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„Hořím láskou a žádám modlitby za záchranu světa.“
(Panna Maria v Montechiari, 8. 12. 1947)

Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682): Neposkvrněné Početí

List papeže Františka k Svatému roku milosrdenství
Před blížícím se mimořádným Svatým rokem milosrdenství, který začne 8. prosince 2015 a uzavře se
20. listopadu 2016, napsal papež František předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci následující list.
Ctihodnému bratru, arcibiskupu Rino Fisichellovi, předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci.
Blížící se mimořádný Svatý rok milosrdenství mi dovoluje zaměřit se na několik otázek, které, jak věřím, vyžadují
zvláštní pozornost, aby oslava svatého roku byla pro všechny věřící skutečným setkáním s Božím milosrdenstvím. Je mojí
touhou, aby se tento rok stal živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je
možné téměř hmatatelně vnímat, a aby
se tak posilovala víra každého věřícího
a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví.
Mé myšlenky se především obracejí
ke všem věřícím, kteří zakusí milost to-

M

ilosrdenství. Slovo, které se
bude v těchto dnech skloňovat ve všech pádech – začíná
totiž Svatý rok milosrdenství. Jak uchopit
tento čas, který se nám nabízí? Milosrdenství má mnoho podob a mnoho rovin
chápání. Mluvíme-li o Božím milosrdenství, pak je podstatně spojeno s vědomím
hříchu. Bůh je sice milosrdný i bez onoho vědomí hříchu, ale aby se jeho milosrdenství mohly otevřít brány dokořán, potřebuje součinnost ze strany člověka. A tou
je uznání vlastní hříšnosti, vědomí o existenci Božího odpůrce – satana, pochopení nutnosti a vůle činit pokání a zjednání
nápravy za spáchaný hřích.
Tváří v tvář dění kolem nás snadno pochopíme, že teď je ta hodina modliteb,
obětí a pokání za záchranu světa. Odpověď každého katolíka na výzvu Panny Marie z Montichiari (str. 4) je v této těžké době zkoušky povinností. Chceme-li správně
začít Rok milosrdenství, měli bychom hlas
milující Matky vyslyšet!
Že je nutné tvrdě bojovat proti působení Božího odpůrce ve světě a v duších lidí,
dokládá i otřesné svědectví (místy jen pro
silné povahy) bývalého satanistického vysokého čaroděje, který se stal katolíkem. (str.
10–13) Toto svědectví je však ve svém závěru i povzbuzením, že modlitba a oběti v bo-
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hoto svatého roku – ať už ve své diecézi,
nebo jako poutníci do Říma. Toužím po
tom, aby se ke každému z nich dostaly odpustky související s tímto svatým rokem
jako ryzí zkušenost s Božím milosrdenstvím, jež vychází každému vstříc s tváří Otce, který vítá a odpouští a úplně zapomíná na spáchaný hřích. K tomu, aby
věřící mohli zakusit shovívavost a získat
odpustky, jsou povoláni vykonat krátkou
pouť ke Svaté bráně, jež se otevře v každé katedrále a v kostelech stanovených
diecézním biskupem a ve čtyřech papežských bazilikách v Římě – má to být znamení jejich hluboké touhy po skutečném
obrácení. Zároveň stanovuji, že odpustky
je možné získat ve svatyních, kde je ote-

Editorial
ji se satanem mají smysl a jsou zdrojem vítězství Boží lásky nad zatvrzelostí lidských
srdcí. Není to sice nic jednoduchého, ale
bez boje se nevítězí. A proto jsme rádi, že
do boje za obrácení českého národa, který
je součástí světové rodiny, se zapojuje velké množství věřících, kteří bojují modlitbou
(str. 5), ale i posty a skutky milosrdenství.
Tam, kde nastává uznání hříchu, lítost
a snaha po nápravě, nastupuje další aspekt
milosrdenství – pláč nad hříchem, usmíření s Bohem, s lidmi a s katolickou církví (ve svátosti smíření), pokoj v duši a touha už více neotevírat brány srdce satanovu
působení. Tak to v celé nádheře pozorujeme v myšlení sv. Ambrože, který si byl sice vědom vlastní slabosti, ale měl vysoké
duchovní cíle a dobře si uvědomoval velikost Trojjediného Boha, dárce lidského života. (str. 6)
Rok milosrdenství by měl každého člověka dovést v jeho myšlení a jednání k jedinému: Jenom Ježíš, Boží Syn, může člověka zbavit všech hříchů, problémů a trápení
– jak to zaznívá i od sv. Šarbela. (str. 7) To
ovšem znamená přijmout nejen jeho utěšující lásku, ale i obětující se lásku na kříži a jeho požadavky, které s láskou sdělil

vřena Brána milosrdenství, a v kostelech,
které jsou tradičně označovány jako „jubilejní“. Je důležité, aby tato příležitost byla spojována zejména se svátostí smíření
a slavením eucharistie se zamyšlením na
téma milosrdenství. Slavení těchto svátostí
bude třeba doplnit vyznáním víry a modlitbou za mě a na úmysly, které nosím
v srdci pro dobro církve a celého světa.
Myslím dále i na ty, kdo se z nejrůznějších příčin nebudou moci ke Svaté bráně vydat sami, zejména na nemocné a na
ty, kdo jsou staří a žijí sami, takže mnohdy nemohou opouštět svůj domov. Těmto
všem velice pomůže, pokud budou nemoc
a trápení prožívat jako zkušenost Pánovy
Dokončení na str. 4

svým apoštolům a posluchačům, když putoval izraelskou zemí.
Doba adventní nás nutí zamyslet se
i nad koncem vlastního pozemského života. Aktuálně nám v myšlence na smrt mohou pomoci i události, které se dějí „hned
za našimi dveřmi“. Pokud jsme to ještě plně nepřijali do svého života, snad už teď si
do hloubky uvědomíme, co znamená ono
„nevíte dne ani hodiny“. A jak nás učí naše víra – máme jen jeden život zde na zemi. I proto je pro spásu duše nutné být
vždy připraven na odchod z tohoto světa a modlit se každý den za šťastnou smrt.
K dobré přípravě na tuto neodmyslitelnou
skutečnost lidského života patří spolupráce s Boží milostí. Bůh v tomto našem jediném životě dává každému člověku všechnu
potřebnou milost ke svatosti – říká P. Martin Ramm FSSP. (str. 8–9) Promarníme-li
ji, promarníme vše...
Prosme tedy Matku Neposkvrněnou,
aby náš život zachovala otevřený Božímu
milosrdenství, zvláště tehdy, když hřešíme:
Ať nám pomůže mít srdce pokorné, kající,
toužící po nápravě vykonaného zla a milující milosrdného Boha, který čeká na návrat
marnotratného syna! Modleme se, aby takových bylo co nejvíce lidských synů a dcer
– svět to od nás potřebuje!
Daniel Dehner
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2. neděle adventní – cyklus C

