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Monumentální kříž vysoký 62 metrů známý jako Cristo de Copoya v mexickém státě Chiapas

Dom Antoine Marie OSB

Eugeno Zolli

M

ladý Izrael z rodiny Zollerů ořišel na svět v roce 1881
v Brodech v Haliči (v jihovýchodním Polsku, které tenkrát patřilo
k Rakousku) jako nejmladší z pěti dětí.
Rodina byla židovské víry
a žila v určitém blahobytu,
protože otec byl majitelem
tkalcovny hedvábí v tenkrát
ruské Lodži. V roce 1888 se
car rozhodl zestátnit všechny podniky, jejichž majiteli byli cizinci. Zollerova továrna byla bez odškodnění
vyvlastněna. Životní úroveň
rodiny poklesla natolik, že
starší synové museli hledat
práci v cizině.
V roce 1904 opustil Iz
rael svoji rodinu, kterou už
nikdy nespatřil. Jeho matka,
která si přála, aby se stal rabínem, krátce předtím zemřela. Vyučoval,
aby finančně podpořil své blízké, a kromě
toho studoval filosofii na vídeňské univerzitě, později ve Florencii, kde dosáhl doktorského titulu. Současně s tím vystudoval
na rabína. V roce 1913 se stal zástupcem
rabína v tehdy přístavním městě Terstu
a oženil se s Adélou Litwakovou, židovským děvčetem z Haliče. Z tohoto manželství vzešla jediná dcera Dora.
V roce 1917 ke své velké bolesti ztratil svoji ženu. V této době zažil mystickou
zkušenost. Jednoho odpoledne „jsem zvolal náhle, aniž bych věděl proč, jako v extázi, jméno Ježíš… Viděl jsem ho jako na
velkém obrazu, pozoroval jsem ho dlouho, bez jakéhokoliv neklidu, cítil jsem úplnou duchovní odevzdanost… Řekl jsem si:
Cožpak Ježíš nebyl synem mého národa?“
To bylo první diskrétní volání Kristovo.
Zoller se v roce 1920 oženil podruhé, tentokrát s Emmou Majonicou, která
mu dala druhou dceru, Miriam. V letech
1918 až 1938 vyučoval z Terstu hebrejštinu a staré semitské jazyky na univerzitě
v Padově. Překvapivým způsobem po
užíval přitom Nový zákon stejně často
jako Starý. Tak se seznámil s osobou Ježíše Krista a s jeho učením.
Díky faktu, že je specialistou na staré řeči, objevil, že jméno „Nazaret“ bylo
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použito poprvé pro malé město, v němž
žil Ježíš v prvních 30 letech svého života. Ale toto jméno znamená také, že Ježíš
z Nazareta je prorokem Izaiášem oznámený Nazir (Zasvěcený): „I vzejde proutek
z pařezu Jišajova a výhonek [hebrejsky: nazer] z jeho kořenů vydá ovoce. Na
něm spočine duch Hospodinův.“ (Iz 11,1)
Nápadná shoda mezi
zprávou o utrpení Kristově v evangeliu a zprávou
proroka Izaiáše napsanou
o 800 let dříve o trpícím služebníkovi, nenechávala Zollera vůbec na pochybách, že
se proroctví splnilo v Ježíši. Kromě toho ho přivedlo
zkoumání výpovědí Ježíšových o jeho božství k závěru, že „Kristus je Mesiáš.
Mesiáš je Bůh. Kristus je tedy Bůh.“ Zoller byl sice rozumově přesvědčen, ale ještě neměl víru. Tato milost mu byla udělena až o sedm let později.
Sblížení Mussoliniho s hitlerovským
Německem vedlo na konci třicátých let
k antisemitským kampaním v Itálii. Byly vydány diskriminační zákony proti Židům. Zoller si poitalštil své jméno na Zolli, přesto mu nebyla uznána italská státní
příslušnost. Jinak nebyl obtěžován. V roce 1940 mu nabídla židovská obec v Římě uvolněné místo velkého rabína hlavního města. A on nabídku přijal.
Po pádu Mussoliniho a po podepsání
klidu zbraní se spojenci italským králem
Viktorem Emanuelem III. poslal Hitler
v září 1943 třicet německých divizí, aby
obsadily severní a střední Itálii. Himmler,
nejvyšší velitel SS, poručil veliteli SS města Říma, aby shromáždil veškeré Židy, muže a ženy, děti i starce, aby je odvezli do
Německa. Velitel využil rozkazu o deportaci k vydírání. Zavolal oba předsedy židovské obce v Římě k sobě a vyžadoval
od nich, aby mu během 24 hodin předali
50 kg zlata, jinak že budou všichni muži
z židovského obyvatelstva ihned odvezeni k trestu. Do příštího dne se podařilo
židovské obci sesbírat jenom 35 kg zlata. Prosili velkého rabína, aby šel do Vati-

