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Małgorzata Radomska – Maria Zboralska

Autostráda do nebe
„Čím častěji přijímáme Eucharistii, tím víc se stáváme podobnými Ježíšovi
a už na této zemi máme předchuť rájem“ říkával patnáctiletý Carlo Acutis, dnes
již blahoslavený.
„Naším cílem musí být nekonečnost, ne
konečnost. Jsme odedávna očekáváni v nebi...“ S touto vírou Carlo obětoval svůj
život za církev a papeže. Nám zase za
nechal svědectví, že každý může žít evan
geliem a realizovat ho v konkrétních si
tuacích. Chlapec přesvědčoval, že slovo
Boží musí být buzolou, která bez ustání
řídí naše kroky. V jeho „batohu na cestu
ke svatosti“ nemohla chybět každodenní
mše svatá a svaté přijímání, ani růženec
a úryvek z evangelia i chvíle eucharistic
ké adorace, týdenní zpověď a ochota od
řeknout si něco pro druhé. „Být neustále
sjednocen s Ježíšem – to je program mého
života,“ přiznával.
Obyčejný neobyčejný
Všichni, kdo znali Carla Acutise, na
rozeného 3. května 1991 v zámožné ital
ské rodině, zdůrazňují, že to byl normální
chlapec. Rád se díval na pohádky, dováděl
se psy, hrál na saxofon, hrál fotbal i počí
tačové hry. To, že neměl sourozence, ani
vysoký společenský status rodiny mu ne
překáželo v budování vztahů s druhými.
Carlo se projevoval jako ochránce osamě
lých žáků a také jako ochotný spolužák,
který pomáhá v učení slabším. S jeho po
mocí mohli počítat především ti, kdo mě
li problémy s informatikou. Chlapec jim
imponoval nejenom svými vynikajícími
schopnostmi (jeho dovednostmi v pro
gramování byl nadšen mj. tvůrce počíta
čových programů a autor akademických
učebnic v oboru informatiky), ale i zralým
přístupem k soudobým médiím. V době,
kdy „60 % mladistvých od 8 do 16 let otvírá pornografické stránky, to znamená, že
vystavují svou sexualitu naprosté deformaci, poněvadž pornografie škodí citovému
a emocionálnímu rozvoji,“ stěžuje si Car
lova matka Antonia, „pro Carla byl internet nástrojem evangelizace, prostředkem,
jak se vypravit tak daleko, jak je to možné, a všude zanést evangelium,“ dodává.
Carlo vytvořil internetovou výstavu o eu
charistických zázracích, aby se všem při
pomínalo, že Eucharistie je skutečná Je
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žíšova přítomnost. Začetl se do životních
příběhů různých svatých, které také zpří
stupňoval na svých stránkách. Rozšiřoval
zprávy o zjeveních Matky Boží a její vý
zvy a předával informace o mariánských
svatyních ve světě.
Privilegium
Veliká touha setkávat se s Ježíšem
v Eucharistii ho stále provázela od doby,
kdy ve věku sedmi let poprvé přijal sva
té přijímání v klauzurním řeholním spo
lečenství Poustevnic řehole sv. Ambrože.
„Každodenní Eucharistie byla jeho nejhlubší potřebou,“ vypráví Antonie. „Když jsme
někam jeli, první věc, na kterou se ptal, bylo to, zda je v hotelu kaple, kde bude moci
potkat Ježíše. Nikdy ho nepřestal přijímat,
ani když byl nemocný. Říkával, že »Eucharistie je jeho autostrádou do nebe«. Carlo
pociťoval, že máme větší možnosti než ti, co
žili před dvěma tisíci lety, protože oni, aby
mohli Ježíše spatřit, museli často cestovat,
zatímco nám stačí jenom zajít do blízkého
kostela a Ježíš už tam na nás čeká!“
„Čím častěji přijímáme Eucharistii, tím
víc se stáváme podobnými Ježíšovi a už na
této zemi máme předchuť ráje,“ říkával Car
lo. „Podle mě mnoho lidí nechápe opravdově a hluboce význam mše svaté,“ stýskal si.
„Kdyby si všichni uvědomovali, jakým štěs-