A

ť už tě všechno to, co prožíváš a co vidíš kolem sebe, jakkoliv trápí a skličuje, jedno je
jisté: blíží se chvíle vysvobození. Vzchop
se a postav na výšině. První čtení je plné
útěchy a dává ti jasně na vědomí, že prožíváš neděli, která je dnem velké naděje.
Obrať svůj pohled na východ a vyprošuj
si pravý užitek z dnešního setkání s Božím slovem.
Vyhnanství a nepřátelské obklíčení,
na které si stěžujeme, jsme si sami zavinili: Hřešili jsme, byli jsme nevěrní, neposlouchali jsme hlas Hospodina podle proroků,
které nám posílal, ale chodili jsme každý
za zálibami svého zlého srdce a sloužili jiným bohům. (1) Dopadají na nás nyní naše vlastní zlé skutky. (2) Jak to, že se cítíš
ve vyhnanství jako mezi svými? Jsi v zajetí ve své vlastní zemi, protože se přímo
kolem tebe rozbujelo pohanské smýšlení.
Všichni byli kdysi Kristovi, ale pak opustili cestu evangelia a obrátili se k cizím
bohům a modlám. Přichází den, kdy mají poznat, jak nicotné jsou všechny jejich
idoly. Jako strašák v okurkovém poli, který
nic neuhlídá, takoví jsou falešní bohové. (3)
Proto se postav na výšině, vystup nad
všechnu marnost a všechna lidská hlediska a zadívej se na vše pohledem Krista,
který je jediným Pánem včera, dnes i navěky. Nadchází čas milosti a on slíbil, že
každý tvor uzří jeho spásu. Bůh zůstává
věrný, buď si jist, že pamatoval i na tebe.
On sám ti připravuje cestu, rozkázal snížit
každou vysokou horu a vyplnit údolí na úroveň země, abys mohl kráčet bezpečně k Boží
slávě. Přichází sám vstříc s milosrdenstvím
a spravedlností, která z něho prýští, aby ses
mohl radovat ve světle jeho velebnosti.
Proto tvůj smutek a netrpělivá malomyslnost by byly urážkou Pánovy věrnosti a velkodušnosti. Odlož roucho žalosti
a soužení a oděj se rouchem spravedlnosti. Zaséval jsi v slzách, ale nadchází doba jásavých žní.(4)
Náš Pán sám přichází, aby nás vyvedl
z vyhnanství. Ale nikoliv tak, že by nás
odvedl někam jinam, do jiné zaslíbené země. Na zemi není takového místa, kam
bychom mohli odejít: musíme sami s jeho
milostí obnovit svůj domov tam, kde žijeme. Z našeho vyhnanství vede jen jedna
cesta: rozšiřování evangelia. Zdá se ti, že
je to už nad naše síly? Zůstaň na výšině,
obnov svou důvěru a víru: Ten, který toto
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Liturgická čtení
1. čtení – Bar 5,1–9
Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své
žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha
a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže
Bůh tvůj jas. Neboť navěky ti bude dáno jméno od Boha „Pokoj spravedlnosti“ a „Vznešenost bázně Boží“. Vzchop
se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své syny,
kteří se shromáždili na rozkaz Svatého
od východu slunce až na západ. Jak se
radují z toho, že Bůh na ně pamatoval!
Neboť vyšli z tebe pěšky, vedeni od nepřátel, ale Hospodin je přivede k tobě,
nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit
údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel
bezpečně k Boží slávě. Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele, jenž se
bude radovat ve světle jeho velebnosti,
s milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho vyprýští.

Pravá naděje
Zamyšlení nad liturgickými texty
dnešní neděle
Každý tvor uzří Boží spásu.
vynikající dílo začal, přivede je také k dobrému konci ke dni Krista Ježíše. A tento
den je přede dveřmi. Milostivý Pán přichází nejen k tobě a tvým bratřím ve víře, ale ke všem, aby každému, kdo je pod
nebem, ukázal svůj lesk.
Nepřestávej se proto radovat. Ten,
který dopustil zlé věci, zachrání tě a dá ti
věčnou radost. (5) Chceš-li skutečně vyjít
z pohanství, nesmíš se už v ničem připodobňovat pohanům. I když vidíš kolem celé zástupy, jak se klaní modlám mamonu,
rozkoše a moci zpředu i zezadu, ty stále
říkej věrně svému Pánu: Jen tobě, Králi,
se sluší věčně klanět. (6) Pán ti pak odpoví:
Můj anděl je s vámi a ochrání vaše duše. (7)
Z Pavlových slov můžeš správně vyrozumět, jakým způsobem se máš podílet na tomto velkém exodu z pohanství:
především musí stále růst tvoje láska. To
je jediný lék na ztvrdlé srdce, které tě jako chladná skála uzavřelo v tvém vyhnanství. Co jiného než láska dokáže zasypat
propasti zatvrzelosti, které rozdělují srdce, srovnat pahorky pýchy, která kolem sebe deptá a ubližuje, napřímit křivé cesty
neupřímnosti a srovnat hrboly necitelného sobectví. Apoštol si ovšem bere Boha
za svědka, že to není jakákoliv láska, ale
láska Ježíše Krista (8), jejíž síla je v tom, že
bolí. Dostalo se ti té milosti, že smíš v Krista
nejen věřit, ale s ním i trpět. (9) On se ponížil
a byl poslušný až k smrti (10) a je nezbytné,
abys měl stejné smýšlení jako Kristus (11).
Jen podle toho mohou všichni poznat, že
jsi skutečně Kristův učedník.
Současně s láskou musí však růst i tvé
poznání a všestranný úsudek, abys dovedl správně rozhodovat. Nepatří snad Boží
pravda a Pánovo slovo k tomu nejdůležitějšímu, co potřebuješ znát, abys došel
k cíli? Máš kolem sebe vlky v rouše ovčím(12). Ve světě se objevilo mnoho falešných učitelů a svůdců, antikristů. Kdo nezůstává v Kristově učení, nemá Boha. (13) Jak
může zůstat bezpečně v Kristově učení,
kdo je nezná, a to důkladně?
Láska a pravé poznání tě navedou
na cestu k Boží milosti. Té se otevři bez-

2. čtení – Flp 1,4–6.8–11
(Bratři!) Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť
od prvního dne až do této chvíle mi
Dokončení na str. 11

výhradně, neboť jedině Ježíš může ukončit tvé vnitřní vyhnanství, ve kterém zlé
návyky drží tvoji duši, a obnovit původní
nevinnost, abys čistotou jen zářil a byl bez
hříchu. Pak se teprve bude z tebe šířit pokoj spravedlnosti a sláva bohabojnosti. Tvou
zaslíbenou zemí je plná míra dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem k Boží
chvále a slávě. Jen tak může svět poznat,
jak velkou věc s námi učinil Pán, aby ho
naplnila pravá Boží radost.
Pane, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země.(14)
Bratr Amadeus
(1)

srov. Bar 1,17–18.21–22; (2) srov. Bar 2,9;
Bar 6,69; (4) srov. Ž 126,5;
(5)
Bar 4,29; (6) srov. Bar 6,4–5; (7) Bar 6,6;
(8)
srov. Flp 1,8; (9) srov. Flp 1,29; (10) Flp 2,8;
(11)
srov. Flp 2,5; (12) srov. Mt 7,15;
(13)
srov. 2 Jan 7–9; (14) Ž 126,4
(3)
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List papeže Františka ... – dokončení ze str. 2