kánu, aby si chybějící množství vypůjčil.
Rabín přednesl svoji prosbu o zapůjčení
15 kg zlata státnímu sekretáři Pia XII.,
přičemž nabídl svoji vlastní osobu jako
záruku. Kardinál informoval Svatého otce a požádal Zolliho, aby přišel znovu ve
13 hodin. Mezitím bude Vatikán sbírat
15 kg zlata. Brzy potom se Zolli dověděl,
že požadované množství bylo již nashromážděno díky darům kněží a četných katolických organizací.
To ale znamenalo jenom odklad. Brzy potom informoval papeže německý vyslanec u Svatého stolce, von Weizsäcker,
který potají nesouhlasil s politikou nacistů, že Himmler nařídil deportaci všech
italských Židů. Pius XII. poručil římskému duchovenstvu, aby okamžitě otevřelo
svatá místa, kláštery atd. k přijetí Židů,
kteří se tam měli uchýlit, aby se schovali.
Zolli, na jehož hlavu byla vypsána peněžitá odměna, žil následujících devět měsíců v podzemí, naposledy u křesťanských
přátel jeho dcery Dory.
Dne 4. června 1944 byl Řím osvobozen
americkou armádou. O svátku Jom-Kipur
v říjnu 1944 vedl Zolli v římské synagoze
modlitby Velkého odpuštění: „Náhle jsem
zahlédl svýma duchovníma očima velkou
louku a uprostřed na zeleném trávníku stál
Ježíš v bílém plášti…“, napsal později. „Při
tomto pohledu jsem pocítil velký vnitřní
mír a slyšel jsem v hloubi svého srdce tato
slova: »Ty jsi zde naposledy. Od této chvíle mě budeš následovat.« Přijal jsem tato
slova s velikou odevzdaností a moje srdce
ihned odpovědělo: »Tak ať se stane, tak to
musí být…« O hodinu později, po večeři,
mi řekla moje žena v mém pokoji: »Když
jsi dnes stál před skříňkou s Tórou, zdálo
se mi, jako by bílá postava Ježíšova na tebe vkládala ruce, jako k požehnání.« Byl
jsem ohromen… V tomto okamžiku na
mne volala naše nejmladší dcera Miriam,
která odešla do svého pokoje a ačkoliv nic
neslyšela, řekla: »Vy mluvíte právě o Ježíši
Kristu. Víš, tati, dnes večer jsem ve snu viděla velkého, úplně bílého Ježíše.« Popřál
jsem oběma dobrou noc a přemýšlel bez
rozčilení o mimořádné shodě událostí.“
Za několik dnů se velký rabín vzdal
svého úřadu. Dne 13. února 1945 udělil Msgre Traglia Izraeli Zollimu svátost
křtu, přičemž ten si zvolil jméno Eugenio
na znamení vděčnosti vůči papeži Piu XII.
za jeho rozhodné jednání ve prospěch Ži-
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Výzva čtenářům Světla
dů během války. Zolliho manželka byla pokřtěna současně se svým mužem a uvedla jako své jméno Maria. Dcera Miriam
následovala své rodiče po roce osobního
přemýšlení. Zolliho křest byl zakončením
dlouhého duchovního vývoje: „Tato událost byla jako příchod milovaného hosta do
mojí duše. Začal jsem jenom jasněji a hlasitěji slyšet v evangeliích znějící hlas Kristův. V mojí duši se Bůh nezjevil ani v bouři ani v ohni, nýbrž v mírném zurčení…“
Večer po svém křtu neměl Zolli nic
k jídlu. Msgre Traglia mu musel darovat
50 lir. V 65 letech upadl Zolli náhle do těžkých finančních problémů, jak se postarat o životní náklady své rodiny. Doposud
žil z rabínových a profesorových honorářů. Přijal novou situaci s velkou duševní
rovnováhou: „Prosím jenom o vodu křtu,
o nic více. Jsem chudý a budu žít v chudobě. Mám důvěru v Prozřetelnost.“
Zpráva o křtu velkého rabína vyvolala
záplavu pomluv. Předhazovali mu kromě
jiného, že se stal odpadlíkem ze zištnosti.
Připadlo mu snadné na to odpovědět: „Ti
Židé, kteří dnes konvertují, ztrácejí všechno jako za časů svatého Pavla, co se týká
materiálního života, ale získávají všechno
ze života v milosti.“
Dnes pokládají někteří katolíci za zbytečné, když se nějaký Žid obrátí, aby se
stal křesťanem. Učení církevních otců
a II. vatikánského koncilu ale odporuje
tomuto názoru: „Kristus je prostředník
a cesta ke spáse a on se pro nás stává přítomným ve svém těle, církvi. On sám výslovným zdůrazněním nutnosti víry a křtu
(srov. Mk 16,16; Jan 3,5) potvrdil zároveň i nutnost církve, do které lidé vstupují křtem jako branou. Proto by nemohli
být spaseni ti lidé, kteří vědí, že Bůh prostřednictvím Ježíše Krista založil církev
jako nezbytnou, a přesto by nechtěli do
ní vstoupit anebo v ní vytrvat..“ (LG 14)
Na doporučení Svatého otce byl Eugenio Zolli jmenován profesorem na Papežském biblickém institutu. V říjnu 1946
vstoupil do třetího řádu svatého Františka, jehož hlavním znakem je laiky ve světě
praktikovaná evangelijní chudoba.
V lednu 1956 onemocněl na zápal plic.
Jeho dcera Miriam setrvávala při této poslední nemoci u lože svého otce. Týden
před svou smrtí se svěřil Eugenio jedné
řeholnici, která ho ošetřovala: „Zemřu na
první pátek měsíce v 15 hodin, jako náš
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Milí čtenáři Světla,
velice si vážíme Vaší věrnosti, kterou
k našemu týdeníku zachováváte. A ještě
více jsme vděčni za všechny Vaše modlitby, odsloužené mše svaté, ba i oběti. Je
to zároveň pro nás závazek, abychom stále byli co nejlepšími nástroji v rukou Božích a Panny Marie a předávali Vám co
nejkvalitnější duchovní potravu pro duši.
Pokud se to někdy zcela nepodaří, pak
vězte, že jsme jen lidé chybující, se svými limity, kteří si nečiní nárok na všechnu vědu a rozum. Ale snad s pomocí Boží a Panny Marie se dílo jakžtakž daří...
Kromě toho, že se i v osobních životech snažíme naplňovat to, co předkládáme na stránkách našeho týdeníku, je vydávání našeho časopisu závislé i na mnohem
prozaičtější skutečnosti – na ekonomice.
A i když milost Boží nám zatím dopřává, že to vždycky nějak dopadne, nemusí tomu tak nutně být i v budoucnu. Nevíme, zda ubývá čtenářů Světla obecně, ale
předplatitelů ano. Příčinou je obvykle úmrtí, v posledním roce a půl kovidová situace, ale existují i jiné důvody. A tady bych
chtěl obrátit Vaši pozornost na následující:
Dost možná jednou z příčin je i to,
že v dobré víře půjčujete jeden (svůj) výtisk Světla dalším lidem. Ano, je to potěšující a, jak doufáme, užitečné. Sami bychom rádi sloužili svojí činností pro Boží
věc zdarma. Ale jak jsem již uvedl, jsme
firma, která není nikým dotována a je závislá i na ekonomické situaci. A vydávání týdeníku – i když bez barevných obrázků – něco stojí! Zvláště v této době se
náklady na vydávání a doručování do rukou Vám, čtenářům, navyšují coby důsledek celosvětové situace nejen kvůli koronaviru. A tak i u nás jdou nahoru např.
ceny papíru (a v tuto chvíli není ani jasné, zda se podaří sehnat papír, na který
Pán Ježíš Kristus.“ V pátek 2. března přijal ráno svaté přijímání. Poté, co v poledne upadl do komatu, odevzdal svoji duši
Bohu ve tři hodiny odpoledne.
Svým duchovním vývojem představuje Eugenio Zolli zřetelně kontinuitu mezi Starým a Novým zákonem: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo
Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit,“ (Mt 5,17) řekl Ježíš. Pro Zolliho nebylo snadné splnit požadavky, které s se-