Carlo Acutis
tím nás Ježíš obdaroval, když nám dal pokrm, čili svatou Hostii, chodili by do kostela denně, aby se mohli podílet na požívání
plodů vykonávané oběti, a nezabývali by
se tolika nepotřebnými záležitostmi! (…)
Díky plodům každodenní Eucharistie se
lidské duše posvěcují způsobem naprosto
neobvyklým a neriskují, že se octnou v nějakém nebezpečí, které by mohlo uškodit
jejich spáse.“
Carla trápil nejenom postoj katolí
ků nedoceňujících Eucharistii, ale i kně
ží, kteří bez náležité úcty a jen s rutinou
slouží mši svatou. On sám se snažil proží
vat bohoslužbu v nejhlubším soustředění
a ve chvíli obětování připojovat své modli
tební úmysly. „Kdo by se mohl za nás skutečně přimlouvat, ne-li Bůh, který se obětuje Bohu Otci?“ – kladl řečnickou otázku.
Dotknutí nekonečnou láskou

Carlo Acutis

Po mši svaté Carlo obyčejně ještě zů
stával v kostele na chvíli adorace. Velmi
dobře rozuměl, co znamenala slova sv. Ja
na Pavla II.: „Je krásné důvěrně s ním rozmlouvat, ležet na jeho hrudi jako milovaný
učedník (srov. Jan 13,25) a nechat se jemně pronikat nekonečnou láskou jeho srdce.“ (Ecclesia de Eucharistia, 25) „Když se
vystavujeme slunci, opalujeme se..., a když
stojíme před eucharistickým Ježíšem, stáváme se svatými,“ připomínal.
Otci, který mu jednou nabídl účast na
pouti do Svaté země, chlapec odpověděl:
„Jestliže Ježíš přebývá mezi námi vždycky,
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Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
kdekoliv se nachází proměněná Hostie, jaký smysl má putování do Jeruzaléma a návštěva místa, ve kterém žil před dvěma tisíci
lety? Dnes musí být ten svatostánek navštěvován se stejnou zbožností.“
Speciální mise
Ačkoliv Carlo nikdy do Jeruzaléma
necestoval, s velkou radostí putoval do
mariánských svatyní v Lurdech a ve Fati
mě, v nichž Matka Boží vyzývala k mod
litbě a k pokání. Jeho matka Antonie vy
pověděla, že Carlo „zůstal pod dojmem
toho, co řekla Maria ve Fatimě, že je mnoho duší, které jdou do pekla, poněvadž není nikdo, kdo by se za ně modlil a konal
pokání. Chlapec si plně uvědomoval, kolik
my tady na zemi můžeme udělat pro duše
v očistci. Ve své prostotě obětoval malá odříkání, jako například odpolední svačinu,
kterou nejedenkrát odmítl, nebo oblíbený
film, na který se nedíval. Všechno to obětoval Marii za ty, kteří už odešli...“
„Smutek je zrak obrácený na sebe samého, štěstím je zrak směřovaný k Bohu,“ říká
val Carlo. Ke každodenní modlitbě přidá
val úmysl, aby „všichni lidé poznali Krista“.
Nepočítal svůj čas, který věnoval dru
hým: dětem v oratoři, chudým ve výdejně
jídla otců kapucínů. „Zastavoval se a rozmlouval s každým, koho potkal cestou, když
jezdil na kole. Přinášel deky a teplé jídlo
bezdomovcům. Vždycky myslel na druhé.
Když si musel koupit boty, vybral dva páry a jeden daroval chudým. (…) V den jeho pohřbu byl kostel přeplněný,“ vzpomí