HODINA MILOSTI
PRO SVĚT
Dne 8. prosince 1947 při zjevení v dómě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání:
„Přeji si, aby se každoročně 8. prosince od 12 do 13 hodin konala hodina
modliteb za svět.
Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán,
můj Božský Syn, chce lidem darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry.
Sdělte Svatému otci, že si přeji, aby
tato hodina milosti byla známá celému
světu a po celém světě se rozšířila. Ten,
kdo nemůže navštívit svůj farní kostel,
ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí.
Brzy poznáte velikost této hodiny
milostí. Pro všechny děti, které dopřejí
této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milostí.
Stále existují tiší a skrytí prosebníci
a oběti za hříšné duše, kteří svolávají
milosrdenství našeho Pána na tuto zem.
Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina oběti a věrnosti
a odvážného přičinění. Modlitba, oběti a pokání tak mnoha duší zabraňují
tomu, aby na lidstvo dopadl soud Boží
spravedlnosti. Hořím láskou a žádám
modlitby za záchranu světa!
Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! I církev je ve velkém
nebezpečí. Doba je stále více zlověstná.
Nesu ve svém srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla
k větší svatosti. Jsem Matka plná lásky
ke svým dětem!
Bude to 8. prosince, kdy Neposkvrněné Početí rozdrtí hadovu hlavu.“
-sks- 49/2007
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blízkosti. On nám tajemstvím svého utrpení, smrti a zmrtvýchvstání ukázal jedinečnou cestu, jež dává bolesti a samotě smysl.
Když budou tyto chvíle zkoušky prožívat
s vírou a radostnou nadějí a přitom přijímat eucharistii nebo se účastnit mše svaté
a společné modlitby, a to i prostřednictvím
nejrůznějších sdělovacích prostředků, mohou tak i oni získat odpustky tohoto svatého roku. Mé myšlenky se obracejí rovněž k vězněným, kteří zakoušejí omezení
své svobody. Rok milosrdenství byl vždy
také příležitostí k velké amnestii, která se
má týkat těch, kdo si sice zaslouží trest,
ale zároveň jsou si vědomi spáchané nespravedlnosti a upřímně si přejí zapojit se
znovu do společnosti a být pro ni skutečným přínosem. Kéž se jich všech konkrétním způsobem dotkne milosrdenství Otce, který chce být nablízku každému, kdo
jeho odpuštění zvláště potřebuje. Tito lidé mohou získat odpustky ve vězeňských
kaplích a vždy, když s myšlenkou na Otce a modlitbou k němu přejdou přes práh
své cely, kéž jim to připomene průchod
Svatou branou, neboť Boží milosrdenství,
které dokáže proměnit srdce, může také
proměnit mříže a z pobytu za nimi učinit
zkušenost svobody.
Prosil jsem, aby církev v tomto Roce
milosrdenství znovu objevila bohatství
skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás
to naučil Ježíš. Vždy, když některý věřící
osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto svatým rokem. Z toho plyne
úkol žít podle milosrdenství, a tak obdržet
milost úplného a naprostého odpuštění
z moci Otcovy lásky, která nikoho nevyjímá. Odpustky svatého roku se tím naplní a stanou se plodem této události, která
se slaví a prožívá s vírou, nadějí a láskou.
Odpustky spojené s Rokem milosrdenství lze dále získat i pro zemřelé. Jsme s nimi spojeni svědectvím víry a lásky, které
nám předali. Jako na ně pamatujeme při
slavení eucharistie, tak se můžeme za ně,
účastni nezměrného tajemství společenství svatých, modlit a prosit, aby milosrdná tvář Otcova osvobodila každého z nich

od všech pozůstatků viny a mohla je přivinout k sobě v nekonečné blaženosti.
Jedním z nejzávažnějších problémů
naší doby je bezpochyby proměna vztahu k životu. Je rozšířena mentalita, která
vede k tomu, že se vytrácí náležitá osobní i společenská citlivost k přijetí nového
života. Drama potratu prožívají někteří
jen povrchně, jako by si neuvědomovali
nesmírné škody, které působí takový čin.
Mnozí další sice tento skutek vnímají jako prohru, jsou ale přesvědčeni, že nemají jinou možnost. Zvláště myslím na
všechny ženy, které se uchýlily k potratu.
Znám dobře okolnosti, které je přivedly
k tomuto rozhodnutí. Vím, že prožívají těžké existenční i mravní drama. Setkal jsem
se s řadou žen, které ve svém srdci nosí
šrám tohoto mučivého a bolestného rozhodnutí. To, co se stalo, je hluboce nespravedlivé; a přece může být člověku umožněno neztrácet naději, ale jen tehdy, když
pochopí tento svůj čin v pravdě. Boží odpuštění nelze upřít nikomu, kdo činí pokání, a to zejména tehdy, když přistupuje
ke svátosti smíření s upřímným srdcem,
aby dosáhl usmíření s Otcem. Také z tohoto důvodu jsem se rozhodl, bez ohledu
na veškerá opačná ustanovení, svěřit všem
kněžím po dobu Roku milosrdenství pravomoc udělit rozhřešení od hříchu potratu těm, kdo ho vykonali a kdo s kajícím
srdcem prosí o odpuštění. Ať se kněží na
tento veliký úkol připraví a dokážou ho
konat slovy vyjadřujícími skutečné přijetí, doplňují je zamyšlením, které pomůže
pochopit spáchaný hřích a ukázat cestu pravého obrácení, aby dospěli k přijetí pravého a štědrého odpuštění od Otce,
který svou přítomností všechno obnovuje.
Závěrečná úvaha se týká věřících, kteří
se z nejrůznějších důvodů rozhodli navštěvovat kostely spravované kněžími z Bratrstva svatého Pia X. Tento Rok milosrdenství nikoho nevylučuje. Někteří spolubratři
biskupové z nejrůznějších míst mě zpravili o jejich dobré víře i svátostné praxi, ale
také o jejich situaci, která je z pastoračního hlediska nesnadná. Důvěřuji tomu, že
v blízké budoucnosti bude nalezeno řešení, jak obnovit plné společenství s kněžími a představenými tohoto bratrstva. Do
doby, než se tak stane, veden potřebou pé-
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Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
če o dobro těchto věřících, ze svého vlastního rozhodnutí stanovuji, že ti, kdo během Roku milosrdenství vyhledají kněze
náležející k Bratrstvu svatého Pia X., aby
přijali svátost smíření, přijímají rozhřešení svých hříchů platně a dovoleně.
S důvěrou v přímluvu Matky milosrdenství svěřuji přípravy tohoto mimořádného roku do její ochrany.
Dáno ve Vatikánu 1. září 2015.
FRANTIŠEK
Překlad připravili P. Jan Šlégr, sekretář liturgické
komise České biskupské konference, a jeho spolupracovníci (převzato z www.cirkev.cz).
Poznámka redakce:
Česká biskupská konference zprovoznila na
svých webových stránkách www.cirkev.cz samostatnou záložku s logem
Svatého roku milosrdenství – zde jsou pod jedním odkazem veškeré
informace k tomuto mimořádnému roku.

