Svatý nás obdarovává
moudrostí. Jsme-li ve společenství s Pánem, Duch Svatý jako by proměňoval
naše srdce a dával mu vnímat veškerou
svoji vřelost a náklonnost.
Duch Svatý tedy činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že má
odpověď na všechno, ví všechno, ale

v tom smyslu, že „zná“ Boha, ví, jak jedná Bůh, pozná, co je Boží a co nikoli,
má moudrost, kterou dává našim srdcím
Bůh. V tomto smyslu má srdce moudrého člověka chuť a příchuť Boží. Je velice
důležité, aby v našich společenstvích byli takoví křesťané. Všechno v nich mluví o Bohu a stává se krásným a živým
znamením jeho přítomnosti a jeho lásky. A to je něco, co si nelze vytvořit a co
si nemůžeme opatřit sami ze sebe. Je to
dar, který Bůh dává těm, kteří se poddávají Duchu Svatému. Máme v sobě,
ve svém srdci Ducha Svatého; můžeme
mu naslouchat a můžeme mu nenaslouchat. Nasloucháme-li Duchu Svatému,
učí nás této cestě moudrosti, obdarovává nás moudrostí, která je viděním Božíma očima, slyšením Božím sluchem,
milováním srdcem Boha, souzením věcí
Božím soudem. Toto je moudrost, kterou nám dává Duch Svatý, a všichni ji
můžeme mít. Jenom o ni musíme prosit Ducha Svatého.
Pomyslete na maminku, která je doma s dětmi. Když dělá jednu věc, už
myslí na druhou, jde od jedné věci ke
druhé a řeší problémy s dětmi. Když
se maminky unaví a křičí na děti, je to
moudrost? Je moudré – ptám se vás –
křičet na děti? Co říkáte, je to moudrost
nebo ne? Ne! Když však maminka vezme dítě a něžně mu něco vytkne slovy:
„To se nedělá, proto a proto...“ a trpělivě
mu vysvětluje, je toto moudrost? Ano!
A to nám v životě dává Duch Svatý. Potom např. v manželství, když se manželé hádají, pak se na sebe ani nepodívají
nebo se dívají jen úkosem – je to moudrost Boží? Ne! Když však řeknou: „Dobře, bouře přešla, udobřeme se“ a vykročí dál v pokoji – je toto moudrost? Ano!
Toto je dar moudrosti. Kéž přijde do našich domovů, kéž přijde k nám všem!
A toto se nedá naučit. Je to dar Ducha Svatého. Proto máme prosit Pána,
aby nám daroval Ducha Svatého a dal
nám dar moudrosti, oné moudrosti Boží, která nás učí dívat se Božíma očima,
Dokončení na str. 5
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poj se s apoštolem Janem, který tě zavede do horní místnosti, kam by ses jinak nedostal,
protože učedníci se tu shromáždili za
zavřenými dveřmi. Strach, který je přepadl v noci ze čtvrtku na pátek, je stále neopouští. Tyto dni, plné nejistoty a obav,
jsou nekonečně dlouhé. Od té doby, co
opustili všechno a šli za Ježíšem (1), ještě nikdy nebyli tak dlouho bez jeho přítomnosti. Roste v nich strach, aby tomu tak
nebylo navždy. Co bude dál, když jejich
Pán a Mistr, jejich nejlepší Přítel, byl zabit a pohřben?
Všechny jejich dosavadní představy
a naděje se jim definitivně zhroutily. Prožívej s nimi tuto duchovní noc. Je to doba nezbytného očišťování, jíž musí projít
duše, která touží po Ježíši, ale dosud neopustila sebe, takže není schopna odevzdat se Pánu v ryzí lásce, která nemyslí na sebe. Ježíš se někdy vzdaluje právě
proto, aby se pak tím více mohl přiblížit.
Jeho blízkost se však neřídí tvými city. Pamatuj na to, kdykoliv vstoupíš do temného období opuštěnosti bez útěchy. Je jen
jeden pevný bod, kterého se musíš držet
se vší rozhodností: neotřesitelná jistota,
že Ježíš je věrný.
Zcela nečekaně stojí uprostřed svých
věrných. Vstoupil dovnitř, ačkoliv dveře
jsou na závoru. Ježíše nemůže nic zadržet, nic se před ním neskryje, vždy si dokáže najít toho, koho si zamiloval. Podmínkou, aby se ti pro jeho přítomnost
otevřely oči i srdce, je pokoj, který musí
zavládnout v tvé duši. Vzpomeň si, co měli jeho učedníci roznášet, když je před lety poprvé poslal na zkušenou: kamkoliv
vstoupili, měli zvěstovat pokoj (2). To je také první slovo, kterým osloví své přátele:
Pokoj vám! Toto božské přání platí i pro
tebe. Pokoj tobě! Tento božský dar ti vychází vstříc z Ježíšových ran jako hojivý balzám. Dobře se zadívej na tyto rány
a všimni si jejich proměny. V pátek budily žalostný úděs, ale dnes, obdivuhodně
zahojeny slávou, změnily se na zdroj světla, pokoje a radosti. Tak zúrodňuje Otec
každé utrpení přijaté v lásce a poslušnosti.
V tomto večeřadle se ve čtvrtek konala první část prvního kněžského svěcení.
Aby mohl Pán toto svěcení dokončit, musel nejdříve vlastní krví prolitou na kříži
smazat dlužní úpis za hříchy světa. Nyní
přichází skrze vodu a krev (3) dovršit svůj

17/2014

Liturgická čtení
1. čtení – Sk 2,42–47
(Křesťané) setrvávali v apoštolském
učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím apoštolů dělo mnoho
divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen
svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech
lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán

Dar kněžské služby
Zamyšlení nad liturgickými texty
dnešní neděle
Komu hříchy odpustíte,
tomu jsou odpuštěny.
velekněžský obřad a zplnomocnit ty, které si vyvolil a vychoval, aby byli pokračovateli jeho poslání: Pokoj vám, jako mě poslal Otec, i já posílám vás. Těchto jedenáct
mužů tvoří začátek dlouhé řady těch, které Ježíš povolá, aby převzali jeho úřad zde
na zemi a tak jako on chodili, dobře činili, uzdravovali nemocné, odpouštěli hříchy,
trpěli a umírali za spásu světa. Když kdysi
řekl Pán ochrnulému: Odpouštějí se ti hříchy, farizeové a starší se pohoršovali, že se
rouhá. Aby tedy všichni věděli, že Syn člověka má moc odpouštět hříchy, řekl ochrnulému: »Vstaň a choď!« (4) Dnes dechl na apoštoly a předává jim tuto svou božskou moc
odpouštět hříchy: Nyní je řada na vás. Půjdete a budete hledat to, co zahynulo. Budete rozdavateli milosrdné lásky mého nebeského Otce. Půjdete a budete předávat
ovoce mého utrpení a mé smrti. Budete odpouštět hříchy, aby lidé měli život a měli ho
v hojnosti. Chápete, co jsem vám učinil,
já, Pán a Mistr?
A co ty, chápeš, co Ježíš učinil? Vidíš, na čem mu nejvíce záleželo, když se
vydal do rukou hříšníků, dal se zajmout,
ponížit, odsoudit, zbičovat, ukřižovat,
probodnout a uložit do hrobu, abys měl
trvale k dispozici nevyčerpatelný poklad
Otcovy milosrdné lásky: aby každý, kdo
zhřešil proti nebi a před Bohem, mohl znovu vstát a jít k Otci. To mu leželo na srdci při jeho utrpení a to je také první, co
sděluje svým apoštolům po hodinách bolestného odloučení.
K tomu, aby se tito první kněží stali
dobrými správci Božího milosrdenství,
prošli přípravnou zkouškou, při které
se sami přesvědčili o své vlastní slabosti a hříšnosti.
Až začnou rozdávat z těchto Božích darů a Pánovi nepřátelé se opět budou ptát:
Čí mocí anebo čím jménem to děláte? odpoví, aby to věděli všichni: Ve jménu Ježíše Krista z Nazareta, kterého vy jste ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých. (5)
Máš dostatek pokory, abys uvěřil Ježíšově velkodušnosti, která zajistila, aby

Dokončení na str. 5
skrze kněžskou službu byl až do skonání
světa přítomen ve své Církvi svým Tělem
a Krví, svým slovem, svým milosrdenstvím
a svou milostí? Nebo ti nedůvěřivá skepse
brání uvěřit, podobně jako Tomášovi? Požaduješ nejdříve hmatatelné důkazy jako
on? Pak se k němu připoj a vrať se za týden na toto místo. Pádným důkazem Ježíšovy dobrotivosti budou nejen jeho skutečné hluboce otevřené a oslavené rány,
ale především trpělivá láska jeho probodeného Srdce, se kterou přijímá tvoje výzvy a podmínky. Neodmítá je, podřizuje
se tvým požadavkům a ukazuje ti svoje rány. Chtěl jsi do jeho ran vložit svůj prst,
on tě však skrze největší ze svých ran
skrývá do svého probodeného Srdce celého i s tvou ubohostí a nedůvěrou jako
do bezpečného příbytku nikoliv jen pro
tuto chvíli, ale navždy. Máš snad odvahu
i zde pokračovat ve své skepsi a pochybnostech? Padni Pánu k nohám a děkuj mu
z celého srdce za dary jeho lásky a ovoce
jeho bolestné smrti: za dar kněžství, Eucharistie a dar svátosti milosrdenství. Děkuj mu za všechny, kteří uposlechli jeho
volání a dali se mu k dispozici, aby mohl
prokazovat své milosrdenství. To díky jejich službě jsi poznal svého Pána a svého
Boha. Chovej k nim úctu, jakou jim prokazuje sám Ježíš.
Toto je den, který učinil Pán, jásej a raduj
se z něho.(6)
Bratr Amadeus
(1)

srov. Mt 19,27; (2) srov. Mt 10,12;
1 Jan 5,6; (4) srov. Mt 9,3–6;
(5)
srov. Sk 4,7–10; (6) resp. žalm 118
(3)
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etos připadá na 27. dubna. Je
zakončením velikonočního oktávu. Poprvé Pán Ježíš hovořil
o svém přání ustanovit tento svátek Milosrdenství na první neděli po Velikonocích
k svaté řeholní sestře Faustyně z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství
(Deníček, 49) v Plocku 22. 2. 1931. Své
přání několikrát opakoval. Církev ustanovila tento svátek za pontifikátu Jana Pavla II., který také sestru Faustynu blahořečil a svatořečil.
Volba první neděle po Velikonocích jako svátku Milosrdenství vyjadřuje, že akt
vykoupení lidstva, podaná Boží ruka hříšnému člověku, je plodem milosrdné Boží
lásky, uskutečněné skrze život a smrt Ježíše Krista. Tato druhá neděle velikonoční je spojena s Velkým pátkem novénou,
ve které každý den svěřujeme Božímu milosrdenství jinou skupinu duší a modlíme
se za ně korunku k Božímu milosrdenství
– krátký růženec (trvá 6–7 minut). První
den novény, ve které se modlíme za celé
lidstvo, zvláště za všechny hříšníky, připadá právě na Velký pátek. Neděle Božího milosrdenství je dnem zvláštní oslavy
Boha v jeho milosrdenství, které je největší Boží vlastností. Je časem milosti pro
všechny lidi.
Pán Ježíš svaté Faustyně ve Vilně roku 1934 říká: „Chci, aby první neděle po
Velikonocích byla svátkem Milosrdenství.
Popros mého věrného služebníka (zpovědníka sv. Faustyny, P. Michala Sopoćka –
pozn.), aby v tento den řekl celému světu o tom mém velikém milosrdenství, že
kdo toho dne přistoupí k Prameni života,
ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. (Pozn.: Pramenem života je Eucharistie, jejím přijímáním dosahujeme odpuštění lehkých vin, zde navíc i trestů.) Lidstvo
nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství. Ach, jak mě
zraňuje nedůvěra duše. Taková duše vyznává, že jsem svatý a spravedlivý, ale nevěří,
že jsem Milosrdenstvím, nedůvěřuje v mou
dobrotu. I satani velebí mou spravedlnost,
ale nevěří v mou dobrotu. Mé Srdce se raduje z toho titulu Milosrdenství. Řekni, že
milosrdenství je největší Boží vlastností.
Všechna díla mých rukou jsou korunována milosrdenstvím.“ (Deníček, 299–301)
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V Krakově 24. 9. 1936: „Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny
duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento
den je otevřeno nitro mého milosrdenství;
celé moře milostí vylévám do duší, které
se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží.
Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění
vin a trestů (pozn.: Svátost smíření zde
Ježíš zmiňuje, aby si někdo nemyslel, že
na svátek Milosrdenství může přistoupit
k sv. přijímání bez „svatebního šatu“ neboli v těžkém hříchu – srov. s předchozím odstavcem); v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí
milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně
přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. Mé milosrdenství je tak veliké, že jím
nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani
andělský, za celou věčnost. Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah,
bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím,
aby byl slavnostně slaven první neděli po
Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.“ (Deníček, 699)