svědectví, nebudeš podvádět, cti své
ho otce i matku!«“ On mu na to řekl:
„Mistře, to všechno jsem zachovával
od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl
s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází:
Jdi, prodej všechno, co máš, a roz
dej chudým, a budeš mít poklad v ne
bi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro
to slovo zesmutněl a odešel zarmou
cen, protože měl mnoho majetku. Je
žíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům:
„Jak těžko vejdou do Božího království
ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užas
li nad jeho slovy. Ježíš jim však zno
vu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Bo
žího království! Spíš projde velbloud
ná matka. „Přišlo mnoho lidí, které jsem
nikdy dříve na vlastní oči nespatřila: bezdomovci, ubožáci… Každá osoba byla pro
Carla velmi důležitá. V každém spatřoval
Kristovu tvář.“
Chlapcova touha po tom, aby všech
ny dovedl k Ježíši, přinášela ještě za je
ho života konkrétní plody. Díky mladí
kově modlitbě matka jeho kamaráda po
třiceti letech přistoupila ke svaté zpovědi
a jedna z hinduistek zaměstnaných u je
jich rodiny přijala křest v katolické církvi.
Zvláštní trénink
Možná, že to vlastně neustávající tré
nink v opakování svého „ano“ v každo
denních situacích – vůči chudákům, ve
kterých viděl Ježíše, „ano“ vůči malým

uchem jehly, než vejde bohatý do Boží
ho království.“ Oni užasli ještě víc a ří
kali si mezi sebou: „Kdo tedy může být
spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl:
„U lidí je to nemožné, ale ne u Boha.
Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu
mu řekl Petr: „My jsme opustili všech
no a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpově
děl: „Amen, pravím vám: Nikdo není,
kdo by opustil dům, bratry nebo sest
ry, matku nebo otce, děti nebo pole
pro mě a pro evangelium, aby nedo
stal stokrát víc nyní v tomto čase: do
my, bratry a sestry, matky a děti i pole,
a to i přes pronásledování, a v budou
cím věku život věčný.“
odříkáním se, která obětoval s myšlen
kou na druhé, „ano“, které se projevova
lo jako „ne“ vůči tomu, co mohlo ničit
jeho vztah s Bohem a s druhými, [mož
ná právě tento trénink] připravoval Car
la na to, aby mohl vyslovit své nejdůleži
tější „ano“ také tváří v tvář leukémii typu
M3, která se jednoho dne objevila v jeho
organismu. Jeho blízcí, vědomi si vážné
ho stavu patnáctiletého mládence, až do
konce počítali se zázrakem uzdravení.
Nemocniční personál si Carla zapama
toval jako výjimečného pacienta. Chlapec
zaujal lékaře i ošetřovatelky svým posto
jem – snášení velikého utrpení beze slova
stížnosti. Při prvních bolestných stavech
řekl, že celé utrpení obětuje za Svatého
otce a za církev… Vyznal také: „Jsem připraven odejít, poněvadž jsem svůj život prožil a nepromarnil ani jednu minutu na to,
co se Bohu nelíbí.“ Odešel z tohoto světa
12. října 2006. Dnes je blahoslaveným.
Carlův život se může pro nás stát uka
zatelem cesty, jak je možné realizovat sám
sebe a být zakořeněn ve světě, ale „ne
z tohoto světa“, plnit fascinující úmysl
Boha, který nás už od věků připravoval,
a pomáhat ho odhalit druhým. Příklad
tohoto mládence připomíná všem, a ob
zvlášť těm, které svět nechává na okra
ji, jak velkou hodnotu dal Bůh každému
z nás, když k nám denně vychází v Eu
charistii, aby s námi večeřel ve svatostán
ku našich srdcí. Nenechávejme to pozvá
ní bez odpovědi…
Z Miłujcie się! 5/2018 přeložila -vv(Redakčně upraveno)
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Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství
je „deformací svědomí“
V úvodu nového souboru svých spisů
o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství
v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet,“ a že jsme svěd
ky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo
některé církevní kruhy.
„Jsme svědky deformace svědomí, která zjevně pronikla hluboko mezi skupiny
katolíků,“ píše emeritní papež. „Na toto
nelze reagovat nějakým drobným mravním poučením, dokonce ani exegetickým
odkazem. Tento problém je hlubší, a proto musí být řešen v základních pojmech.“
Úvod, který byl 16. září 2021 uveřejněn
italskými novinami Il Foglio, byl napsán
k italské knize s názvem „Skutečná Evro
pa: Identita a mise“. Kniha zahrnuje tex
ty Benedikta XVI. napsané jak před jeho
pontifikátem, tak během něho, ten trval
od roku 2005 do roku 2013. Autorem
předmluvy ke knize je papež František.
V této předmluvě papež František pí
še, že „za mnoha slovy a prázdnými proklamacemi je v dnešní Evropě samotná myšlenka respektu ke každému lidskému životu
stále více ztracena, počínajíc ztrátou vědomí jeho posvátnosti, tedy právě zmatkem
ve vědomí, že jsme Božími tvory.“
„Benedikt XVI. se nebojí po celá léta
s velkou odvahou a předvídavostí odsoudit mnohé projevy tohoto dramatického
zřeknutí se myšlenky stvoření až do současných, konečných důsledků, popsaných
přesvědčivým a naprosto jasným způsobem
v úvodním textu,“ píše papež František.
Ve svém úvodu emeritní papež po
ukazuje na to, že důležité je všímat si, že