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám,
že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář, a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea
a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí
jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje
svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět
tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného
a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí
a omylem: dej, ať každý,
kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává,
miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie,
Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým
na věky věků.
Amen.
TS ČBK, 18. 5. 2015

Sedmé výročí modlitebního tažení za záchranu českého národa
V listopadu 2008 jsme vyzvali čtenáře
Světla a Zpravodaje Matice cyrilometodějské, abychom se všichni spojili k modlitebnímu tažení pod praporem sv. Václava, Pražského Jezulátka a všech českých
kandidátů na svatořečení.
Navrhli jsme společný úmysl:
• Za obrácení českého národa a návrat ke
kořenům svaté víry. • Za dary Ducha Svatého pro českou církevní hierarchii, zasvěcené osoby a pracovníky sloužící v církvi.
• Za moudrost pro politiky, aby neschvalovali zákony odporující zákonům Božím.
• Za křesťanskou morálku pro osoby v oblasti podnikání, ekonomiky a financí, v oblasti kultury a umění. • Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky
ve sdělovacích prostředcích. • Za lékaře
a zdravotnický i ošetřovatelský personál, za
zastavení potratů a všech praktik vedoucích
k zabíjení nenarozených dětí. • Za přijímání svátostí umírajícími a za duše v očistci.
• Za naše rodiny a rody, za uzdravení rodových kořenů. • Za učitele, vychovatele, za
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čistotu dětí a mládeže, za návrat mravnosti. • Za všechny svázané a zotročené duše.
Na webových stránkách Matice cyrilometodějské s. r. o. www.maticecm.cz byl
zveřejněn seznam lidí, kteří se po půlhodinách nepřetržitě budou modlit na tento
úmysl. Během krátké doby se seznam celý zaplnil a více než 700 věřících se od té
doby bez přestávky modlí na tento úmysl.
Hodně se jich modlí i mimo časový harmonogram, ve svých volných chvílích.
Touto cestou bychom chtěli všem těmto modlitebníkům poděkovat za jejich vy-

trvalost, zvláště těm, kteří navíc nesou
obtíže spojené s modlitbou v náročnou
denní či noční dobu, kdy většina lidí už
odpočívá. Pán Bůh zaplať za vaše oběti,
posty, mše svaté, svatá přijímání, kající
pobožnosti a večeřadla na tento úmysl.
Za všechny modlitebníky, jejich rodiny a na jejich úmysl a také za členy
Modlitební stráže v obci Zašová bude
sloužena mše svatá na Štědrý den 24. prosince 2015 v 8 hodin v kostele na poutním
místě Zašová.
Prosíme ty, kteří se modlili a již se
z nějakých důvodů modlit nemohou, aby
nám tuto změnu ohlásili. Na výše uvedených webových stránkách si můžete ověřit aktuální seznam modlitebníků.
I přes stálé projevy zla v naší zemi
i v jiných zemích, přes mnoho bolestí,
jejichž kořenem je v naší zemi žitý ateismus, věříme, že Bůh slyší modlitby zbožných a pokorných srdcí. Vytrvejme tedy!
Redakce Světla
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Hubert Gindert

Reformátor a průkopník v katolické církvi
Sv. Ambrož z Milána, biskup a učitel církve (liturgická památka 7. prosince)
Biskupové, jak vás potřebujeme! Jméno biskupa Ambrože z Milána zná ještě mnoho lidí. Je jedním ze čtyř západních učitelů církve. Jeho socha se v kostelech vyskytuje často. Méně je známo, proč je Ambrož jednou z nejvýznamnějších biskupských
postav církve a příkladem zvláště v dnešní době.
Už jeho původem byla jeho cesta předznamenána. Ambrož se narodil kolem
roku 339 v Trevíru jako syn císařského
prefekta pro Galii. Po klasických a právnických studiích se před ním otevírala
skvělá politická kariéra. Ambrož se skutečně stal už ve 30 letech císařským místodržícím v Miláně.
I když měl hluboce věřící matku, nebyl
ještě jako třicetiletý křesťanem, ale jenom
katechumenem (čekatelem na křest). Jako nejvyšší státní úředník v Miláně urovnával spory mezi sektou ariánů a katolíky. Protože se při volbě biskupa očekával
povyk, byl osobně přítomný. Jeho vážnost

mezi obyvatelstvem byla tak veliká, že navzdory svému silnému zdráhání byl povolán za biskupa. Po následném křtu, kněžském a biskupském svěcení se věnoval se
zodpovědností a svědomitostí svému novému úkolu. Snažil se, aby byl v první řadě
otcem věřících a udržoval s nimi osobní
styk. Augustin ho popsal jako „obleženého množstvím chudých tak velice, že k němu bylo možné proniknout jenom velmi
obtížně“. Ambrož se vyčerpával ve službě
slova. Kázal evangelium, vykládal Písmo
srozumitelně a objasňoval význam svátostí. Jeho síla slova byla tak velká, že učitel
rétoriky Augustin, ještě dříve, než se stal

„Politická korektnost“
Jak se dělá to, co se z nás nikdo neodvažuje požadovat, nám ukazuje židovský
vydavatel G. Weidenfeld: Zachraňuje na vlastní náklady 2000 křesťanských rodin
ze Sýrie.
Proč se neodvažujeme my jako křesťané jednat o přídělech křesťanských
uprchlíků? Kde jsou evropské biskupské konference, kde jsou křesťanské strany? Jeden kladný příklad: Před několika
týdny přiletělo 150 syrských křesťanů
do Polska, kde byli přijati jako političtí
uprchlíci. Weidenfeldův fond umožnil
let a bude rodiny podporovat tak dlouho, dokud se finančně nepostaví na vlastní nohy. Oním pomocníkem je už 95letý
sir Arthur George Weidenfeld, který přežil holokaust. Chce pomoci křesťanům
na Blízkém východě. Jeho cílem je dostat 2000 rodin ze země. Skutečnost, že
se jeho akce omezuje jenom na křesťany, vyvolala kritiku ze strany vlády USA.
Odmítá podporu, protože do programu
záchrany nejsou zahrnuty jiné ohrožené
menšiny. Weidenfeld řekl, že pro něho je
odmítnutí nepřijatelné. Jenom proto, že
nemůže pomoci všem skupinám, je kritizován za pokus něco dělat.
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Jeho přání zachraňovat zvláště křesťany vychází z jeho životní zkušenosti.
Krátce před začátkem války, v roce 1938,
byl dopraven s jedním transportem dětí z Vídně do Londýna, kde se ho ujali
křesťané a starali se o něho. Na to nikdy
nezapomněl. Svým záchranným fondem
se pokouší oplatit milosrdenství, které zakusil před 77 lety od křesťanů a které ho
zachránilo před smrtí. Záchranné akce
jsou koordinovány ve spolupráci s židovským národním fondem a křesťanským
Barnabášovým fondem. Za velkého utajení bylo dopraveno prvních 150 mužů,
žen a dětí z jejich domů v oblasti Islámského státu do Bejrútu a odtud odletělo do Varšavy. „Prvním úkonem je vyhledat rodiny na území občanské války,
protože se mnohé ukrývají. A druhým
úkolem je najít zem, která je přijme,“ řekl Weidenfeld.
(A.-A. Thiermeyer, srov. ZENIT, 4. 8. 2015)
Ze Slavorum Apostoli 3/2015 přeložil -mp-