„Dcero má, říkej celému světu
o mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše
a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento
den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží...“ (Deníček, 699)
V Krakově 17. 2. 1937: „Ačkoliv jsem
tak hořce trpěl, duše hynou. Dávám jim poslední záchranu – svátek mého milosrdenství. Jestliže nevzdají chválu mému milosrdenství, zahynou navěky.“ (Deníček, 965)
Je zde přímá souvislost se slovy Ježíše z Janova evangelia 11,25–27, kdy Ježíš Martě, sestře Lazara, řekl: „Já jsem vzkříšení
a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,

bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky. Věříš tomu?“ Řekla mu:
„Ano Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Kdo
ve svátek Milosrdenství vzdá chválu milosrdnému Ježíši, dostane postupně milost
víry. „Toužím, aby kněží hlásali toto mé
veliké milosrdenství k hříšným duším. Ať
se hříšník nebojí přiblížit se ke mně. Pálí mě plameny milosrdenství, chci je vylít
na lidské duše... Nedůvěra duší mi rozdírá mé nitro.“ (Deníček, 50)
Podanou Boží ruku je třeba uchopit.
Bez našeho spojení s Vykupitelem vírou
nás mine:
• možnost změnit důsledek odmítnutí
Boha Adamem a Evou, realitu věčného odloučení od Boha – realitu smrti,
• možnost stát se Božím dítětem a postupně se zbavit závislosti na porušené lidské přirozenosti,
• možnost vstát z mrtvých skutků, které člověka omezují a ponižují, a chválit Boží milosrdenství,
• možnost žít s Bohem v lásce a ve vznešeném duchovním společenství se svatými již
v tomto životě,
• možnost žít v radosti z obdrženého
milosrdenství Božího i z mého prokazování
milosrdenství Bohu (např. modlitbou, obětováním se za obrácení hříšníků) a lidem
kolem mne,
• možnost radovat se z krásy Boha po
celou věčnost a velebit jeho milosrdenství.
Jaký je život, taková je i smrt. „Ježíši, Maria, Josefe, vám daruji své srdce
a svou duši. Ježíši, Maria, Josefe, stůjte
při mně v boji posledním. Ježíši, Maria,
Josefe, nechť duše má odejde s vámi v pokoji. Amen.“
Výše zmiňované plnomocné odpustky
z tohoto svátku Milosrdenství (odpuštění
vin i trestů za ně) lze získat (pro sebe, nebo za zemřelé) vzbuzením postoje důvěry
v Boží milosrdenství: „Ježíši, Tobě důvěřuji“
a vykonáním milosrdného skutku činem,
slovem nebo modlitbou a splnit všeobecné
podmínky: pomodlit se na úmysly Svatého
otce, být ve stavu milosti Boží posvěcující
a přijmout Ježíše v Eucharistii v den svátku Milosrdenství. Věříme, že v tento den
svátku Milosrdenství věřící odpuštění vin
i trestů za ně dosáhne, Ježíš odhlédne od
nedokonalého vykonání podmínek, které
je vždy otázkou vnitřní dispozice.
-Hn-
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O moudrosti – dokončení ze str. 2
vnímat srdcem Božím, mluvit Božími slovy. A s touto moudrostí pojďme vpřed, tvořme rodinu, církev
a všichni se posvěcujme. Prosme
nyní o milost moudrosti. A prosme

o tento dar Matku Boží, která je
Trůnem moudrosti. Kéž nám dá
Ona tuto milost.
Překlad Česká sekce
Rádia Vatikán

Dotek milosrdenství

Ž

ijeme v manželství už přes
dvacet let, máme dvě děti.
V našem okolí jsme byli
vždy pokládáni za dobré, křesťanské
manželství. Toto dobré manželství ale
mělo své vzlety i pády a nebylo uchráněno krizí...
Velmi bolestnou a závažnou krizi
(doufám, že už poslední) jsme prožili před několika lety. Když se tak
ohlížím nazpět a ptám se, proč se to
stalo, vidím zcela jasně, že příčinou
té situace byl hřích – hřích egoismu,
neuspořádání a zotročení. To, co se
tehdy dělo, bylo pro mě něčím strašlivým; nevěřila jsem, že se to může dít
v našem manželství, že se to vlastně
týká mě, mého manželství a mé rodiny. Hrozně jsme trpěli, velmi jsme
jeden druhého zraňovali, nebyli jsme
schopni spolu mluvit, nedokázali jsme
najít žádný kompromis. Postupem času jsme neměli ani sílu a odvahu se jeden na druhého podívat. Volala jsem
tehdy v bolesti a zároveň s nedůvěrou
k Pánu: „Proč já? Přece jsem vždycky
byla s Tebou!“
To trápení, které jsme zakoušeli,
nás srazilo na kolena. Začali jsme se
denně modlit korunku Božího milosrdenství, ještě jsem k tomu přidala krásnou modlitbu za uzdravení manželství,
kterou jsem našla v časopise Miłujcie
się!. Stávalo se, že jsme se nemohli
ani společně modlit; tehdy jsem o samotě padala na kolena a přímo vyla
v zoufalé prosbě o milosrdenství. Byl
to doslovně útok na nebe, pohnula
jsem nebem i zemí – prostřednictvím
internetu jsem poslala desítky proseb
o modlitbu známým i neznámým, kněžím a modlitebním společenstvím.
Ti nás poslali k jednomu knězi
a ten zas do jednoho společenství
a k jedněm manželům. Vedly se dlou-

17/2014

hé rozmluvy, byli jsme na manželských
rekolekcích, ale především jsme se celou dobu modlili. I když to občas vypadalo, že se už nedá nic dělat, zůstávala v nás obrovská důvěra v Boží
milosrdenství.
Vůbec nevím, jak dlouho to trvalo, vím jen, že vyproštění se z hříchu
a uzdravení našeho manželství přišlo
náhle, prostě jednoho dne. Nemuseli
jsme spolu rozmlouvat, nikdo druhému nemusel ustupovat, kompromisy
nebyly zapotřebí, protože se všechno
stalo jasným, prostým a čistým. Jen
jsme s mužem zírali na to, co se dělo. Dokonce ani v té pro manžely nejhezčí době – v líbánkách – nám spolu
nebylo tak dobře jako tehdy. S velkou
něhou a láskou s manželem vzpomínáme na to nádherné období našeho
života. Nikdy nedokážeme být Pánu
dost vděčni za ten zázračný zásah do
našeho života, za zázrak uzdravení
a proměny našich srdcí i těl.
Ať je tedy toto svědectví alespoň
jakousi formou vděčnosti a zároveň
pobídnutím jiným, aby se denně jako my modlili korunku Božího milosrdenství a svěřovali Ježíšovi všechny
své těžkosti, trápení svých blízkých,
známých, přátel a kněží.
Pán Ježíš řekl sestře Faustyně a skrze ni každému z nás: ,,Jak veliké milosti udělím duším, které se budou tu
korunku modlit, nitro mého milosrdenství je pohnuto vůči těm, kdo se korunku modlí.“ (Deníček, 847) „Skrze
ni vyprosíš všechno, bude-li to, oč prosíš, shodné s mou vůlí.“ (tamtéž, 1731)
Pro něho nejsou nemožné věci –
postačí mu důvěřovat a dát sobě i jemu čas!
Krystyna

Liturgická čtení –
dokončení ze str. 3
rozmnožoval den co den počet povolaných ke
spáse.
2. čtení – 1 Petr 1,3–9
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše
Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu
nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista
máme živou naději na dědictví, které nepomine,
na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás
Boží moc (a vede) ke spáse, která se má ukázat
(nyní) v poslední době. A proto budete potom
jásat, i když vás snad musí trápit teď ještě na
krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela
vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které
přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti.
Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho
věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Za to budete
jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.
Evangelium – Jan 20,19–31
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl:
„Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce
a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal
mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na
ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého.
Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny,
komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci
mu říkali: „Viděli jsme Pána.“
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst
na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho
boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci
zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj
vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst
a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji
do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi.
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“
Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není
řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili,
že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste
měli život v jeho jménu.

(Z Miłujcie się! 5/2012 přeložila -vv-)
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Sestra Elisabeth Burdaková SSPC, Zug

Od dvorní dámy k matce Afriky
Misijní sestry Sodality sv. Petra Clavera oslavily loňského 29. dubna 150. narozeniny své zakladatelky, blahoslavené Marie Terezie Ledóchowské, „matky Afriky“

J

e neobyčejné, že nějaká žena, která nikdy nevstoupila na půdu Afriky, byla nazvána „matkou Afričanů“. Přesto má tento titul zaslouženě.
Více než třicet let, to je přes polovinu jejího života, tlouklo její srdce pro Afriku,
to znamená pro lidi v Africe, kteří museli
snášet mnoho hmotné nouze a nenacházeli žádnou útěchu ve víře, „protože ještě neznali Ježíše“.
Marie Terezie se narodila jako první
dítě hraběnky Josefiny Salis-Zizers, pocházející ze Švýcarska, a polského hraběte Antona Ledóchowského 29. dubna
1863 v Loosdorfu v Dolním Rakousku.
Už jako malé děvče snila o slávě a velikosti. Její pokusy vykonat něco skvělého
se nedařily. Nakonec se srovnávala s životy svatých, což ji přivedlo k předsevzetí:
„Mohli to světci, mohu to také já.“ Teď se
stal Ježíš Kristus nejvýznamnější postavou

Hotel Axenstein u Morschachu
jejího života a skrze něho chudí v Africe.
Angažovala se pro tyto nejchudší tím, že
založila Sodalitu sv. Petra Clavera. Jejím
cílem se stalo osvobození otroků a evangelizace Afriky.
Ve 23 letech, jako dvorní dáma arcivévodkyně Alice Toskánské v Salcburku,
potkala dvě misionářky z Afriky. Ve stejné době procházel Evropou kardinál La-

vigerie a vyzýval k pomoci v boji proti
otroctví v Africe. Jedna protestantská přítelkyně ji upozornila na kardinálovy přednášky, aniž ještě tušila následky. Jako šíp
do srdce zasáhla Marii Terezii zvláště tato slova: „Křesťanské ženy Evropy! Jestli
vám dal Bůh talent ke psaní, postavte se
do služby této věci! Nemůžete najít žádnou světější.“
Tato slova ji upoutala natolik, že v nich
jasně poznala svůj životní úkol. Vymyšleno – uděláno. Začátkem tohoto nahlédnutí se stala divadelní hra „Zaida – černošské děvče“, kterou vydala Marie Terezie
pod pseudonymem Alexander Halka. Tento první krok vedl k dalším, podle jejího
principu: „Dobře činit, kde to je možné.“
V hotelu Axenstein u Morschachu
v jednom horkém dnu a po namáhavém
výstupu došlo 1. srpna 1889 k osobnímu
setkání s velkým misionářem, kardinálem
Lavigeriem. Pohlédl na ni s láskou a během rozhovoru jí navrhl založení výboru v Rakousku, který by podporoval boj
proti otroctví. Tato událost ji probudila,
dala si jasné cíle. Začala vést korespondenci s novináři z celého světa, která jí
zajišťovala cenný materiál. O její zprávy
měli zájem i v „St. Angelablatt erstaunliches“. Poté se odvážila vydávat vlastní
časopis „Echo z Afriky“, který se dodnes
rozlétá do celého světa. Práce bylo stále
více, což Marii Terezii přimělo, aby opustila jisté místo u dvora, a to navzdory nepochopení své rodiny.
Hluboce dojatá prací misijních sester
a misionářů v Africe přistoupila k tomu,
že je začala podporovat dary. Její láska
k Bohu a k trpícím lidem tohoto kontinentu vedla nakonec k založení Sodality sv. Petra Clavera. Stále více a více za-

240 misijních sester Sodality sv. Petra Clavera působí ve 23 zemích, ve 44 společenstvích. V roce 2012 pomáhaly lidem v 75 zemích světa a 588 diecézích misijní církve. Volání o pomoc je zveřejňováno většinou v časopisu „Echo z Afriky“. List publikuje také zprávy o projektech prováděných v misijních farnostech
a o událostech ve světové církvi.
Více informací o životě blahoslavené Marie Terezie Ledóchowské lze najít na
webové stránce www.petrus-claver.ch.
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Marie Terezie Ledóchowská –
zakladatelka Misijních sester
sv. Petra Clavera
ujímaly Afrika a Evropa místo v její duši.
Jedni pomáhali druhým ve vzájemné blíženské lásce, jak to odpovídá obecnému
charakteru katolické církve.
Ale Afrika nepotřebovala pomoc jenom v boji proti otroctví. Marie Terezie
věděla, jak důležité je pro Afriku zvěstování evangelia. V roce 1907 přednesla na
jedné schůzi v Benátkách tento problém
a vysvětlovala: „Jak můžeme roztrhnout
tento řetěz bídy v Africe? Odpověď je velmi jednoduchá. Tyto otázky nevyřešíme
diplomatickými konferencemi. Ani čistě
lidskými prostředky, ani vojenským násilím. Ani kongresy, ani dopisy, ani poezie proti otroctví nezruší otroctví, ani
neosvobodí africké ženy. Aby se proti tomuto zlu úspěšně bojovalo, je jenom jediná »zbraň« – evangelium. To znamená:
Všemi silami podporovat misionáře, kteří
se věnují evangelizaci Afričanů, to je jediný prostředek.“
Marie Terezie nikdy do Afriky necestovala, svoje „černé bratry a sestry“ nikdy osobně nepotkala, ale cele pro ně žila a působila. Ještě za svého života byla
známa a milována jako „matka Afriky“.
Činnost Sodality si představovala jako
„dobrá matka misionářů v Africe“.
U příležitosti jejího blahořečení, které proběhlo 19. října 1975, vydali mnozí afričtí biskupové svědectví o stopách
její činnosti pro Afriku. Jeden to shrnul
prostými slovy: „Já, který zastupuji Afriku, vám přináším dík a blahořečení z celé Afriky. Jak mnoho požehnání přišlo
prací Marie Terezie!“