tiskneme Světlo nyní), energií, o poštovném snad ani mluvit nemusím. Proto jsme
museli učinit závažné rozhodnutí, které
nás pramálo těší, ale bylo nezbytně nutné, aby vydávání časopisu nebylo prodělečné – museli jsme po pěti letech zvednout cenu předplatného. Věříme, že toto
rozhodnutí pochopíte a že Vás to neodradí od dalšího předplatného.
Z toho všeho je zřejmé rovněž toto:
Pro nás jako vydavatele, závislého na počtu odběratelů časopisu, je mnohem prospěšnější, když místo půjčování, ba snad
i kopírování, přimějete zájemce o náš časopis k tomu, aby si jej předplatili. Případně, je-li to ve Vašich možnostech, sami jim Světlo předplatili – může to často
být i vhodný dárek, lepší a užitečnější než
nějaká nepotřebná věc, která třeba obdarovaného ani tolik nepotěší. Samozřejmě Vám na požádání vystavíme dárkový certifikát...
Milí čtenáři, byl bych rád, kdybyste
tuto výzvu přijali i jako projev solidarity
s naší redakcí. Vězte, že jsme si opravdu
dobře vědomi, že hlásání Božího království nesnese nároku na odměnu. Leč, je
zde i druhá strana mince, že dělník jest
hoden své mzdy, a zvláště výdaje jiným
stranám musíme hradit včas a bez pardonu. To je svět, ve kterém žijeme, pohybujeme se a jsme. Bůh nás sem postavil a má
s námi všemi svůj záměr. O jeho naplnění se snažíme, jak nejlépe umíme, a Vaši
pomoc v tom velmi potřebujeme.
Děkuji, že jste vydrželi dočíst až sem,
a už jen jediná věta: Pán Bůh zaplať Vám
všem, zvláště pak za Vaše modlitby a oběti!
Bůh Vám žehnej a Neposkvrněná ať
Vás skrývá pod svým ochranným pláštěm
před vším zlým!
Mgr. Daniel Dehner,
šéfredaktor týdeníku Světlo
bou přináší tato pravda. Na konci svého
života řekl: „Vy, kteří jste se v katolické
víře narodili, si vůbec nejste vědomi svého štěstí, že jste milost Kristovu přijali od
dětství. Ale ti, kteří se jako já dostali na
práh víry po dlouhé roky trvající práci, si
dovedou vážit velikosti daru víry a pocítit
veškerou radost, jaká jenom existuje, nad
tím, být křesťanem.“
Z VISION 2000 – 4/2018 přeložil -mp(Redakčně upraveno)
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INFORMACE O   PŘEDPLATNÉM
TÝDENÍKU SVĚTLO NA   ROK 2022