křesťanem, odešel do Milána, aby ho slyšel. Ambrož miloval liturgii. Zavedl lidový zpěv do bohoslužby a sám složil hymnus „Te Deum laudamus“.
Když se v Římské říši rozdíly mezi bohatými a chudými stávaly stále křiklavějšími, Ambrož proti tomu vystoupil. Sám
po svém zvolení biskupem šel příkladem
a rozdal chudým svůj majetek. Pranýřoval žádostivost po penězích a nadbytečný
majetek slovy: „Nedáváš chudému vůbec
nic z toho, co ti patří, dáváš mu jen z toho, co je jeho. Ty sis přivlastnil, co bylo
dáno k užívání všem. Země patří všem
a nejenom bohatým…“ Ambrož ukázal
základní linie katolické sociální nauky,
které jsou platné ještě dnes.
Jako biskup Milána vystoupil Ambrož
s odvahou za nezávislost církve na státu.
Jeho slovo „císař stojí v církvi, nikoliv nad
ní“, nebylo pouhé řečnické vyjádření. Vystoupil proti císaři Theodosiovi Velikému a donutil ho k tomu, aby uznal právo
a sklonil se před ním. Podnětem k tomu
byla událost v Soluni. Tam byli zabiti při
nějakém lidovém povstání vojáci císařské
osobní stráže. Potom Theodosius nechal
jako akt pomsty zavraždit 7000 lidí, mezi
nimi ženy a děti. Když císař o něco později přišel do Milána, zabránil mu Ambrož
ve vstupu do dómu slovy: „Velikost jeho
říše a zkažené využívání absolutní moci
zabránily, že nepoznal obludnost svého
zločinu. Ale pod svým purpurem je jenom člověk, jehož tělo je určeno, aby se
rozplynulo v prach, a jehož duše se musí
zase vrátit k Bohu, který mu ji dal.“ Teprve když císař vykonal pokání, vpustil ho
zase do kostela.
Ambrož se považoval za reprezentanta duchovních úkolů církve, nikoliv za politika. Jeho postoj se ukazuje v následující modlitbě: „Pane, dej mi přece soucit,
hlavně v tom případě, když musím být
svědkem, jak nějaký hříšník padl. Abych
netrestal v domýšlivosti a pýše, ale abych
s ním plakal a byl zarmoucen.“
Pramen: H. Hamann,
Reformer der Kirche, Matthias
Grünewald Verlag, Mainz
Z Der Fels 1/2015 přeložil -mp-
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Já jsem to (2 – dokončení)
Libanonský vědec Rajmund Nader mysticky prožil reálnou přítomnost Boha. Stalo se to z 9. na 10. listopadu 1994 v poustevně svatého Šarbela Machlúfa v Annayi.
Evangelizace

Poselství

Po tomto mystickém zážitku Kristovy přítomnosti jsem skončil s vědeckou prací a věnoval jsem se dílu evangelizace. Začal jsem pracovat v nově
vytvořené katolické televizi Télé Lumière (www.telelumiere.com). Po několika letech práce jsem se stal jejím manažerem. Vytvořili jsme také modlitební
skupinu svatého Šarbela. Setkáváme se
každý pátek; máme nejdříve studium
Písma, později ve 20 hodin mši svatou
a růženec. Modlitební skupina existuje
už dvacet let a po celou dobu roste počet jejích členů. V současnosti k ní v Libanonu patří více než 3000 lidí.
Společenství vznikla také v USA,
v Austrálii a v Londýně. Tato společenství tvoří laici, podobně jako třetí řád
svatého Františka. Před vstupem do takového společenství je nutná příprava
z oboru nauky katolické církve a Písma
svatého. Jeho členové mají být Ježíšovými svědky v dnešním světě, v jistém
smyslu takovými světskými řeholníky,
kteří jsou pevně sjednoceni s Kristem.
Jsem zodpovědný za společenství svatého Šarbela, které bezprostředně podléhá patriarchovi.
Po pouti svatého Jana Pavla II. do
Libanonu jsem také vytvořil nové hnutí s názvem Poselství Libanonu. Inspirací
pro mě byl výrok svatého Jana Pavla II.,
že Libanon má být poselstvím evangelia pro celý Blízký východ. Je to společensko-politické hnutí, jehož cílem je
zavádění evangelijních zásad do politiky a ekonomiky. Působíme od minulého roku a k Poselství Libanonu patří už
přes tisíc lidí. Toužíme být poslušnými
nástroji v Pánových rukou.
Celý svůj život jsem věnoval službě
církvi; samozřejmě se také starám o svoji ženu a děti. Svědčím o Kristu a sloužím Mu, aby skrze moji službu dospěla
radostná pravda o zmrtvýchvstání Krista i o Božím milosrdenství ke všem lidem žijícím v Libanonu i na Blízkém
východě.

Dne 24. července roku 1995, v den
liturgické vzpomínky na svatého Šarbela, se během procesí v klášteře Annaya vedle Rajmunda Nadera objevil letitý
mnich s kapucí na hlavě. Nader neviděl
jeho tvář, ale uslyšel vnitřní hlas svatého
Šarbela, který mu sdělil první poselství,
aby je ohlásil lidem. Po skončeném sdělení řeholník zmizel a Nader pocítil bolest na své paži. Objevily se tam stopy pěti
prstů, naprosto totožné jako ty z 9. listopadu 1994. Rajmund porozuměl, že to je
znamení od svatého poustevníka. Od té
doby dostává Nader čas od času poselství od svatého Šarbela. Zde je několik
úryvků z nich:
1. „Je pouze jedna cesta, která vede
k plnosti štěstí v nebi, a je jí Ježíš Kristus, opravdový Bůh, který se stal skutečným člověkem. Cesta dozrávání k lásce
v nebi, kterou nás vede Ježíš, je těžký
duchovní výstup. Když jdeme tou cestou s Ježíšem, musíme se navzájem milovat nesobeckou láskou, bezpodmínečnou a neohraničenou.“
2. „Abychom měli v srdci lásku, k tomu je zapotřebí neustále ji čerpat z jejího
Pramene, kterým je Ježíš Kristus. Z toho
jediného Zdroje mohou čerpat všichni
bez výjimky – skrze každodenní vytrvalou
modlitbu a svátosti pokání a Eucharistie.“
3. „Jenom Ježíš může člověka zbavit
všech hříchů, problémů a trápení. On velmi trpí, když člověk, vykoupený jeho Krví, upadá do hříchu a nepřichází ke svátos-