17/2014

Nesčetní lidé jí děkují za podporu školního vzdělávání a výchovu kněží (tak např.
africký kuriální kardinál a děkan kardinálského kolegia Bernardin Gantin z Beninu
– zemřel v roce 2008). Sodalita sv. Petra
Clavera umožnila, aby se do Afriky dostaly více než tři miliony knih v 176 domorodých řečech, což podstatně přispělo
k rozvoji školství. Marie Terezie jasně poznala nouzi lidí a misií a nadšeně se jich
zastávala. Misionáři pociťovali její podporu jako „skryté zlato“, které zachraňuje život. Proto na sebe brala námahy cest po
celé Evropě, aby v přednáškách ukázala,
jak potřebná je evangelizace národů Afriky. Účastnit se toho je úkolem každého
pokřtěného. Podle jejího přesvědčení to
není vůbec obtížné, protože „pro misijní
působení je potřeba jenom hluboká osobní víra v Boha“. Zbytek ponecháme věřící fantazii, což ona také činila.
Její životní síly se rychle vyčerpaly. Zemřela 6. července 1922. Její dílo dále žije
ve všech pěti světadílech. Její ideály a činorodost oslňují také dnes mnoho lidí. Tak
se ptala nedávno jedna skupina studentů:
„A toho všeho dosáhla jedna žena?“ Ano,
jedna žena s hořící láskou k Ježíši a opravdovou účastí s trpícím lidem.

Misijní sestry sv. Petra Clavera
na výletě do Zizers
Jedno africké přísloví říká: „Mnoho malých lidí na mnoha malých místech, kteří
dělají mnoho malých kroků, může změnit
tvář světa.“ Můžeme poděkovat také naší „jubilantce“, blahoslavené Marii Terezii Ledóchowské, že církev v Africe je živá
a dynamická. Bůh budiž za to pochválen!
Ze Schweizerisches Katholisches
Sonntagsblatt 8/2013 přeložil -mp-
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Národní Pochod pro život

D

ne 29. března 2014 prošel centrem hlavního města Prahy již
14. ročník celostátního Pochodu pro život, kterého se zúčastnilo na tři
tisíce lidí. Každý z účastníků tak vyjádřil jasné ne umělým potratům a podporu matkám, které chtějí i v těžké životní
situaci své dítě porodit. Pochod pro život získal záštitu téměř dvaceti osobností
náboženského, politického
i veřejného života a více než
čtyř desítek českých a zahraničních organizací. Organizátorem pochodu bylo jako
již tradičně Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR).
Pochod upozornil na skutečnost, že i v loňském roce
bylo denně usmrceno na 63 nevinných
a bezbranných dětí, celkem téměř 23 000.
Pochodu pro život předcházely bohoslužby na třech místech Prahy: v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta, kde mši
svatou celebroval apoštolský exarcha Ladislav Hučko; dále v kostele Panny Marie
Vítězné (u Pražského Jezulátka), kde mši
svatou celebrovanou salcburským světícím
biskupem Andreasem Launem navštívili
zejména cizojazyční hosté a účastníci Pochodu pro život; bohoslužba v klášterním
kostele dominikánů sv. Jiljí v Husově ulici,
kterou celebroval spolu s více než 20 kněžími z celé České republiky pražský arcibiskup, Dominik kardinál Duka OP.
Vlastní pochod začal na Mariánském
náměstí u budovy Magistrátu, po vystoupení řady osobností a partnerů pochodu
vyšel průvod s vlajkami a transparenty trasou přes Smetanovo nábřeží kolem Národního divadla a dále na Můstek, odkud
zamířil směrem k soše sv. Václava na Václavském náměstí. Zde po projevech opata
premonstrátského kláštera v Želivě br. Jáchyma Jaroslava Šimka OPraem. a salcburského světícího biskupa Mons. Andrease
Launa byla akce ukončena.
Dopolední program byl letos koncipován jako panelová diskuse osobností náboženského, veřejného a politického života,
které se vyjádřily k tématu o perspektivách
změny přístupu společnosti k obraně lidského života od početí do přirozené smrti. Diskuse se zúčastnili např. poslankyně

TOP 09 Nina Nováková, filosof Jiří Fuchs,
psychiatrička Ilona Burdová, provinciál minoritů P. Bogdan Sikora OFMConv.
Předseda KDU-ČSL a místopředseda
vlády Pavel Bělobrádek ve svém pozdravu
shromáždění slíbil, že poslanci i ministři jeho strany nebudou prosazovat žádné normy proti životu. Vrátit zpět
legislativu, aby v ČR už nebyla povolena potratová pilulka, podle něj nepůjde, důležité ale je, aby se legislativa
dál nezhoršovala.
Prezident Hnutí Pro život ČR Radim Ucháč přečetl prosbu, kterou měl odeslat
politikům jménem účastníků
pochodu: Politici by měli vypracovat strategii pomoci těhotným ženám a funkčnosti rodin, přispět
k podpoře důstojnosti života od početí po
přirozenou smrt a pomoci posílit zodpovědnost otců.
Z úst viceprezidentky Hnutí Pro život ČR Zdeňky Rybové zaznělo: „Dítě je
to nejdražší, co jsme dostali. Loni přišlo
při interrupci o život 23 000 dětí. Možná
jen jejich maminkám nikdo neřekl, že na
potrat jít nemusejí. Český potratový zákon,
který je v platnosti už 57 let, nepomáhá,
ale zraňuje a zabíjí.“
Letošní Pochod pro život přinesl také
možnost seznámit se s nejnovějším projektem HPŽ ČR nazvaným Nesoudíme.
Pomáháme. Projekt zaměřený na konkrétní pomoc ženám je zaštítěn umělci
(např. Martin Dejdar, Jan Mrzena, Petra
Černocká), lékaři a vědci (např. prof. Lubomír Mlčoch, dr. Marek Orko Vácha,
prof. Jan Sokol), primátory a starosty českých a moravských měst, zástupci občanského sektoru a získal mediální podporu
českých rádií. Do projektu se mohou přihlásit rodiny, které chtějí pomoci mamince, jež nečekaně otěhotněla, aby našla sílu
dítě si nechat, vychovat je a třeba i obnovit vztah s jeho otcem.
„Být kreativní znamená být pro život,
protože právě díky kreativnímu hledání
řešení umíme nabídnout pomoc všem ženám, které se cítí donuceny k potratu,“ řekla Zdeňka Rybová, viceprezidentka Hnutí Pro život ČR.
-red-
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Mgr. Marie Johnová

Vzácná otevřenost paní Kubyové

V

prvním dubnovém týdnu proběhla v českých městech série
čtyř přednášek paní Gabriely
Kubyové, autorky knihy Globální sexuální revoluce. Čtenářům Světla tuto německou spisovatelku nemusíme představovat,
protože její články dobře znají. Přednášky byly spojeny s prezentací zmíněné knihy, která se v Německu stala bestselerem
a během krátké doby vyšla již v pěti překladech, včetně češtiny.
Kubyová začala svoji přednášku v Olomouci skutečně velmi osobním a otevřeným úvodem: Vzpomněla na bouřlivý rok
1968, kdy sama – jako jedna z mnoha studentů, a tedy představitelů této revolty –
byla omámená (a pomýlená) vzletnými
hesly: Více lásky, žádnou válku! – Pryč
s otroctvím mateřství! – Nebo známé:
Ženami se nerodíme, ženami se stáváme.
Poslední dvě citace pocházejí z pera
spisovatelky Simone de Beauvoir, která
by se i dnes zřejmě velmi dobře uživila
vymýšlením přitažlivých reklamních sloganů. Jsou to skutečně účinné triky, rafinované a dobře působící bonmoty, které i když dobře vypadají a dobře znějí,
mají daleko k pravdě, zdaleka nejsou výsledkem vědeckého uvažování, tím méně
nejsou výsledkem nějakého výzkumu. Paradoxně se však přesto staly základem vědecké disciplíny – genderu.
Jak byla generace studentů ’68 v západní Evropě mimo realitu, svědčí také fakt, že zatímco v tehdejším Československu probíhal pokus o emancipaci
a vymanění se ze sítě totality – v podobě
tzv. „pražského jara“, studenti o pár desítek kilometrů více na západ byli plni levicových, ba přímo marxistických ideálů
a jimi zaslepeni prosazovali svoje představy o praktickém – liberálním – uspořádání svého budoucího života. Souběh
těchto dvou zcela protichůdných trendů
v jednom roce a geograficky těsně vedle
sebe signalizuje naprostou iracionálnost
a absenci nějakého seriózního myšlenkového základu u hnutí v západní Evropě.
Jediným trochu pochopitelným zdrojem
studentské revolty byl iracionální vzdor.
Vraťme se však k přednášce. Vzhledem
k tomu, že se zde sešli zřejmě hlavně ti,
kteří se o danou problematiku zajímají
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hlouběji, případně i znali některé publikace paní Kubyové, nebyla by pro tyto posluchače přednáška nijak převratná, pokud
bychom soudili pouze podle množství nových informací. Ale přece něco nového:
hluboký a precizní vhled do problematiky genderu, jejího prosazování ve společnosti – za pomocí finančních přesně vysledovatelných struktur, přes organizace,
které jsou těmito finančními skupinami
bohatě podporovány a které se tváří velmi „humanisticky“, ale jejichž náplň práce je přímo společensky destruktivní, až
po politické subjekty, které genderové
tendence s bravurní mediální obratností
prosazují, a to na úrovni zemských, státních nebo evropských legislativních norem. Posluchač by snad mohl podlehnout
depresivnímu dojmu jakéhosi obklíčení,
z kterého se nebude možné vymanit. Chybu ovšem udělal ten, kdo si přednášku nechal ujít, protože „o genderu toho už vím
hodně; co se asi za hodinu a půl dozvím
nového!“ – Závěr přednášky a velmi krátké diskuse totiž vyplynul zcela pozitivně:
Paní Kubyová uvedla aktuální a úspěšné
příklady občanské iniciativy, kdy se podařilo např. zastavit metodický projekt
ve školství v jedné ze spolkových zemí,
který byl přímo neslučitelný se zásadami
křesťanské výchovy a vlastně i se zásadami zdravého rozumu. V tomto boji proti
nové totalitě nejsme sami a máme skvě-

Gabriela Kubyová

lého zastánce v naší při. Buďme připraveni na útoky, rafinované urážky, slovní,
ale i jinou agresivitu. Ale můžeme počítat také s něčím, co zatím nemá moc velkou váhu – totiž s onou mlčící slušnější
částí společnosti. Tato sociální skupina
není moc vidět; taky možná nemá příliš
sebevědomí na to, aby si uvědomila cenu svého hlasu, resp. cenu svého protestu. Pro aktivní protesty klade paní Kubyová jednu důležitou podmínku – a to
zdůraznila: člověk, který ponese tíži protestu, zaštítí nějakou občanskou iniciativu svým jménem, nemůže být duchovně
slabý, aby ve zkoušce nezakolísal. Takový člověk, kromě osobní odvahy, potřebuje i pevnou oporu v Bohu. Pro tento boj
nestačí vědomosti z oboru, verbální obratnost a psychická odolnost. Tyto vlastnosti jsou zajisté chvályhodné, ale nejsou
jedinou podmínkou pro úspěch. My věřící svoji naději vkládáme do Hospodina
a nemusíme mít strach, i kdybychom šli
temnotou rokle a vody nás zalily.
Ano – výhled do budoucnosti je drsný: tato nová totalita se roztahuje jako
hnusná pavučina. Než jsme to stačili zaregistrovat, i na českých univerzitách jsou
genderová studia běžná. Za chvíli tady budou řady specialistů, lektorů, kteří budou
školit poslušné učitele, zdravotníky, státní úředníky. (Mimochodem – vzpomínáte na tzv. „politruky“?)
Fatalista se může uklidňovat, že totality – měřeno z historického pohledu, který měří dějiny na staletí – nikdy netrvaly
dlouho. I když to vypadalo, že nacistické Německo je tu na tisíc let, že „komunismus a přátelství se Sovětským svazem
bude na věčné časy“. Historií poučeni
můžeme tušit, že uplyne pár desítek let
a tato nová totalita také skončí. Nemusíme se proto bát, že je to konec světa. Ale
co naše ubohé děti, které to budou muset prožít na vlastní kůži? Od školky celé
zdeformované dětství, dospívání, mizející
rodiny, okradené o úctu. Proti tomu, co by
mohlo nastat, je minulé povinné členství
v pionýru, každodenní masáž hlav z komunistické školy, rádia a televize včetně
policejních represí slabým čajovým odvarem. Mějme s našimi dětmi slitování
– teď, dnes, dokud je čas!
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Prof. Dr. Manfred Hauke

V

listopadu a prosinci minulého roku se objevily na veřejnosti nezávisle na sobě pastýřské listy čtyř evropských biskupů, kteří se
kriticky vyrovnávají s genderovou ideologií. První vydali portugalští biskupové na
své podzimní biskupské konferenci ve Fatimě 14. listopadu. Následovaly pak další
k tomuto tématu: od slovenských biskupů (v adventu), biskupa v Churu ve Švýcarsku (9. prosince), polských biskupů
(svátek Svaté rodiny). Podnětem k tomu
byla určitá opatření politických institucí s jejich centrem v byrokracii Evropské unie, které usilují o to, aby anormální formy lidské sexuality byly prohlášeny
za rovnocenné s manželstvím mezi mužem a ženou. Kdo proti těmto směšným
a šíleným intrikám protestuje, vystavuje
se tím riziku, že skončí ve vězení, jak se
stalo už na různých místech. V socialistické Francii vystoupila např. policie proti
lidem, kteří s potiskem trička s vyobrazením páru s dětmi demonstrovali za „tradiční“ rodinu, která spočívá ve společenství jednoho muže s jednou ženou a dětmi.