koncept „stejnopohlavního manželství“ je
„v rozporu se všemi kulturami lidstva, které
následovaly jedna po druhé až po současnost, a tedy značí kulturní revoluci, která se
příčí celé tradici lidstva do dnešního dne.“
Zdůraznil, že není pochyb o tom, že
různé kultury mají rozdílné právní a mo
rální koncepce manželství a rodiny, jako
například dalekosáhlé rozdíly mezi poly
gamií a monogamií. Také ale upozornil,
že základní společenský celek nikdy ne
zpochybňoval skutečnost, že existence
lidské bytosti ve své mužské a ženské for
mě je určena k plození, „stejně jako skutečnost, že společenství muže a ženy a otevřenost k předávání života určují podstatu
toho, co je nazýváno manželstvím“.
„Základní jistota, že lidstvo existuje jako
muž a žena; že předávání života je úloha
přidělená lidstvu; že je to společenství muže a ženy, které tomuto úkolu slouží; a že
v tomto, mimo všechny rozdílnosti, spočívá
podstata manželství – jde o počáteční jistotu, která byla lidstvu až dosud zřejmá,“
píše Benedikt XVI.
Emeritní papež dále napsal, že zásad
ní otřes této myšlenky přišel s vynálezem
hormonální antikoncepce a možnosti od
dělení plodnosti od sexuality, které nabí
zí. „Toto oddělení ve skutečnosti znamená,
že v tomto smyslu jsou všechny formy sexuality ekvivalentní. Základní kritérium
již neexistuje.“
Toto nové poselství podle emeritního
papeže hluboce přetváří mužské a ženské
svědomí – nejdříve pozvolna a nyní jas
něji. Z oddělení sexuality od plodnosti
pak docházíme k opaku, že „o plodnosti
lze přirozeně smýšlet i bez sexuality“. Bene

dikt XVI. poznamenává, že se tudíž zdá
jako správné již nenechávat plození lidí
na „příležitostné vášni těla, ale spíše plánovat a produkovat člověka racionálně“.
Lidská bytost tedy již není „plozena
a počata, nýbrž vyráběna“, což naznaču
je, že lidská osoba není darem, který má
být přijat, ale „produktem plánovaným naším počínáním“, zdůraznil. Pokud může
me naplánovat vytvoření života, pak mu
sí také platit, že dokážeme naplánovat
jeho zničení, dodal a poukázal na to, že
rostoucí podpora asistované sebevraždy
a eutanazie jakožto „plánovaného konce
života jedince je nedílnou součástí popisovaného trendu“.
Otázka stejnopohlavního manželství
není otázkou toho být „trochu více tolerantní a otevřený. Spíše se nabízí základní otázka: Kdo je člověk? A s ní také otázka, zda existuje Stvořitel, nebo jsme všichni
jen vyrobenými produkty.“
„Nabízí se tato alternativa: buď je člověk Božím výtvorem, je obrazem Boha, je jeho darem, nebo je člověk produktem, který
sám ví, jak se vytvářet,“ píše Benedikt XVI.
Emeritní papež dále uvádí, že ekolo
gické hnutí stanovilo, že existují limity
přírody, které nemůžeme přehlížet, a že
stejně tak lidská osoba ovládá přírodu,
která jí byla dána, a „její porušení nebo
popření vede k sebedestrukci“.
„To je i případ stvoření člověka jako muže a ženy, které je v hypotéze tzv. stejnopohlavního manželství ignorováno,“ zdůraz
nil emeritní papež Benedikt XVI.
TS ČBK, 17. 9. 2021
(Zdroj: Catholic News Agency)