49/2015

Poustevna sv. Šarbela v Annayi

ti pokání, nedůvěřuje jeho nekonečnému
milosrdenství.“
4. „Bůh touží po tom, abychom byli
svobodní a šťastní. Jenomže lidé hledají
štěstí tam, kde ho nikdy nenajdou, tedy
na zemi, v materiálních hodnotách, v kariéře, v moci, v uspokojování smyslů nebo v jiných lidech. Plnost štěstí je možno nalézt jen skrze sjednocení se v lásce
s Kristem.“
5. „Láska je jediným pokladem, který
můžete získat v průběhu pozemského života a který bude trvat navěky. Všechna
materiální bohatství, sláva, moc, společenská pozice a nejrůznější úspěchy zůstanou
i se smrtí na tomto světě. Ve chvíli smrti
se bude počítat jedině láska.“
6. „Láska musí kralovat ve vašich srdcích a pokora ve vašich myslích. Arogance dovádí vždy ke hříchu a nedostatek
odpuštění i nenávist – k záhubě věčné.
Modlete se a obracejte se.“
7. „Modlete se z hloubi srdce, a Bůh vás
vyslyší. Otevřete pro Krista brány svých
srdcí, aby On tam mohl sídlit a darovat
vám pokoj. Pamatujte: modlete se srdcem,
upřímně a s důvěrou, nejenom rty. Rychleji k Bohu dospěje zvuk kvákání žab než
prázdná slova, která neplynou ze srdce
člověka. Při modlitbě naslouchejte Božímu hlasu. Žel, není hodně těch, kteří naslouchají a rozumějí, a ještě méně je těch,
kteří naslouchají, rozumějí a uvádějí do
života. Zaposlouchejte se tedy do toho,
co k vám ustavičně a různými způsoby
mluví Bůh, snažte se zcela naplňovat jeho svatou vůli.“
8. „Každý člověk je jakoby lampou Boha. Jeho úkolem je rozsvěcovat temnoty
ve světě. Pán Bůh stvořil každou lampu
s jasným a průzračným sklem, aby světlu umožnil pronikat a osvěcovat temnoty světa. Lidé ale na světlo zapomínají
a starají se jenom o sklo. Pomalovávají
je a zdobí, až se stane tak zatemněné, že
světlu nedovoluje pronikat. Proto ve světě panují tak velké temnoty. Sklo vašich
lamp se musí znovu stát průzračným, aby
vaše světlo svítilo ve světě. Proto po každém těžkém hříchu je třeba jít ke zpovědi, abyste byli vždy ve stavu milosti posvěcující – svítit světlem Boží milosti.“
Do polštiny přeložil a zpracoval
P. Mieczysław Piotrowski TChr
Z Miłujcie się! 3/2015 přeložila -vv-
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P. Martin Ramm FSSP

Dobře žít, a tak dobře zemřít
Nevytěsnit myšlenky na umírání

Ž

e lidé umírají, víme z každodenní zkušenosti. Ale většina
má jakýsi nevědomý dojem,
že to potká jen druhé lidi, staré, těžce
nemocné… A přitom, jak známo, nejde
jen o věk.
Na to výslovně pamatuje i přímluva při
pohřbu: „Modleme se také za ty z našeho středu, kteří budou nejdříve následovat zemřelého před tvář Boží.“
Všichni budeme jednou na řadě, neboť my všichni máme smrtelnou přirozenost. „Každé tělo se opotřebovává jako
oděv, je věčným zákonem, že se musí zemřít. Jako listí na košatém stromě tu padá, tu opět pučí, tak je to s pokolením těla a krve: jedni umírají a druzí se rodí.“
(Sir 14,17–18)
Umění představuje smrt jako smrtku
s přesýpacími hodinami. Jak písek nezadržitelně protéká, tak přejdou dny a hodiny našeho života. Zakoušíme čas jako
prchavý. A jednou padne poslední zrnko.
Pak přichází velká sklizeň. „Člověk! Jeho
dny jsou jako tráva, jako polní květ rozkvétá; jen závan po něm přejde a už není, už nikdy jej nepozná místo, kde býval.
Ale Jahvova láska k tomu, kdo se ho bojí, je odevždy navždy, i jeho spravedlnost
pro syny jejich synů, pro ty, kdo pamatují
na to, aby plnili jeho vůli.“ (Ž 103,15–18)
Jako je jisté, že zemřeme, tak jsou nejisté čas a okolnosti. Je téměř jisté, že do
100 let již nebudeme přebývat na této zemi. Ale zda budeme žít ještě zítra?
Svatý apoštol Jakub varuje před falešnou jistotou: „Tak a teď vy, kteří říkáte:
»Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, strávíme tam rok, budeme obchodovat a vyděláme peníze!« Vy, kteří nevíte, co bude zítra s vaším životem,
neboť jste pára, jež se na chvilku objeví,
pak mizí.“ (Jak 4,13–14)
Nezbývá nám tedy nic jiného než
uznat, že je náš pozemský život hodně
křehký. To je ponižující pro pyšné lidi.
Na tomto místě je důležité zdůraznit,
že vůbec nikdo nemá dispoziční právo nad
svým životem. Na to pamatuje sv. apoštol
Pavel, když říká: „Nepatříte sami sobě.“
(1 Kor 6,19)
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A na jiném místě: „Žijeme-li, žijeme
pro Pána, a umíráme-li, umíráme pro
Pána. Tedy v životě i ve smrti náležíme
Pánu.“ (Řím 14,8) Naše tělo a náš život
jsou z Boha a pro Boha. V jeho rukou spočívá náš život a naše umírání.
Kdo uznává Boha jako Stvořitele a jako Pána nad životem a smrtí, nezabije nejen druhé, ale nikdy nevztáhne ruku sám
na sebe, neboť tak zní páté přikázání: „Já
jsem Pán tvůj Bůh – nesmíš zabíjet!“
Zajisté není dovoleno odsuzovat lidi,
kteří v černých hodinách dělají hlouposti, za které, doufáme, nenesou plnou zodpovědnost. Skutečně nevíme, jaká vnitřní nouze se za takovým zoufalým činem
schovává a co se v posledních sekundách
před „skokem z mostu“ odehrává v duši.
Musíme věc jasně a zřetelně uvážit.
Sebevražda (také suicidium nebo dobrovolná smrt) není nikdy a za žádných
okolností ospravedlnitelná! Stejně tak opovrženíhodné jsou nápomoc k sebevraždě
a každá forma eutanazie. Není bezcenného života, ani těch postižených, starých

„Tak a teď vy, kteří říkáte:
»Dnes nebo zítra půjdeme
do toho a toho města, strávíme
tam rok, budeme obchodovat
a vyděláme peníze!«
Vy, kteří nevíte, co bude
zítra s vaším životem,
neboť jste pára, jež se
na chvilku objeví, pak mizí.“
(Jak 4,13–14)
a nemocných lidí, a takoví, kteří si osobují ve svém jméně v tomto rozhodnout,
nemají právo ukončit život přímým zabitím nebo odepřením tekutin či základní
lékařské péče.
Věříme tomu, že i v nejtemnějších hodinách Bůh dává sílu nést dobře a do konce kříž. „Bůh je věrný; nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své síly.“ (1 Kor
10,13) Dává zvláštní moc v soužení tomu, kdo to s vírou přijme, ve svátosti pomazání nemocných.