Společenství muže a ženy
Ofenziva proti genderové ideologii, která ovlivňuje politiku Evropy a zpochybňuje křesťanský pohled na manželství a rodinu
V genderové ideologii jsou lesbické ženy, homosexuální muži, bisexuální, transsexuální a tzv. intersexuální (queer) prohlašováni za nezpochybnitelné osobnostní
normální lidské struktury, které stojí na
stejné úrovni jako heterosexuální mužská a ženská přirozenost. Rozlišují tu biologické pohlaví (sex) od sociálního nebo
kulturního pohlaví (gender), které se může odchylovat od biologického pohlaví.
Nejvlivnější zástupce genderové ideologie Judith Butlerová představuje dokonce
sexuální rozdílnost lidí jako kulturní produkt: „sexuální rozdílnost“ se tím rozpadá v „gender“.
Genderová ideologie, která vznikla v devadesátých letech minulého století, není ovšem nic nového: Už Simone de Beauvoir,
životní družka francouzského existencialisty Jean-Paula Sartra, zastávala ve své kni-

ZAJÍMAVOST
Z elektronické nabídky studijního oboru „genderová
studia“ na Masarykově univerzitě v Brně:
„Absolventky a absolventi oboru genderových studií budou schopni nabídnout
svým zaměstnavatelům fundované analýzy,
podněty a evaluace genderové problematiky v oblastech, jako je výchova a vzdělávání, rodinné struktury i pracovní trh, násilí
vůči ženám apod. Kompetentní badatelky
a badatelé mohou najít uplatnění v oblasti státní správy a samosprávy, v nevládních
neziskových organizacích, ale i v médiích,
v politických subjektech a vzdělávacích zařízeních. Na základě akcentovaného požadavku Evropské unie k vytváření podmínek
pro rovné příležitosti žen a mužů v České
republice nabízí brněnská genderová studia také výuku tzv. gender mainstreamingu, tj. metod k jejich zavádění do praxe.
Genderová studia rozvinou i druhou specializaci studujících v rámci dvouoborového bakalářského studia a na trh práce se
tak dostanou genderově vnímavé osobnosti
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v oblasti žurnalistiky, mezinárodních vztahů, environmentalistiky atd. podle zvolených studijních kombinací.
...Toto analytické zaměření na gender
překonává zdánlivě univerzální a objektivní dichotomie muž–žena. Studia genderu jsou dynamicky se rozvíjejícím oborem,
který sociální vědy obohacuje o perspektivu dekonstruující další zažité binarismy (příroda vs. kultura, biologie vs. společnost, soukromé vs. veřejné), vystavěné
na hierarchickém základě. Gender je základní kategorií.“
Všimněme si formulací, jako např.:
...zdánlivě univerzální a objektivní; ...tento
obor sociální vědy obohacuje o perspektivu
dekonstruující další zažité binarismy (příroda vs. kultura, ... soukromé vs. veřejné).
Při četbě těchto oficiálních stránek Masarykovy univerzity mne napadlo: Co si asi
mám představit pod slibem, že gendero-

ze „Druhé pohlaví“(1949), která je „biblí
feminismu“, přesvědčení: „Člověk se nerodí na svět jako žena či muž, ale stává se
mužem či ženou až po narození.“ (Reinbek
1968, s. 265)
Toto tvrzení se opírá o filosofii J. P. Sartra, podle níž člověk není nic jiného než
to, co ze sebe udělá, neboť od Boha daná přirozenost neexistuje. Vliv Simony
Beauvoir se spojuje v šedesátých letech
s radikální formou marxismu, podle níž
člověk představuje jen souhrn sociálních
poměrů, a proto je ho možno neomezeně
formovat a přetvářet. Již Bedřich Engels
žádal zrušení rodiny a výchovou dětí v kolektivu. Marxisté nestoudně zaměřili kritiku na rodinu. Pranýřovali a zostudili ji jako utlačování ženy. Neomarxistické hnutí
„Women’s Liberation Movement“ (hnutí
za osvobození ženy) označuje rodinu jako

ví specialisté budou „dekonstruovat zažité binarismy“? – Rozumějme tomu tak, že
to, co považuji já za své soukromí, je podle genderově vzdělaných specialistů pouze můj zažitý zlovyk, od kterého mne oni
ochotně osvobodí! Paradoxně dosud se za
pedagogický úspěch považovala zdárná
„socializace“, to znamená, že dítě, resp.
dospívající, kromě určité sumy vědomostí
má nějaké naučené standardy, jak se chovat doma, ve škole, při nějaké slavnosti, ale
také se naučí vnímat, co se hodí do soukromí a co je věcí jeho osobní intimity.
Nyní je tomu naopak: budoucí absolventi Masarykovy univerzity nám slibují, že
tento „zažitý binarismus“ přijdou do školy
(školky, rodiny, na úřad?) ochotně a profesionálně dekonstruovat. A představme
si, že mladí odborníci připraveni k tomuto úkolu, vybaveni neuvěřitelnými kompetencemi a pravomocemi, najdou na pracovním trhu spoustu nových pracovních
míst, dotovaných z velmi štědrých – samozřejmě evropských – zdrojů! Tak to je
ona vize hlasatelů genderu!

M. J.
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NĚMECKÁ CHARITA PODPORUJE
GENDEROVOU IDEOLOGII V MATEŘSKÉ ŠKOLE
nejhorší strukturu útlaku, která je prý horší
než utlačování mezi třídami. Vedle tohoto
marxisticky laděného „rovnostářského feminismu“, který udává tón v mnoha politických institucích, existuje také v oblasti ekologického hnutí velmi vlivný proud,
„gynocentrický“, tj. na ženu zaměřený feminismus, který v „ženských“ hodnotách
spatřuje spásu společnosti a pranýřuje
mužský prvek jako původ všeho násilí ve
společnosti. Obě hnutí odmítají skutečnost, že muž a žena na základě své vlastní podstatné různé uzpůsobenosti se navzájem doplňují.
Rozhodujícím momentem je zde komplementarita pohlaví (vzájemné doplnění),
téma, kterému Kongregace pro nauku víry
v roce 2004 věnovala vlastní studii o „spolupráci muže a ženy v Církvi a ve světě“.
Podnětem k tomuto dokumentu byla snaha nabídnout správný pohled na vztahy
a rozdílnost pohlaví, které jsou v duchovním proudu současné doby vysvětlovány
a chápány jen jako pouhé důsledky historicko-kulturních poměrů. Při tomto zploštění této otázky je tělesná pohlavní rozdílnost redukována na minimum, zatímco
rozměr tzv. úzce kulturní, zvaný gender, je
extrémně zdůrazněn a podán jako prvořadý. (srov. cit. dokument, 2)
V Písmu svatém jsou muž a žena rovnocenní jako obraz Boží. (srov. Gn 1,26–28)
Přísluší jim tedy stejná osobní důstojnost.
Oba byli stvořeni Bohem a v tomto stejném
společném původu je nutno hledat i smysl
jejich vzájemného doplňování a odkázanosti jeden na druhého, což je vrcholným cílem
manželství a rodiny. V rodině muž a žena
– každý svým specifickým, jemu vlastním
způsobem – představují ve společnosti
a v Církvi nesmírnou hodnotu pro zdárný
rozvoj lidstva. Katechismus katolické církve
proto zdůrazňuje: Muž a žena jsou si rovni
ve své důstojnosti jako osoby, ale doplňují se navzájem ve svém mužství a ženství.
(srov. KKC 372) Obojí tedy – personální
rovnost i zároveň vzájemné doplňování –
nelze od sebe oddělovat, ale obojí je třeba
brát vážně. Stejná osobní důstojnost muže a ženy se uskutečňuje ve fyzickém, psychologickém i ontologickém doplňování,
což vytváří ze dvou rozdílných přístupů
k životu harmonickou „jednotu v různosti“. (srov. cit. dokument, 8)
To, že člověk je stvořen jako muž nebo
žena, klade na člověka také kulturní úkol.
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Německá Charita propaguje na
svých webových stránkách knihu Genderový mainstreaming v mateřské školce. „Genderová ideologie je démonická!“ Papež František to nedávno znovu
potvrdil při návštěvě rakouských biskupů ad limina. V uplynulých měsících
mnozí biskupové a biskupské konference po celém světě tuto ideologii kritizovali. V Německu však zjevně (opět)
panuje jiný mrav.
Kdo by chtěl dát naší společnosti novou strukturu, musí začít u jejích
nejmladších příslušníků. Děvčatům
a chlapcům by měly být tyto struktuSociální a konkrétní plnění tohoto úkolu se
pohybuje přitom v biologicky daném rámci. Pohrdat tímto daným řádem znamená
dát průchod fatálním důsledkům. Pojem
„komplementarity (doplňování)“, který je
zdůrazňován katechismem i Kongregací
pro nauku víry, se liší od filosofických modelů, které vycházejí z méněcennosti jednoho pohlaví (tak tomu je např. u Aristotela, který ženě přiznává menší hodnotu,
a v gynocentrickém feminismu, který přikládá menší hodnotu muži).
Vzájemné doplňování, komplementarita obou pohlaví – i přes jejich očividné
zakotvení v přirozeném řádu věcí – je často odmítána z toho důvodu, že v tom bývá
spatřována nadřazenost ve vztazích mezi
mužem a ženou. Skutečně – v sociálních
dějinách lidstva připadala pravidelně hlavní role v rodině muži jakožto hlavě rodiny.
Rovněž skutečnost, že vedoucí roli v rodině
zastávají častěji muži než ženy, snad souvisí
s komplementaritou podloženou biologicky. Tato sociologická zkušenost by ovšem
neměla být důvodem k tomu, aby ženám
byly upírány vedoucí úkoly v rodině. Je
třeba jen respektovat rozhodující sklony
muže a ženy, které ovšem mohou být individuálně rozdílné. Cílem by nemělo být
uvést pohlavní polaritu na jednotnou rovnostářskou linii vztahů v rodině, ale žádat
uplatnění každé osobnosti s jejím specificky mužským či ženským svérázem.
Jádro křesťanského pohledu na manželství je to, co sv. Pavel podává v listě Efeským (Ef 5,21–33), kde podává vztah lásky
mezi Kristem a Církví jako obraz manželství. Muž má svou ženu tak milovat, jako
Kristus, který vydal svůj život za Církev.
Žena naopak má svého manžela respek-

ry zprostředkovány co nejdříve, uvádí
Charita a dodává: „To je důvod, proč
genderový mainstreaming patří zejména do oblasti vzdělávání v raném
dětství.“ Charita tímto svým názorem
podporuje knihu Tanji Drägerové, která nabízí úvodní přehled politické strategie genderového mainstreamingu
a velice konkrétně ji vztahuje na práci v mateřské školce. Podle Charity
T. Drägerová ukazuje konkrétní způsoby, jak zavádět přístup založený na
genderovém mainstreamingu.
Zdroj: kath.net (28. 3. 2014),
Res Claritatis
tovat jako „hlavu“. Obojí je třeba vidět ve
vnitřní úzké spojitosti. Každé lidské společenství – tedy i manželství – potřebuje
personální vedení; kde chybí hlava, tam se
sociální řád rozpadá. Vedoucí role ovšem
musí být chápána jako služba, která jde až
k oběti života: „Být hlavou znamená z pohledu Kristova obětovat se za svou ženu.“
(J. Ratzinger: Die Zeit der Frau [Doba ženy], 1988, 116)
Zároveň je třeba i podřizování manželů navzájem ve smyslu navzájem si chtít
pomáhat, jak Jan Pavel II. zdůrazňuje ve
svém listu o důstojnosti ženy (Mulieris dignitatem, 24). Že v manželství dochází ke
konfliktům, to pochází z dědičné viny. Ve
svátosti manželství ovšem Kristus obnovil prvotní řád: nerozlučitelné manželství
mezi mužem a ženou, společenství, které
je otevřené pro děti.
Smlouva mezi Bohem a člověkem, mezi Kristem a Církví nachází v manželství
svůj nejmohutnější výraz. Kristus povýšil
manželství na svátost a dal manželství své
mocné milosti pro obnovu světa.
Modleme se za budoucí synodu (biskupská synoda o rodině svolaná papežem
Františkem do Říma na říjen – pozn. red.),
aby vynesla na světlo vzácné dary obsažené v mužské a ženské přirozenosti tak, jak
jsou vloženy Bohem do přirozeného řádu
stvoření i do řádu vykoupení, a aby je učinila plodnými v duchovní správě.
Zdroj: Informationsblatt
der Priesterbruderschaft St. Petrus, 24 Jg.,
Nr. 3, březen 2014
(Přeložil P. Radim Valík OSB)
Prof. Dr. Manfred Hauke je profesorem dogmatiky v Luganu.
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Papež František
o trojím stupni pokušení