Prodloužení možnosti získat plnomocné odpustky
pro duše v očistci už před 1. listopadem
Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. n. 4/20/I)
prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8. 8. 2012
(Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice
mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týd
nu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy
věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé
době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé zís
kat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na
následujících sedm let, tedy do roku 2026.
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Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci
jsou následující:
1. daný den přijmout Eucharistii,
2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé,
3. pomodlit se na úmysl Svatého otce,
4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference
(Zdroj: ACO)
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Matice cyrilometodějská s. r. o.

Knihkupectví a zásilková služba

Z KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

LITURGICKÉ KALENDÁŘE

ZÁPISKY Z TROLEJBUSU 2
Tomáš Komrska • Ilustrace Jan
Heralecký • Ze slovenštiny přeložil
František Prokop
Tomáš Komrska nám s humorným
nadhledem, vlastním duši nezatížené
egem, ukazuje průsvity věčného řádu,
tak jak se mu v jeho každodennosti zje
vují. Hravě transponuje z úrovně vidě
ného a vnímaného do myšlenkové a spirituální roviny, všude
nalézá nesporné paralely a vždy své zážitky promění ve zlato:
skrze reflexi dochází k poctivému rozhodnutí stát se lepším.
Jeho způsob bytí proměňuje i lidi kolem něj: nebojí se chovat
nezvyklým způsobem, když jej k tomu vede srdce či svědomí,
a umožňuje druhým objevit tvůrčí potenciál laskavosti, klidu,
trpělivosti a odpuštění.
Cesta • Brož., 115x160 mm, 168 stran, 128 Kč
POMINUTÉ CHVÁLY
Štěpán Smolen • Odpovědná redaktorka Klára Kudlová
Jsou skutečnosti, které vyvolávají všeobecný potlesk, a sku
tečnosti odvržené na okraj, které nikdo nepochválí. Právě k nim,
na periferii, se vydává padesát krátkých statí
velebících mimo jiné kněžské povídačky, za
smušilé lidi, vánoční bahno, rutinu, alkohol,
čekání, zaostávání, politickou pasivitu nebo
manželku svatého Petra.

Cesta – Iva Pospíšilová
Váz., 140x205 mm, 192 stran, 248 Kč

LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ
KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE
OLOMOUCKÉ 2020–2021

Zpracoval Kamil Harvánek
Úvod Mons. Jan Graubner
Tento liturgický kalendář je určen výhrad
ně pro olomouckou arcidiecézi. Vedle litur
gických pokynů v něm najdeme i řadu pas
toračních připomínek. Jsou zde uvedeny společné akce, které
je třeba vzít v úvahu při tvorbě farních plánů. Pro připomínku
v modlitbě jsou na každý den uvedena jména kněží, kteří ze
mřeli v posledních třiceti letech. Aby se mohlo úžeji prožívat
spojení farností s kněžským seminářem, jsou také stanoveny
dny, kdy se určené farnosti zvláště modlí za seminář a boho
slovci zase za tyto farnosti.
Vydalo Arcibiskupství olomoucké
v nakladatelství Matice cyrilometodějská s. r. o.
Kroužková vazba, 112x170 mm, 192 stran, 85 Kč
LITURGICKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2021–2022
Uspořádal P. Jan Šlégr
Odpovědný redaktor Jiří Kula
Oficiální průvodce liturgickým rokem
České biskupské konference. Praktická po
můcka pro duchovní i laiky napoví, kdy se
slaví které svátky, a provede jednotlivými
liturgickými obdobími.
Katolický týdeník, s. r. o.
Kroužková vazba, 105x140 mm,
180 stran, 85 Kč
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