Co musí člověk dělat, aby dobře zemřel? Odpověď není složitá: Aby člověk
dobře zemřel, musí dobře žít. Kdo žije ve
spojení s Bohem, nemusí se zvlášť obávat.
Mnozí nevěřící lidé si přejí smrt především krátkou a bezbolestnou. Přitom
myslí hlavně na vnější okolnosti úmrtí,
rádi ale zapomínají na vnitřní okolnosti,
které jsou mnohem důležitější.
Jako křesťané prosíme v litanii ke všem
svatým slovy: „Před náhlou a nenadálou
smrtí nás ochraň, ó Pane!“ Za touto prosbou stojí důležitá pravda: Jen pokud žijeme, máme čas konat dobro. Po smrti
však nemohou být zásluhy získány ani
uspořádány, ani se nelze kát. Spíše je tomu, jak říká přísloví: „Padne-li strom na
sever nebo na jih, zůstane ten strom tam,
kam padl.“ (Kaz 11,3) Proto mohou být
poslední minuty v životě člověka mimořádně důležité.
Upřímnou lítostí může člověk, dokud
žije, mnohé spravit. Vzpomeňme jen na
zločince na kříži, který našel útočiště v Ježíši a jehož důvěra byla odměněna slovy:
„Dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43)
Je velikou milostí moci udělat krok
tam, do jiného světa, co nejuvědomělejší a nejlépe připravený a s posledním aktem lásky a lítosti předstoupit před božský soudní stůl.
„Uchraň nás před náhlou smrtí…“
Ale protože je moment smrti nejistý,
nabádá Písmo svaté ke stálé bdělosti: „Ale
vy, bratři, nejste ve tmě, aby vás proto ten
den překvapil jako zloděj.“ (1 Sol 5,4) Nebo spíše: „Mějte opásaná bedra a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří očekávají svého pána, když se vrací ze svatby, aby
mu otevřeli, jakmile přijde a zaklepe. Blahoslavení ti služebníci, které pán při svém
příchodu najde, jak bdí!“ (Lk 12,35–37)
Je dobré vložit hodinu smrti se všemi jejími okolnostmi důvěryplně do rukou Božích. Chceme žít v jeho milosti a být připraveni na den, kdy nás zavolá.
Velmi pěkná modlitba o dobrou hodinu smrti je „Zdrávas, Maria“. V ní voláme o pomoc a přímluvu k Matce Boží
pro nejdůležitější momenty našeho života: „nyní“ a „v hodině smrti naší“.
Umírání pro křesťany sice obsahuje
přirozenou hořkost. Přirozenost se může vzpírat a rozloučení připravovat bolest.
Při tom všem ale převažuje radostná naděje, neboť: „Pro křesťana, který spojuje
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Isidoro Isolani OP
svou vlastní smrt s Ježíšovou, je smrt příchodem k němu a vstupem do věčného života.“ (Katechismus katolické církve 1020)
Tak se říká v prefaci zádušní mše: „Ač
nás tísní osud jisté smrti, přece nás těší příslib budoucí nesmrtelnosti. Neboť
tvým věřícím, ó Pane, bude život proměněn, ne vzat. A když se rozpadnou příbytky tohoto pozemského putování, bude
jim připraveno v nebi věčné obydlí.“ Ježíš sám řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků, kdyby ne, byl bych vám to
řekl; jdu vám připravit místo. A až odejdu a připravím vám místo, přijdu znovu
a vezmu vás k sobě, abyste tam, kde jsem
já, byli také vy.“ (Jan 14,2–3)
Zcela naplněny křesťanskou nadějí
a očekáváním příchozího jara jsou pohřební modlitby církve, kterými je doprovázeno skonání věřícího: „Ubírej se, duše
křesťanská, z tohoto světa ve jménu Boha, Otce všemohoucího, který tě stvořil,
ve jménu Ježíše Krista, Syna Boha živého, který pro tebe trpěl, ve jménu Ducha
Svatého, jenž byl na tebe vylit… Dnes budiž v pokoji připraveno tvé místo.“
Jak je krásné, když člověk může se svatým Pavlem říci: „Pro mne je životem samozřejmě Kristus a smrt znamená zisk.“
(Flp 1,21)
Tím je smutnější, že se mnoho současníků v náboženské dezorientaci uchyluje
k scestným dálněvýchodním představám.
Nauka o reinkarnaci a stěhování duší jsou
zrovna dnes v módě. Vycházejí z toho, že
se duše lidí po smrti znovu mohou narodit v nějakém novém těle.
Svatý apoštol Pavel se jasně zříká takovýchto představ, když píše: „Lidé umírají
pouze jednou a poté je soud.“ (Žid 9,27)
Víra v opětovné narození stojí v příkrém protikladu ke křesťanskému obrazu
člověka: Nebere vážně ani tělesnost člověka, ani jeho svobodnou vůli. Tělesně-duševní jednota je touto naukou zrušena a tělo znehodnoceno, neboť již nepatří
podstatně k člověku a bude v koloběhu
zrození stále znovu obměňováno.
Jak zcela jinak tu zní katolická víra
o svatosti těla a o vzkříšení mrtvých! Písmo svaté nás vybízí dobře využít jeden život na zemi. V tomto životě daruje Bůh
každému člověku všechnu ke svatosti potřebnou milost.
Z VISION 2000 – 5/2015 přeložil -jn-
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Suma o darech svatého Josefa (7)
PRVNÍ ČÁST

Kapitola II:
Námitky proti předchozím
důvodům [jména svatého Josefa]
Velký učitel Albert, nejzářivější světlo veškeré moudrosti,(1) když svým hlubokým duchem uvažuje o zásluhách,
ctnostech a darech Matky Boží, uvádí
proti důvodům předchozí kapitoly tyto námitky:
I. Zdá se, praví, že se snoubenec nejsvětější Panny neměl nazývat Josef. Jako je totiž jedno kolo v jiném kole, tak
je Starý zákon v Novém zákoně. Zdá se
tedy, že manželství Panny Marie mělo být někde
v Zákoně předobrazováno. Jak to pak vykládá církev, došlo k tomu u Ester
a u Achašveróše. Jestliže
tedy toto manželství obrazně znázorňovalo ono
manželství a tito manželé
ony manžele, pak i jména
oněch by měla odpovídat
jménům těchto. Avšak
Esteřiným manželem byl
Achašveróš: tedy i manžel naší Paní by
se měl jmenovat Achašveróš.
II. Dále, Sára, která ve stáří a neplodná porodila syna, jenž měl být obětován
proti zákonům přirozenosti, je předobrazem naší Paní, která porodila Syna,
jež měl být obětován na kříži nad zákony přirozenosti. Jestliže však Sára předznamenává naší Paní, pak manžel Sáry
předznamenává manžela naší Paní, který by se tak měl nazývat Abrahámem.
III. Dále, jestliže naše Paní byla předobrazována Rebekou, měl by se její manžel nazývat Izák.
IV. Dále, je-li Pán předobrazován Samsonem, je jeho Matka jako matka Samsonova, a proto by se její manžel měl jmenovat Manne.
V. Dále, je-li jméno Josef vykládáno jako rozmnožení a nedošlo-li v tomto manželství skrze Josefa k žádnému rozmnožení, není vhodně nazýván Josefem.(2)
Na první čtyři argumenty veliký učitel
Albert odpovídá dostatečně jedinou od-

povědí, když říká: „Nebylo vhodné, aby
byl Josef předobrazován někým, kdo byl
manželem skrze tělesné spojení, neboť
on uzavřel manželství svatějším způsobem – manželskou smlouvou bez tělesného spojení, jako panický manžel střežil pannu, prokazoval náležitou službu
a byl otcovským citem nerozlučně spojený s Matkou a Synem.“(3)
Odpovídá pak na další námitky, když
praví: Říkáme, že jedna osoba ve Starém
zákoně kvůli svým mnohým vlastnostem
někdy předobrazuje více osob. Tak Abrahám, když se o něm v Gn 22,2 říká: „Vezmi svého syna atd.“, předobrazoval Boha
Otce, který svého vlastního Syna neušetřil. Když se však o něm
v Gn 12,1 říká: „Odejdi
ze své země a ze svého
rodiště“, předobrazoval
Syna, který vyšel od Otce a přišel na svět. Když
se pak o něm v Gn 18,1
říká, že seděl ve dveřích
stanu za denního horka,
předobrazoval staré otce, kteří seděli ve stínu
Zákona a se žárem touhy očekávali vtělení Slova. Podobně říkáme, že Josef v tom, jak
byl prodán, vysvobozen a uvězněn a jak
zachránil Egypt, předobrazoval Pána.
Avšak ve věrnosti, čistotě, odhalování
tajemství, svěřené správě věcí, uchování pokrmu a vedení země byl předobrazem svatého Josefa.
(Pokračování)
Z latinského originálu
„Summa de donis Sancti Ioseph“
(Romae: ex Typographia polyglotta
Sacrae Congregationis
de Propaganda Fide, 1887)
přeložil fr. Štěpán Maria Filip OP
Poznámky:
(1)