P

oučme se z evangelia, jak bojovat proti ďáblovu pokušení,
zdůraznil 11. dubna papež František při ranním kázání v Domě svaté Marty. Petrův nástupce poznamenal,
že každý z nás je vystaven pokušení, protože ďábel si nepřeje naši svatost. A připomněl, že život
křesťana je právě zápas proti zlu.
„Ježíšův život byl zápas. Přišel, aby zvítězil nad zlem, nad
vládcem tohoto světa, nad zlým
duchem.“ Papež František zahájil těmito slovy svou homilii, kterou cele věnoval boji s ďáblem. V tomto zápase, podotkl, se musí utkat každý křesťan. Zlý
duch vícekrát pokoušel Ježíše a Ježíš tato pokušení vnímal, stejně jako vnímal
pronásledování. Křesťané, kteří chtějí
Ježíše následovat, se musí s touto pravdou dobře seznámit.
„Také my jsme vystaveni pokušení, také my jsme předmětem ďáblových výpadů.
Duch zla totiž nechce naši svatost a křesťanské svědectví, nechce, abychom následovali Ježíše. Jak to zlý duch dělá, aby nás
svým pokušením svedl z Ježíšovy cesty?
Ďáblovy svody mají tři vlastnosti, které
musíme znát, abychom nepadli do léčky.
Pokušení začíná mírně, avšak potom stále
více roste. Za druhé: roste a přenáší svou
nákazu na druhé, snaží se o pospolitost.
A konečně, aby se duše uklidnila, ospravedlňuje sama sebe. Pokušení roste, infikuje a ospravedlňuje se.“
První Ježíšovo pokušení, upozornil papež, je spíše vábení. Ďábel Ježíšovi říká,
aby se vrhl dolů z vrcholu chrámu, aby jej
tak, jak tvrdí pokušitel, všichni prohlásili
za Mesiáše. Totéž zlý duch udělal s Adamem a Evou. Vystupuje tu téměř jako duchovní učitel, upozornil papež. Když je
pokušení odvráceno, vrací se znovu a silněji. Ježíš to říká v Lukášově evangeliu:
když je ďábel poražen, potuluje se, hledá
své druhy a spolu s nimi se vrací. Pokušení tedy roste a přibírá si další. Také v Ježíšově případě ďábel zapojuje jeho nepřátele. To, co se jevilo jako tenký a klidný
pramínek vody, se stává mořem.
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Pokušení roste, šíří nákazu a nakonec
se ospravedlňuje. Papež upomenul na Ježíšovo vystoupení v synagoze, které jeho
nepřátelé ihned zlehčovali slovy: „Vždyť
je to Josefův a Mariin syn, truhlář, který nikdy nechodil na univerzitu. Z jaké moci k nám mluví, vždyť nestudoval!“ Pokušení
tu zachvátilo všechny proti Ježíši, vyzdvihl papež František. A jeho nejvyšším stupněm, zdůraznil,
jsou slova velekněze: „Nevíte, že je
lépe, když jeden člověk umře za lid, než
aby zahynul celý národ.“
„Pokušení roste a infikuje druhé. Kupříkladu taková pomluva. Třeba nějakému
člověku trochu závidím. Nejprve mám závist v nitru, pak ji musím sdílet a jdu k někomu dalšímu a druhého člověka pomluvím, a tak pokušení roste a šíří se jeho
nákaza. Takový je mechanismus pomluvy, který se nevyhýbá nikomu z nás. Tedy
možná někomu z vás ano, pokud je svatý, mne to ale také svádělo k pomlouvání. Klep je každodenní pokušení. Začíná
jemně, jako pramínek vody. Nákazou roste a nakonec se ospravedlňuje.“
Dávejme tedy pozor, varoval Petrův
nástupce, když v srdci pocítíme něco, co
by nakonec mohlo zničit druhé lidi. Dejme si pozor, protože pokud onen pramínek vody včas nezastavíme, poroste, rozšíří se, promění se v moře. A povede nás
jenom k tomu, že si zlo omluvíme. Stejně jako se ospravedlnili lidé tvrzením, že
je lépe, zahyne-li jeden člověk za národ.
„Všichni jsme vystaveni pokušení, protože takový je zákon duchovního života.
Náš křesťanský život je zápas. Je to boj.
Vládce tohoto světa – ďábel – si totiž nepřeje naši svatost, nechce, abychom následovali Krista. Někdo z vás by snad mohl
namítnout: Otče, mluvit o ďáblovi v jedenadvacátém století je přece dosti zastaralé. Podívejte, ďábel existuje. Ďábel tu je.
Také v jedenadvacátém století. Nesmíme
být naivní. A musíme se z evangelia poučit, jak se s ním bojuje,“ zakončil papež
František své kázání v Domě svaté Marty.
Česká sekce Rádia Vatikán

Modlitba před křížem
v dobách nouze
Věčný Otče, pohleď, Tvůj Syn Ježíš Kristus byl pro nás ukřižován! Měj
s námi slitování pro Jeho jméno, s námi ubohými hříšníky, protože se s lítostí obracíme ke Tvému nekonečnému milosrdenství. Dotkni se nás, měj slitování
s námi, kteří jsme součástí Tvého dědictví. Pane, neruš svazek, který jsi uzavřel:
Modlitbu, kterou Tvé děti míří k Tobě.
Ano, je pravda, že jsme svým bezprávím rozhněvali Tvoji spravedlnost, ale Ty,
můj Bože, který jsi od přirozenosti dobrý,
nechej zazářit velikost svého nekonečného milosrdenství. Pane, kdybys uchovával
v paměti naše zlé činy, kdo by obstál? Pane, vyznáváme, že jsme velmi vinni a že
naše hříchy svolávají na nás tresty. Ty ale,
Pane, který jsi dovolil, abychom Tě denně nazývali svým Otcem, pohleď na velkou zarmoucenost svých dětí a uchraň je
před těmito těžkými tresty. Ó můj Bože,
dej, ať zavládne milost, skrze zásluhy Ježíše Krista. Dej, ať zavládne milost z lásky, kterou máš sám k sobě! Odpusť nám
z lásky k Panně Marii, „naší Mamince“!
Rozpomeň se, Pane, že jsme nazýváni
Tvým lidem, měj slitování s lidskou pošetilostí. Vyšli paprsek svého božského
světla, aby rozptýlil tmu našeho rozumu.
A naše duše, které se polepší, ať změní
své cesty a už dále nenasycují srdce svého Boha hořkostí!
Pane, jenom ruka Tvého nekonečného
milosrdenství nás může zachránit před
tolikerým bičováním. Pane, jsme sklíčeni vnitřním i vnějším zármutkem, měj
s námi slitování!
Pane, odvrať svoji tvář od našich hříchů a pohleď na Ježíše Krista, který Ti
podal zadostiučinění tím, že za nás trpěl
a zemřel. On je Tvůj Syn! Tak budeme
oslavovat Tvoje nekonečné milosrdenství.
Pane, vyslyš nás brzy, protože jinak
nás rychle opustí naše odvaha, neboť
jsme upadli do ubohého stavu!
Pane, dej nám pocítit svoje milosrdenství, neboť doufáme jenom v Tebe, který jsi náš Otec, náš Stvořitel, a který ty,
kteří jsou navždy Tvými, musíš chránit
a zachránit. Amen.
Bl. Melanie Calvatová,
Castellammare, únor 1884
(Z Maria heute 3/2014 přeložil -mp-)
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Madrid:
Muzeum pro život
Španělská organizace HazteOir.org otevřela v Madridu unikátní muzeum o zázraku lidského života a jeho prvních stadiích a hrůze
potratu, EXPOVIDA. Muzeum se nachází jen
padesát metrů od budovy španělského Kongresu. V plánu jsou také tři putovní výstavy, které
by měly cestovat po celém Španělsku.
-red-

Belgický primas:
odkládání vlastní smrti
bude považováno
za projev egoismu
Eutanázií dětí ještě vše nekončí. V této věci můžeme očekávat další rozvoj legislativy –
domnívá se belgický primas, arcibiskup André-Joseph Léonard. Nedávno lékařské kruhy
vystoupily s návrhem uplatňovat eutanázii bez
souhlasu pacienta v případě, kdy už není schopen vědomě o ni požádat a kvalita jeho života
je „neuspokojující“.
Podle bruselského arcibiskupa bude dalším
krokem povolení zabíjet staré lidi znavené životem. Přívrženci eutanázie jsou dnes médii
představováni jako velkodušní lidé, kteří si přejí, aby nemocní mohli rozhodovat o svém osudu. Nebere se v úvahu nátlak, který se na staré
a nemocné lidí vyvíjí. Belgický primas připouští, že zanedlouho bude příliš velké odkládání
vlastní smrti považováno za projev egoismu.
Svůj článek pro časopis La Libre Belgique nicméně arcibiskup Léonard uzavírá optimisticky. Věří, že se Belgičané vzpamatují a vzbouří proti lobbistům za eutanázii.
www.radiovaticana.cz
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Globální kampaň Amnesty International
za neomezený přístup k potratům
Amnesty International, organizace založená k obraně lidí vězněných
za politické zločiny a pro boj proti porušování lidských práv, spustila novou
kampaň věnovanou podpoře neomezeného přístupu k potratům. Celosvětová
kampaň nazvaná My Body My Rights
(Moje tělo – moje práva) byla spuštěna
6. března jako odpověď na to, co propotratové a homosexuální lobbistické
skupiny označují jako selhání vlád po
celém světě v rámci ochrany „sexuálních a reprodukčních práv“.
Zatímco Amnesty International vytrvale tvrdí, že země se zákony proti
potratům jsou „hluboce utlačovatelské“ a ignorují bezpečnost žen, statistiky ukazují, že stejné země mají
mnohem nižší míru úmrtnosti žen při
porodu, než je to v zemích s liberálními potratovými zákony.
Skupina poukazuje na Irsko jako na příklad takového „utlačovatelského“ režimu. Ačkoliv byly do loňského roku potraty v Irsku nelegální,
studie amerických výzkumníků zjistila, že Irsko má lepší výsledky, pokud
jde o zdraví matek, než Británie, kde
existuje de facto potrat na požádání,
s mateřskou úmrtností dvojnásobně
vyšší, než má Irsko.
Amnesty International se ve své
kampani zaměřuje i na Salvador tvrzením, že rekriminalizace potratů
v zemích je „násilím na ženách a děvčatech“. Avšak mateřská úmrtnost
v Salvadoru se snížila o polovinu od
doby, kdy byly potraty v roce 1998 rekriminalizovány.
V materiálech kampaně se však už
nehovoří o Chile, které má nejnižší

míru mateřské úmrtnosti v Latinské
Americe, a kde jsou potraty nelegální.
Oproti tomu Jižní Afrika, která
má jeden z nejliberálnějších potratových zákonů v Africe, zaznamenala
20% nárůst mateřské úmrtnosti v letech 2005–2007. Mezinárodní federace pro plánované rodičovství uznala,
že část tohoto nárůstu je „způsobena
komplikacemi při potratech“.
Ve své kampani Amnesty International požaduje, aby „vlády zastavily nelegitimní používání trestního
zákona k dozírání na sexualitu a reprodukci a zaměřily se na zákonnou
a praktickou diskriminaci, jež vede
k porušování sexuálních a reprodukčních práv“.
V únoru poslankyně kanadského parlamentu Joy Smithová obvinila Amnesty International z podpory „pasáků a ne obětí“ poté, co unikl
analytický dokument odhalující, že
skupina volá po legalizaci prostituce.
V dokumentu Amnesty International
tvrdí, že muži, kteří dávají peníze za
přístup k tělu ženy, by měli být osvobozeni od vládní „interference“ (ovlivňování), protože jen „vykonávají osobní autonomii“. Kanadská poslankyně
tuto politiku odsoudila slovy: „Musíme uznat prostituci za takovou, jaká je. Je přirozeně škodlivá pro ženy
a děvčata, a proto musí být eliminována. Legalizace je nesprávný přístup.“
A dále: „Amnesty International si vybudovala reputaci obhajobou obětí po
celém světě. Proč nyní oběti opouští?
Amnesty International mrhá svou morální autoritou a ztrácí správný směr.“
Podle LifeSiteNews, 10. 3. 2014