CENA ZA JEDEN VÝTISK SVĚTLA V ROCE 2022 BUDE 16 Kč.
Roční předplatné tedy činí 832 Kč, pololetní předplatné 416 Kč, a to včetně poštovného.
Pouze odběratele, kteří odebírají 1 nebo 2 kusy týdně poštou na svoji adresu, opět prosíme o doplatek části poštovného,
a to 100 Kč (na 1 kus) navíc nad rámec předplatného – tedy roční předplatné při odběru 1 kusu činí 932 Kč,
při odběru 2 kusů činí 1864 Kč.
1.

Odběratelé, kteří již odebírají 1–10 kusů (včetně) Světla
týdně, najdou všechny informace spolu s přiloženou složenkou v tomto čísle Světla. Pokud patříte do této skupiny a složenku ani informace uvnitř nenajdete, ozvěte se
prosím na naši adresu uvedenou v bodě 4.

2. Odběratelé, kteří již odebírají 11 a více kusů Světla týdně,
budou dostávat faktury vždy začátkem měsíce, čtvrtletí,
pololetí či roku, stejně jako dostávali v tomto roce. První
faktura jim tedy přijde ve Světle č. 1/2022.
Pokud chcete provést nějaké změny v odběru (počet kusů,
adresa, termíny fakturace), prosíme, abyste je nahlásili nejpozději do 3. prosince 2021 na adresu uvedenou v bodě 4.
Nezapomeňte uvést své odběratelské číslo z pravého rohu
adresky.
3. Odběratelé, kteří si kupují Světlo od hromadných distributorů (např. v kostele), mohou pokračovat v tomto
odběru i nadále beze změn.

4. Ti zájemci, kteří ještě týdeník Světlo neodebírají a chtěli by
si jej předplatit na rok 2022 se zasíláním na svou adresu,
mohou si jej objednat na adrese:
Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 220 626, e-mail: periodika@maticecm.cz
Složenku vložíme do první zásilky.
VÝHODY PRO ODBĚRATELE SVĚTLA:
při odběru 10–19 kusů – 10% sleva z prodejní ceny
při odběru 20–49 kusů – 15% sleva z prodejní ceny
při odběru 50–99 kusů – 20% sleva z prodejní ceny
při odběru 100 a více kusů – 25% sleva z prodejní ceny
Na jaře a na podzim 2022 uveřejníme ve Světle nabídku
knih, kde poskytneme našim odběratelům slevu z prodejních
cen našich titulů a vybraných knih z jiných na
kladatelství.

www.maticecm.cz

Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
779 00 Olomouc
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Registrační značka MK ČR E 7225. Administrace pro Slovenskou republiku: CD Photo s.r.o., Chrenovská 21/14, 949 01 Nitra, telefon 00421 903 263 525; podávanie novinových zásielok
povolené SP, š. p. ZsRP Bratislava, č. j. 3335–OPČ zo dňa 21. 5. 1996. Prohlášení redakce: U článků o tzv. soukromých zjeveních, k nimž se doposud církevní autorita nevyjádřila (jako
Litmanová, Medžugorje aj.), se podřizujeme konečnému úsudku církve. Nevyžádané nezveřejněné příspěvky nevracíme.