WAF ČR – region Valašsko srdečně zve na MARIÁNSKOU DUCHOVNÍ OBNOVU do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí v neděli 4. května 2014.
Program: 15.00 hod. – modlitba Korunky Božího milosrdenství • 15.45 hod. – informace a nácvik
zpěvu • 16.00 hod. – zahájení a společná modlitba sv. růžence • 16.30 hod. – přednáška: prof. Américo Pablo López Ortiz, mezinárodní prezident Světového apoštolátu Fatimy z Portorika • 18.00 hod. –
mše svatá (hlavní celebrant a kazatel P. Roland Berngeh z Kamerunu) a adorace • na závěr obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Informace: Regionální centrum Valašské Meziříčí – Václav Chládek, tel. 731 621 222 • Miloslav
Sezima, tel. 603 383 373. Národní centrum – Fatimský apoštolát, Koclířov 195, PSČ 569 11 •
tel. 731 598 752 (ing. Hana Frančáková); 731 646 800 (recenze) • e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
nebo recepce@cm-fatima.cz.
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Centrum naděje a pomoci, Vodní 13, Brno – programy
ŘEDITEL MOZILLY PODPOŘIL
MANŽELSTVÍ JAKO SVAZEK MUŽE
A ŽENY – MUSEL ODSTOUPIT

PAPEŽ: MEZI NEJVÁŽNĚJŠÍMI
HROZBAMI DNEŠKA JE ODTRŽENÍ
EKONOMIE OD MORÁLKY

Brendan Eich rezignoval po bouřlivých
diskusích na pozici výkonného ředitele
společnosti Mozilla, která je známa internetovým prohlížečem Firefox. Eich patří
mezi spoluzakladatele společnosti. Dne
24. března byl jmenován do pozice generálního ředitele, což vyvolalo vlnu kritiky
– nejen u vývojářů společnosti, ale i dalších zainteresovaných. Důvodem byl jeho názor na rodinu a fakt, že v roce 2008
daroval 1000 dolarů na podporu kalifornského zákona Proposition 8, jehož cílem
bylo přijetí ústavní ochrany manželství
jako svazku jednoho muže a jedné ženy.
Společnost Mozilla je totiž známa svou
podporou politiky LGBTI a manželství
homosexuálních párů.
Eich na svém blogu napsal, že sumu
nedaroval za společnost Mozilla, ale jako soukromá osoba. Důvodem, proč je
společnost na seznamu dárců, je fakt, že
bylo nutné uvést zaměstnavatele. Zakladatel společnosti rovněž uvedl, že tento
dar sám o sobě není důkazem o nepřátelství vůči lidem s homosexuální orientací.
Výkonná ředitelka Mozilly Mitchell
Bakerová na oficiálním blogu společnosti
vyjádřila lítost nad chybným rozhodnutím
nechat Eicha ve funkci generálního ředitele: „Nezachovali jsme se tak, jak byste
od Mozilly očekávali. Nejednali jsme dostatečně rychle, když se kontroverze začala. Víme, proč jsou lidé nahněvaní a cítí, že jim bylo ublíženo. A mají pravdu.
Je to proto, že jsme nebyli věrní vlastní
identitě. Mrzí nás to a musíme se zlepšit.“
Nabízí se otázka: Jsme my křesťané
stejně odhodláni hájit Boží věc, i když
nám veřejné mínění tvrdí opak? Kéž by
Eichů bylo na světě více!
Podle zpráv tiskových agentur

Lidský život je posvátný a nezcizitelný. Bez uznání práva na život jako prvního ze všech práv postrádají ostatní občanská práva oporu. Papež František to
zdůraznil při setkání s představiteli italského Hnutí pro život. Ve skupině byli také ředitelé center konkrétně pomáhajících ženám v obtížných situacích.
Podle papeže se vše odvíjí od základního
postoje ke světu a k životu. Pokud se řídíme konzumem, snadno dospějeme k tomu, že i s životem lze nakládat podle návodu „použij a vyhoď“:
„Jednou z nejvážnějších hrozeb, jimž
je naše epocha vystavena, je odtržení ekonomie od morálky, možností trhu vybaveného technickými novinkami od elementárních etických norem stále opomíjenější
lidské přirozenosti. Proto je nutné se rezolutně postavit proti každému přímému útoku na život, zejména na nevinný
a bezbranný život. A člověk v mateřském
lůně, který se teprve má narodit, je nevinný z definice.“
Papež František ocitoval II. vatikánský koncil, který odsoudil interrupci spolu s vraždou dítěte jako „hanebný zločin“
(Gaudium et spes, 51). V improvizované
vsuvce pak zavzpomínal na lékařskou konferenci, které se kdysi zúčastnil, a kde se
stal svědkem zvláštní konverze:
„Po konferenci jsem se zdravil s lékaři, mluvil jsem s nimi. Jeden z nich si
mě vzal stranou. Měl v ruce jakýsi balíček a řekl mi: »Otče, chtěl bych vám něco odevzdat. Jsou to nástroje, které jsem
používal při potratech. Našel jsem Pána
Boha, litoval jsem svých činů a nyní bojuji pro život!« A předal mi ty nástroje.
Modlete se za tohoto dobrého muže!“
Podle www.radiovaticana.cz

SVATÁ HORA – KVĚTEN 2014
3. 5. – 13. arcidiecézní pouť za duchovní povolání – mše svatá v 11.00 hod. (celebruje kardinál Dominik Duka,
arcibiskup pražský) u Korunovačního oltáře. Ostatní mše svaté v 7.00, v 9.00 a v 17.00 hod.
17. 5. – pouť bývalých příslušníků PTP – mše svatá v 10.30 hod. v bazilice.
17. 5. – Orelská pouť – mše svatá v 11.30 hod. u Korunovačního oltáře.
19. 5. – 23. 5. – exercicie „Modli se a pracuj“ (P. Karel Satoria OCSO). Exercicie probíhají v exercičním domě, začínají první den večeří (17.30 hod.) a končí snídaní poslední den (8.30 hod.). Cena: 1510 Kč.
23. 5. – Noc kostelů – od 19.00 hod. do 23.00 hod. netradiční „Večer otevřených chrámů“ v areálu Svaté Hory. Prohlídky, koncerty, výstavy.
29. 5. – slavnost Nanebevstoupení Páně – mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00 hod. Hudba při liturgii v 17.00 hod.:
Proprium P. Ebena.
31. 5. – svátek Navštívení Panny Marie, pouť Matice svatohorské – mše svatá v 10.00 hod. Následuje výroční
členská schůze v refektáři proboštství. Ostatní mše svaté: v 7.00, 9.00, 17.00 hod.
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KLUB ŽEN – 5. 5. 2014
Nabídka ženám, které mají touhu se s někým sdílet a chtějí
poznat lépe sebe samu. Cílem setkávání je poskytnutí inspirací a rozvíjení kreativity v dennodenním rytmu života.
PŘEDPODRODNÍ KURZ pro maminky, které již rodily –
14. 5. 2014
Jste maminkou jednoho nebo více dětí a chcete si ve zkratce připomenout, jak probíhá fyziologický porod? Nabízíme jednorázové setkání, ve kterém se dozvíte, co můžete udělat pro normální průběh porodu.
NE/PLODNÉ OBDOBÍ PO PORODU – 15. 5. 2014
Lze se po porodu obejít bez hormonální antikoncepce a přitom neplánovaně neotěhotnět? Na našem workshopu se
dozvíte, co vše může ovlivnit návrat plodnosti a jak stanovit plodné a neplodné období po porodu.
LÁSKYPLNÁ KOMUNIKAKCE – 15. 5. 2014
Tajemství spokojeného manželství tkví v láskyplné komunikaci. Záleží na obou, kolik do vzájemného vztahu investují, nelze čekat, až se ten druhý změní.
NEPLODNOST – PŘÍČINY, ŘEŠENÍ – 17. 5. 2014
Nabízíme možnost využít naše vynikající zkušenosti s metodou NAPROHELP, kdy pod naším vedením již řada klientek úspěšně otěhotněla – přirozeně bez zdravotně nebezpečných zásahů. V rámci celodenního kurzu probereme možné příčiny dosavadní neplodnosti a navrhneme
pro Vás nejvhodnější léčbu.
AMBULANTNÍ POROD JAKO POSILUJÍCÍ ZKUŠENOST – přednáška s diskusí v rámci Světového dne respektu k porodu – 19. 5. 2014
Přijďte se od porodní asistentky dozvědět více o ambulantním porodu, za jakých předpokladů lze využít této možnosti a jak se nejlépe připravit na první chvíle s miminkem. Lektorka: Bc. Barbora Štindlová, porodní asistentka.
KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PPR – 13. 5. – 10. 6. 2014
Účastníci kurzu mají možnost pod vedením zkušených lektorek se pro svůj osobní život naučit, jak se orientovat v zákonitostech lidské plodnosti, jak předcházet nechtěnému
početí i jak řešit dosavadní nenaplněnou touhu po dítěti.
KDYŽ DCERA DOSPÍVÁ – 22. 5. 2014
Přednáška o tom, co dívky v době dospívání prožívají a s jakými problémy dospívání se v poradně pro ženy a dívky
často setkáváme. Probíraná témata: podpora zdravého
sebevědomí v období dospívání, efektivní komunikace,
význam rodinného prostředí a další témata.
O MANŽELSTVÍ – 22. 5. 2014
Zveme na kurz určený pro snoubence i novomanžele,
ve kterém hovoříme na různá témata a hledáme odpovědi na otázky: Má manželství smysl? Může být vůbec
manželství harmonické? Opravdu přemýšlí a jedná žena jinak než muž?
NA ZAČÁTKU TĚHOTENSTVÍ – 26. 5. 2014
Zveme nastávající rodiče i prarodiče, také ty, kteří rodinu
teprve plánují, na workshop, ve kterém se dozví vše o těhotenství, jak řešit obtíže, co udělat pro zdravý vývoj děťátka, a vše o vyšetřeních, která se v těhotenství provádějí.
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT – 28. 5. 2014
Zveme dívky ve věku 12–16 let na interaktivní setkání, ve kterém objeví svou jedinečnost, uvědomí si, co
všechno jejich jedinečnost může narušit, aby mohly začít na sobě pracovat.
JAK PŘEŽÍT DOSPÍVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ – 29. 5. 2014
Puberta může být náročná nejen pro dospívající děti, ale
i pro jejich rodiče. Jak přežít, jak si nezničit vzájemné vztahy a jak být nápomocný svým potomkům? O tom si budeme povídat na našem setkání.
Více informací o programech a přihlášky na www.cenap.cz.
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TELEVIZE NOE
Pondělí 28. 4. 2014: 6:05 Vatican magazine (765. díl): Týdenní
zpravodajství z Vatikánu 6:35 Poselství svatých: Papež
Jan XXIII. 6:45 Guyanská Diana 7:10 Život koncilu (7. díl) 7:25
Hrdinové víry (10. díl): Křesťanský politik Jaroslav Cuhra 8:30
Youth Alive [P] 8:45 Pan profesor 9:10 Revoluce Jana XXIII.:
Druhý vatikánský koncil 10:05 Nedělní čtení: 2. neděle velikonoční 10:35 Harfa Noemova 11:00 NOEkreace (224. díl)
11:10 Cirkus Noeland (12. díl) 11:40 Sedmihlásky (41. díl):
O Kačenkách Kateřinkách 11:45 Bible pro nejmenší: David
v nebezpečí 11:55 Minuty s Janem Sokolem (8. díl): O čem
je svoboda? [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá
z kaple Telepace [L] 12:50 Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy
k pádu komunismu 13:35 Přejeme si... 13:55 Vatican magazine (765. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 14:25 Unitate
14:40 Duchovní malby (4. díl): Zjevení Páně 15:05 Noční univerzita: P. Jacques Philippe – Dvojjediná láska (2. část) [P]
16:00 V souvislostech (51. díl) 16:20 Zázrak v Kostarice 16:55
Věrni odkazu sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Ars Vaticana (23. díl)
17:40 Salesiánský magazín [P] 18:00 Krasohled (5. díl) [P]
18:30 Bible pro nejmenší: Eliáš [P] 18:40 Sedmihlásky (41. díl):
O Kačenkách Kateřinkách 18:45 Pod lupou: Potratová pilulka [P] 19:15 Přejeme si... 19:30 Světoznámé výšivky z Cífera
19:45 Zprávy z Věčného města: 28. 4. 2014 [P] 19:55 Minuty
s Janem Sokolem (8. díl): O čem je svoboda? 20:00 Klapka
s ... (82. díl) [P] 21:00 Na koberečku 21:10 Terra Santa News:
23. 4. 2014 21:30 Proplout Svatou zemí 21:35 Vladyka 22:00
Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Eucharistie (1. část) 22:50
NOEkreace (224. díl) 23:00 Vatican magazine (765. díl):
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 23:35 Kulatý stůl – Pracovní
osud ve vlastních rukách.
Úterý 29. 4. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 28. 4. 2014
6:15 Koncert Janáčkovy konzervatoře 2011 7:30 Byl člověk
poslaný Bohem, jeho jméno bylo Jan 7:40 Outdoor Films
s Heřmanem Volfem 9:15 Budu pomáhat: Centrum integrace
dětí a mládeže Praha 8 9:25 Nevzdají se 9:45 Poselství svatých: Papež Jan XXIII. 10:00 Vatican magazine (765. díl):
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 10:30 Noční univerzita:
P. Vojtěch Kodet – Eucharistie (1. část) 11:15 O dvou pochodech 11:25 BET LECHEM – vnitřní domov (20. díl): Marie
Chatardová – velvyslankyně České republiky ve Francii 11:40
Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 11:45 Bible
pro nejmenší: Eliáš 11:55 Minuty s Janem Sokolem (9. díl):
Proč musíme jezdit vpravo? [P] 12:00 Polední modlitba [L]
12:05 P. S. [P] 12:15 Platinové písničky (18. díl): Dechovka
12:45 Ars Vaticana (23. díl) 12:55 Unitate 13:10 Zprávy
z Věčného města: 28. 4. 2014 13:20 Země pod Tolštejnem
13:40 Život koncilu (7. díl) 13:55 Andělka 14:30 Kulatý stůl
– Pracovní osud ve vlastních rukách 16:05 Přejeme si...
16:20 Román o dospívání (1. díl): Konec nevinnosti [P] 18:00
Cirkus Noeland (12. díl) 18:30 Bible pro nejmenší: Ester [P]
18:35 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 18:40
Hermie a přátelé: Flo show, která způsobila rozruch 19:15
NOEkreace (224. díl) 19:25 Odkaz vysočanských předků 19:35
Zpravodajské Noeviny: 29. 4. 2014 [P] 19:50 Minuty s Janem
Sokolem (9. díl): Proč musíme jezdit vpravo? 20:00 Na pořadu rodina – [L] 21:00 Zpravodajské Noeviny: 29. 4. 2014
21:15 Hovory o Evropě (2. díl): Bezpečná Evropa [P] 22:05
P. S. 22:15 Zprávy z Věčného města: 28. 4. 2014 22:25
Transport 23:00 Terra Santa News: 23. 4. 2014 23:25 Doteky
času a kamene 23:45 Přejeme si... 0:05 U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (93. díl).
Středa 30. 4. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 29. 4. 2014
6:20 Noční univerzita: P. Jacques Philippe – Dvojjediná láska
(2. část) 7:10 Ars Vaticana (23. díl) 7:20 Krasohled (5. díl) 7:50
Zprávy z Věčného města: 28. 4. 2014 8:00 Hudební magazín Mezi pražci 8:40 Pro vita mundi (93. díl): Jan Rajnoch II.
9:20 Angola – mladá země 9:45 Zprávy z Věčného města:
28. 4. 2014 10:00 Generální audience [L] 11:20 NOEkreace
(224. díl) 11:30 Proplout Svatou zemí 11:35 Bratr Prem Bhai
11:45 Bible pro nejmenší: Ester 11:50 Sedmihlásky (41. díl):
O Kačenkách Kateřinkách 11:55 Minuty s Janem Sokolem
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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.
(10. díl): Co když moje osobní svoboda naráží na svobodu
toho druhého? [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá
z kaple Telepace [L] 12:50 U NÁS aneb od cimbálu o lidové
kultuře (93. díl) 14:15 Klapka s ... (82. díl) 15:15 Zpravodajské
Noeviny: 29. 4. 2014 15:30 Sestra Sára 16:00 Charita ve
středu – Pomoc lidem s roztroušenou sklerózou 17:00 Můj
Bůh a Walter: Kristus [P] 17:20 Historie českých hospiců
aneb První hospic v Čechách 17:40 Světoznámé výšivky
z Cífera 18:00 Vatican magazine (765. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 18:30 Bible pro nejmenší: Šadrak, Méšak
a Abed-nego [P] 18:40 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách
Kateřinkách 18:45 Na koberečku 18:55 NOEkreace (224. díl)
19:05 Poselství svatých: Papež Jan XXIII. 19:15 Terra Santa
News: 30. 4. 2014 [P] 19:35 Přejeme si... [P] 19:55 Minuty
s Janem Sokolem (10. díl): Co když moje osobní svoboda
naráží na svobodu toho druhého? 20:00 Léta letí k andělům
(58. díl): Jana Dominika Bohušová 20:20 Noční univerzita:
P. Vojtěch Kodet – Eucharistie (2. část) [P] 21:05 Jezuitské
redukce v Paraguayi 21:25 Jde o život (7. díl): Církev II. 22:55
Generální audience papeže [P] 23:25 Salesiánský magazín
23:40 Duchovní malby (4. díl): Zjevení Páně 0:10 Koncert
Janáčkovy konzervatoře 2011.
Čtvrtek 1. 5. 2014: 6:05 Terra Santa News: 30. 4. 2014 6:25
Hľadanie: Ján Flajžík 6:50 Hovory o Evropě (2. díl): Bezpečná
Evropa 7:40 Platinové písničky (18. díl): Dechovka 8:10
Román o dospívání (1. díl): Konec nevinnosti 10:00 Kulatý
stůl – Pracovní osud ve vlastních rukách 11:30 Přejeme si...
11:45 Bible pro nejmenší: Šadrak, Méšak a Abed-nego 11:50
Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 11:55 Minuty
s Janem Sokolem (11. díl): K čemu je dobrý společenský
mrav? [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 P. S. [P] 12:15
Koncert Janáčkovy konzervatoře 2011 13:30 Generální audience papeže 14:00 Harfa Noemova 14:25 Youth Alive 14:45 Pro
vita mundi (93. díl): Jan Rajnoch II. 15:25 Pod lupou: Potratová
pilulka 16:45 Život koncilu (7. díl) 17:00 Guyanská Diana 17:25
Drslavice 17:35 Ars Vaticana (24. díl) [P] 17:45 NOEkreace
(224. díl) 18:00 Hermie a přátelé: Flo show, která způsobila
rozruch 18:35 Bible pro nejmenší: Ježíšovy zázraky [P] 18:40
Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 18:45 Můj
Bůh a Walter: Kristus 19:05 Anton Neuwirth – lékař, filozof,
humanista [P] 19:25 Putování po evropských klášterech:
Notker Wolf, generální představený benediktinů [P] 19:55
Minuty s Janem Sokolem (11. díl): K čemu je dobrý společenský mrav? 20:00 Zahajovací ceremoniál Mezinárodních
salesiánských sportovních her 2014 [L] 22:05 Přejeme si...
22:20 Vatican magazine (765. díl): Týdenní zpravodajství
z Vatikánu 22:50 P. S. 23:00 Krasohled (5. díl) 23:30 Nevzdají
se 23:50 Jak potkávat svět s Ing. Janem Kašpaříkem a jeho
synem Vítem Kašpaříkem s dětmi.
Pátek 2. 5. 2014: 6:05 Salesiánský magazín 6:20 NOEkreace
(224. díl) 6:30 Krasohled (5. díl) 7:00 Misie naživo s pracovníky misijní organizace Likvidace lepry 8:00 Duchovní
malby (4. díl): Zjevení Páně 8:25 Chiara Luce Badano –
Neobyčejný příběh obyčejné dívky 9:10 Noční univerzita:
P. Vojtěch Kodet – Eucharistie (2. část) 10:00 Na koberečku
10:10 Klapka s ... (82. díl) 11:10 Skryté poklady: Vladimír
11:40 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 11:45
Bible pro nejmenší: Ježíšovy zázraky 11:55 Minuty s Janem
Sokolem (12. díl): Co se u nás v Česku nedělá, ale v jiných
zemích ano? [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá
z kaple Telepace [L] 12:50 Přejeme si... 13:05 Ars Vaticana
(24. díl) 13:15 Léta letí k andělům (58. díl): Jana Dominika
Bohušová 13:40 Koncert skupiny MRRK /CZ/: Festival pod
věží 2010 14:05 Dům nejen ze skla (5. díl) 15:05 Angola –
mladá země 15:30 Pod lupou: Potratová pilulka 16:05 Štětcem
a píšťalou 16:25 Marina 16:55 Na pořadu rodina – 18:00
Cirkus Noeland (12. díl) 18:30 Bible pro nejmenší: Saul se
stal Pavlem [P] 18:35 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách
Kateřinkách 18:40 Můj Bůh a Walter: Kristus 19:00 Putování
po evropských klášterech: Notker Wolf, generální představený benediktinů 19:30 Plečnikův kostel sv. Františka

v Lublani 19:40 Zprávy z Věčného města: 2. 5. 2014 [P] 19:55
Minuty s Janem Sokolem (12. díl): Co se u nás v Česku nedělá, ale v jiných zemích ano? 20:00 Noemova pošta: květen [L] 21:00 Mezinárodní salesiánské sportovní hry 2014:
Adorace 21:30 Don Rua – nástupce 22:00 Nedělní čtení:
3. neděle velikonoční [P] 22:30 Přejeme si... 22:45 Outdoor
Films s Heřmanem Volfem 0:20 Život koncilu (7. díl) 0:35
Hluk 0:50 Proplout Svatou zemí.
Sobota 3. 5. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 2. 5. 2014
6:15 Plečnikův kostel sv. Františka v Lublani 6:25 Léta letí
k andělům (58. díl): Jana Dominika Bohušová 6:45 Poselství
svatých: Papež Jan XXIII. 7:00 Hluk 7:15 Na pořadu rodina
8:20 Cirkus Noeland (12. díl) 8:50 Sedmihlásky (41. díl):
O Kačenkách Kateřinkách 8:55 Hermie a přátelé: Flo show,
která způsobila rozruch 9:35 Krasohled (5. díl) 10:05 Dotek
naděje 10:30 Můj Bůh a Walter: Kristus 10:50 Hovory o Evropě
(2. díl): Bezpečná Evropa 11:35 Proplout Svatou zemí 11:40
Salesiánský magazín 11:55 Minuty s Janem Sokolem
(13. díl): Mravní jednání je to – „co se u nás dělá a nedělá“.
Ale co když je to špatně? [P] 12:00 Angelus Domini 12:05
P. S. [P] 12:15 Zprávy z Věčného města: 2. 5. 2014 12:25
Nedělní čtení: 3. neděle velikonoční 12:55 Přejeme si... 13:15
Román o dospívání (1. díl): Konec nevinnosti 15:00 Terra
Santa News: 30. 4. 2014 15:20 NOEkreace (224. díl) 15:30
Platinové písničky (18. díl): Dechovka 16:05 Plečnikův kostel sv. Františka v Lublani 16:15 Nevzdají se 16:30 Jak potkávat svět s Ing. Janem Kašpaříkem a jeho synem Vítem
Kašpaříkem s dětmi 18:00 Duchovní malby (5. díl): Ježíšovo
veřejné působení [P] 18:25 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách
Kateřinkách 18:30 Bible pro nejmenší: Saul se stal Pavlem
18:35 Život koncilu (8. díl) 18:45 Posledný deň v úrade 18:55
Hudební magazín Mezi pražci [P] 19:35 Minuty s Janem
Sokolem (13. díl): Mravní jednání je to – „co se u nás dělá
a nedělá“. Ale co když je to špatně? 19:40 V souvislostech (52. díl) [P] 20:00 Mezinárodní salesiánské sportovní
hry 2014: Koncert Summertime Choir + ABA [L] 21:15
Hlubinami vesmíru [P] 22:00 P. S. 22:10 Zprávy z Věčného
města: 2. 5. 2014 22:20 Unitate 22:35 Anton Neuwirth –
lékař, filosof, humanista 22:55 Noční univerzita: P. Jacques
Philippe – Dvojjediná láska (2. část) 23:45 Youth Alive 0:05
Klapka s ... (82. díl).
Neděle 4. 5. 2014: 6:05 Evangelium: 3. neděle velikonoční [P]
6:15 Pod lupou: Potratová pilulka 6:45 Ars Vaticana (24. díl)
7:00 Jak potkávat svět s Ing. Janem Kašpaříkem a jeho
synem Vítem Kašpaříkem s dětmi 8:20 Angola – mladá země
8:45 Marina 9:20 Probuzení Haiti 9:50 Zprávy z Věčného
města: 2. 5. 2014 10:05 Evangelium: 3. neděle velikonoční 10:15 Řeckokatolická liturgie sv. Jana Zlatoústého
z katedrály sv. Klimenta v Praze [L] 11:45 Na koberečku
– s Klárou Řezníčkovou 11:55 Minuty s Janem Sokolem
(14. díl): Jaké chování je lepší a nejlepší? [P] 12:00 Polední
modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V souvislostech (52. díl)
12:40 Zpravodajské Noeviny: 29. 4. 2014 12:55 Terra Santa
News: 30. 4. 2014 13:20 Mše svatá z Mezinárodních salesiánských sportovních her 2014 [P] 14:30 Můj Bůh
a Walter: Kristus 14:50 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet
– Eucharistie (2. část) 15:35 Přejeme si... [P] 15:50 Minuty
s Janem Sokolem (14. díl): Jaké chování je lepší a nejlepší?
16:00 NOEkreace (225. díl) [P] 16:10 Hermie a přátelé: Kdo
to tu vlastně řídí? [P] 16:45 Sedmihlásky – Kravičky, vy moje
kravy a Pastě se, kravičky [P] 16:50 Noeland (39. díl) 17:20
Román o dospívání (1. díl): Konec nevinnosti 19:00 Závěrečný
ceremoniál Mezinárodních salesiánských sportovních her
2014 [L] 20:30 Vatican magazine (766. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 21:00 Má vlast: Otrokovice 21:45
V souvislostech (52. díl) 22:10 Na pořadu rodina – Když je
duše nemocná... 23:10 Nedělní čtení: 3. neděle velikonoční
23:40 Polední modlitba Sv. otce Františka 23:55 Hovory
o Evropě (2. díl): Bezpečná Evropa 0:40 Charita ve středu
– Pomoc lidem s roztroušenou sklerózou 1:40 Noční vysílací přestávka.
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XII. DÍVČÍ PĚŠÍ POUŤ z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří
se koná ve čtvrtek 8. 5. 2014. Odchod v 6.00 hod. z Vranova nad Dyjí • příchod do Kostelního Vydří asi v 19.00 hod.
• následuje mše svatá • po mši svaté společný odjezd do
Vranova. V případě noclehu na faře ve Vranově je potřeba spacák. Dále s sebou: růženec, dostatek tekutin a jídla. Délka trasy asi 40 km (Vranov nad Dyjí, Lančov, Vysočany, Police, Dačice, Kostelní Vydří), doprovodné vozidlo
zajištěno. Společné modlitební úmysly: za úctu k životu, za
matky, za nová duchovní povolání, za Svatého otce Františka. Kontakt: tel. 602 840 461. Srdečně zveme všechny
ženy, dívky, děvčata.

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče, kladu před tebe celý
dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou
oběť za záchranu světa, nabízím ti v něm
své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho
Pána a Matkou církve, to všechno přináším
jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů ...
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj
za nás!

VII. PĚŠÍ POUŤ MUŽŮ z Vranova nad Dyjí do Jevišovic ke svatému Josefovi – patronu mužů se koná ve čtvrtek 1. 5. 2014.
Vyráží se v 10 hodin z Vranova nad Dyjí od kostela • v Jevišovicích bude ve 14.30 hodin mše svatá • délka trasy
25 km • doprovodné vozidlo zajištěno • návrat si zajišťuje každý sám • v případě noclehu na faře ve Vranově
je potřeba spacák.
Přihlásit se můžete na tel. 515 296 384 nebo 731 402 742
• e-mail: marek@fatym.com. Pořádá a zve Poutní bratrstvo.

ÚMYSLY NA KVĚTEN 2014
Vyšlo nové DVD – UGANDSKÉ VELIKONOCE
Radost a hloubku velikonočních tajemství představuje série
pěti videozáběrů a dalších pěti slideshow zachycených při
nedávné misijní cestě do Ugandy. Nenechte si ujít důležité
momenty Svatého týdne a typicky africkou liturgii z míst,
kde z ČR prostřednictvím PMD pomáháme potřebným. Záběry přiblíží i Namugongo, jedno z nejnavštěvovanějších
míst Afriky, které je spojené s 22 ugandskými mučedníky.
Délka videa: 15 minut, slideshow: 18 minut.
Objednávky vyřizuje Národní kancelář Papežských misijních
děl: PMD, 543 51 Špindlerův Mlýn 33 • tel. 499 433 058
nebo 604 838 882• pmd@missio.cz • www.missio.cz.

Všeobecný: Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě
a míru.
Misijní: Aby Maria, Hvězda evangelizace,
směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem.
Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla
pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti.

BREVIÁŘ PRO LAIKY

26. DUBNA – 3. KVĚTNA 2014

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

NE 27. 4.

PO 28. 4.

Antifona
Žalm
Ranní chvály:

471
783

527
881

518
783

ÚT 29. 4.

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

471
472
813
514
515
515
515

527 518 582 1742 1961 518 582 518 582
528 935 1046 950 1062 965 1079 981 1097
914 936 1046 950 1063 965 1079 981 1097
577 520 584 1743 1962 526 591 529 595
578 520 584 1355 1507 526 592 1358 1510
578 520 585 1744 1963 526 592 530 595
578 1355 1505 1355 1507 1357 1509 1358 1510

Hymnus
Antifony
Žalmy
Krátké čtení
Závěrečná modlitba
Nešpory:

482
474
474
476
515

541
530
530
532
578

582 1741 1961
881 786 884

519 583 519 583
519 584 519 584
940 1052 955 1068
521 585 1745 1964
521 585 1355 1507

ST 30. 4.
518
783

ČT 1. 5.

PÁ 2. 5.

SO 3. 5.

582 1357 1509 1734 1953 1673 1892
881 783 881 783 881 786 884

519 583
519 584
971 1085
527 593
527 592

1734
998
998
1735
1735
1724
1359

1953
1115
1115
1954
1954
1943
1511

1673
1359
813
1674
1360
1675
1360

1893
1512
914
1512
1512
1512
1513

519 583 519 583 519 583
519 584 519 584 519 584
987 1103 1004 1121 1019 1138
530 596 534 600 1676 1895
530 596 533 600 1360 1513

SO 26. 4.

Hymnus
477 533 477 533 517 581
Antifony
478 534 478 534 945 1057
Žalmy
478 534 478 534 945 1057
Kr. čtení a zpěv
513 576 516 579 522 586
Ant. ke kant. P. M.
513 576 516 579 522 587
Prosby
513 576 516 579 522 587
Záv. modlitba
515 578 515 578 1355 1505
Kompletář:
1238 1374 1242 1379 1247 1384
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1746
960
960
1749
1356
1750
1355
1250

1965 517 581 517 581 1736
1073 976 1091 992 1109 1009
1073 976 1091 992 1109 1009
1968 528 593 531 597 1737
1507 528 594 1358 1510 1737
1969 528 594 532 598 1731
1507 1357 1509 1358 1510 1359
1387 1254 1391 1257 1395 1260

1955 517 581
1126 538 605
1126 1025 1144
1956 538 605
1956 539 605
1950 539 606
1511 541 608
1398 1238 1374

Liturgická čtení
Neděle 27. 4. – 2. neděle velikonoční
1. čt.: Sk 2,42–47
Ž 118(117),2–4.13–15.22–24
Odp.: 1 (Oslavujte Hospodina, neboť je
dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.
Nebo: Aleluja.)
2. čt.: 1 Petr 1,3–9
Ev.: Jan 20,19–31
Slovo na den: Vztáhni ruku a vlož ji do
mého boku.
Pondělí 28. 4. – nez. pam. sv. Petra
Chanela nebo sv. Ludvíka Marie
Grigniona z Montfortu (v pražské
katedrále: slavnost sv. Vojtěcha)
1. čt.: Sk 4,23–31
Ž 2,1–3.4–6.7–9
Odp.: srov. 12c (Blaze všem, kdo se
uchylují k Hospodinu. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 3,1–8
Slovo na den: Z Ducha.
Úterý 29. 4. – svátek sv. Kateřiny
Sienské
1. čt.: 1 Jan 1,5–2,2
Ž 103(102),1–2.3–4.8–9.13–14.17–18a
Odp.: 1a (Veleb, duše má, Hospodina.
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mt 11,25–30
Slovo na den: Pojďte ke mně.
Středa 30. 4. – nez. pam. sv. Zikmunda
nebo sv. Pia V.
1. čt.: Sk 5,17–26
Ž 34(33),2–3.4–5.6–7.8–9
Odp.: 7a (Ubožák zavolal, a Hospodin
slyšel. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 3,16–21
Slovo na den: Ke světlu!
Čtvrtek 1. 5. – nez. pam. sv. Josefa,
Dělníka
1. čt.: Sk 5,27–33
Ž 34(33),2+9.17–18.19–20
Odp.: 7a (Ubožák zavolal, a Hospodin
slyšel. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 3,31–36
Slovo na den: Kdo pochází ze země, je
pozemský.
při slavení památky:
1. čt.: Gn 1,26–2,3
nebo Kol 3,14–15.17.23–24
Ž 90(89),2.3–4.12–13.14+16
Odp.: 17c (Pane, dej zdar práci našich
rukou! Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mt 13,54–58
Slovo na den: Kde se u něho vzala taková
moudrost?
Pátek 2. 5. – památka sv. Atanáše
1. čt.: Sk 5,34–42
Ž 27(26),1.4.13–14
Odp.: 4ab (Jedno od Hospodina žádám,
abych směl přebývat v Hospodinově domě.
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,1–15
Slovo na den: Chtějí přijít a zmocnit se
ho.
Sobota 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba
1. čt.: 1 Kor 15,1–8
Ž 19(18),2–3.4–5
Odp.: Řím 10,18b (Všude na zemi pronikl
jejich hlas. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 14,6–14
Slovo na den: Kdo viděl mne, viděl Otce.
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Knihkupectví a zásilková služba

NOVINKY Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ

NEJLEPŠÍ HRY DO KAPSY
Jan Neuman, Soňa Hermochová • Odpovědná redaktorka Simona Filová • Ilustrace Petr
Ďoubalík a Jan Smolík
Kniha představuje výběr z deseti dílů řady
Hry do kapsy, které Portál vydal v letech 2003
až 2005. Zahrnuje to nejlepší z oblasti her sociálně psychologických, motorických a kreativních, které deset
malých knížeček postupně nabízelo. Nová publikace si zachovává příjemný kapesní formát, přitom je nabitá informacemi. Kolektiv autorů vybral ty nejzajímavější inspirace pro školní i mimoškolní pedagogy a všechny, kdo si chtějí hrát a přitom se něco
dozvědět či naučit.
Portál, s. r. o. • Brož., 105x134 mm, 192 stran, 225 Kč

SÍLA JMÉNA
Kallistos Ware • Z angličtiny přeložil Jiří Gračka
• Redakce Lukáš Drexler, Dagmar Kopecká
V originálním výkladu Ježíšovy modlitby vystihuje metropolita Kallistos živou tradici a teologii pravoslaví. Chce nás nově oslovit naukou hésychastů,
učitelů vnitřního ztišení, a dokládá, že z jejich učení a duchovní
zkušenosti může čerpat užitek každý, kdo se modlí.
Karmelitánské nakladatelství • Brož., 100x165 mm, 64 stran, 79 Kč
MATKA MODLITBY
Z italštiny přeložila Marie Benetková
Výběr z modliteb bl. Matky Terezy z Kalkaty.
Prostá slova proseb, díků a chval zrcadlí velké a pokorné srdce, radost ze služby druhým a dětskou důvěru v Boží blízkost.
Paulínky • Druhé vydání
Brož., 79x115 mm, křídový papír, 16 stran, 30 Kč
CHLAPEC, KTERÝ SE STAL PAPEŽEM •
PŘÍBĚH SVATÉHO JANA PAVLA II.
Fabiola Garzová • Z angličtiny přeložila Kristýna
Antošová
Ilustrovaná kniha pro nejmenší čtenáře, která přibližuje osobu papeže Jana Pavla II. (svatořečen 27. dubna 2014)
od jeho dětství až po odpověď kardinálům v konkláve.
Paulínky • Brož., 180x230 mm, křídový papír, 64 stran, 149 Kč

PIETAS AUSTRIACA • FENOMÉN RAKOUSKÉ BAROKNÍ ZBOŽNOSTI
Anna Corethová • Z němčiny přeložila Dagmar Sklenářová •
Odpovědná redaktorka Kristýna Hradilová
Průlomová studie (nejen pro historiky) o vztahu mezi náboženskou praxí a životním stylem Habsburského domu od konce
středověku až po novověk. V odkazu na základní prameny autorka předkládá způsoby, jak fenomén zbožnosti (eucharistie, kříž, osobnosti
světců a světic, relikvie) ovlivnil kulturu nejen
samotného Rakouska, ale též zemí, které s ním
sdílely historickou odpovědnost.
Refugium Velehrad-Roma s.r.o.
Brož., 130x205 mm, 116 stran, 120 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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