Tj. sv. Albert Veliký. [pozn. překl.]
Mariale, q. 23, § 1. In: Opera omnia. Parisiis:
ed. Viv s, 1898, t. 37, s. 49. [pozn. překl.]
(3)
Tamtéž, q. 23, § 2. In: Opera omnia, t. 37,
s. 50. [pozn. překl.]
(2)

9

„Prováděl jsem satanistické rituály
na potratových klinikách, dnes jsem katolík!“
Ve světle nedávných videí odhalujících obchody americké organizace Planned Parenthood s orgány a tkáněmi nenarozených
dětí připravilo Lepanto Institute interview s bývalým satanistickým vysokým čarodějem Zacharym Kingem (místy otřesné svědectví). Zachary byl průměrným chlapcem z americké čtvrti. Vyrůstal v baptistické rodině. Když mu bylo deset, začal praktikovat magii, ve třinácti se připojil k satanistickému spolku a v patnácti porušil všech deset Božích přikázání. Během svého dospívání se v tomto spolku propracoval až na pozici vysokého čaroděje a aktivně prosazoval satanovu agendu – včetně rituálních
potratů. King napsal o svých zkušenostech v knize „Abortion is a Satanic Sacrifice“ (Potrat je satanistickou obětí).
Lepanto Institute: Zaku, ty máš opravdu o čem vyprávět. Mohl bys nám poodhalit pozadí toho, jak ses dostal k satanismu?
King: Začalo to silnou zvědavostí, zda
je magie skutečná. Ta přišla poté, co jsem
v sedmdesátých letech, ve kterých jsem
vyrůstal, sledoval filmy o čarodějích a černokněžnících. Ve škole jsme měli hru s názvem „Bloody Mary“ nebo „Nenávidím tě,
Bloody Mary“. Během hry jste museli vejít
do umývárny a tuto frázi při zhasnutých
světlech několikrát odříkat. Vždy, když to
moje skupina učinila, v zrcadle jsme viděli démonickou tvář. Netušili jsme, na
co se to vlastně díváme. Věděli jsme jen
to, že je tam najednou v zrcadle ta děsivá věc a každý vyběhl z umyvárny vyděšený na smrt... kromě mne. Vždy jsem si
myslel, že je to celkem v pohodě. Zhruba
ve stejném čase, kdy jsem toto dělal, jsem
každý víkend hrával v kampani Dungeons
and Dragons a vždy jsem tam byl čarodějem nebo černokněžníkem. Nakonec mě
napadlo, že bych mohl dělat nějakou sku-

tečnou magii a zkusit pár kouzel za peníze. Dvakrát to fungovalo, ale mohla to být
jen náhoda, a tak jsem to udělal do třetice.
A když jsem to dělal potřetí, kouzlo jsem
vyřkl před démonem v umyvárně [ze zaříkávačky „Bloody Mary“] (1) a pomyslel
jsem si, že bych mohl trochu zvýšit svoje
požadavky, a uvidím, co se stane. Druhý
den jsem dostal 1000 dolarů. To mě přesvědčilo, že magie je skutečná.
Když mi bylo dvanáct, jeden přítel mě
uvedl do skupiny, která hrávala Dungeons
and Dragons a která rovněž věřila, že magie je skutečná. Ukázalo se, že tato skupina je satanistickým spolkem. Mnoho lidí
se mě ptá: „A v té chvíli jsi neutekl a neschoval se?“ Připomínám jim, že jsem vyrůstal v sedmdesátých letech, kdy satanské
spolky byly v televizi zobrazovány skutečně děsivě, ale... Miluji hrací automaty, videohry a sci-fi jako Star Trek a Star Wars.
A tito lidé měli téměř každý sci-fi a fantasy film, který byste si přáli vidět. Měli
hrací automaty, v zemi zapuštěný bazén,

Země se sexuální výchovou na základních školách
mají vyšší procento potratů -náctiletých
Sexuální výchova ve školách nevede
k odpovědnějšímu sexuálnímu chování
mládeže. Dospěli k tomu redaktoři italského hospodářského deníku Key4Biz,
kteří provedli analýzu počtu potratů mezi
náctiletými v různých evropských zemích.
Italské školy se už několik desetiletí
brání pokusům zavádět od útlého věku
sexuální výchovu. Hlavním argumentem
přívrženců sexuální výchovy je právě zodpovědnější chování mládeže. Průzkum
však ukazuje, že efekt je přesně opačný.
Nejvyšší procento potratů mezi dívkami
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mladšími dvaceti let je právě v zemích,
kde byla sexuální výchova zavedena do
školních osnov už v 70. letech. Statistiku vede s 18 % Velká Británie, za ní následuje Francie (15,2 %), Dánsko (15 %),
Holandsko (13,18 %), Finsko (12,1 %)
a Norsko (11,4 %). Oproti tomu v Itálii,
kde podobný předmět ve školních osnovách nefiguruje, zaznamenali 6,3 %, to
znamená třikrát méně než ve Velké Británii, kde se děti začínají učit o sexu už
v sedmi letech.
www.radiovaticana.cz, 3. 11. 2015

Zachary King
velký krb na grilování... a celé to bylo jako chlapecko-dívčí klub. Byla to prostě
velká zábava. Povím to takto: věděli, jak
vás zlákat. Znali vše, co by dítě chtělo dělat, a takto jsem se do toho zapletl i já.
Toto byl můj první kult. Byl jsem tam,
dokud mi nebylo osmnáct, a potom jsem
se stal členem Světové satanistické církve,
což je mnohem větší, celosvětový kult.
Pozice, kterou jsem tam dosáhl, se nazývá „vysoký čaroděj“ (anglicky High Wizard). Ve velkých satanistických spolcích
jsou totiž lidé, kteří pro shromáždění vykonávají magii. Může tam být jeden takový, nebo i deset. Většinou je jejich počet [vysokých čarodějů ve spolku] dva až
pět a naším úkolem je cestovat po celém
světě a dělat čáry, které si lidé žádají vykonat. Když teď říkám „lidé“, myslím tím
rockové hvězdy, filmové hvězdy, politické
osobnosti, bohaté lidi... neexistují hranice
ani v tom, kdo si kouzlo žádá, ani v tom,
kolik je za to ochoten zaplatit.
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Liturgická čtení –
Lepanto Institute: Takže jsi byl v satanismu vysokým čarodějem... Jen velmi stručně, jak se to stalo?
King: Říká se, že [vysoké čaroděje]
si pečlivě vybírá sám satan. Nevím, jaká
jsou pro to kritéria. Provozoval jsem magii od svých deseti let a vysokým čarodějem jsem se stal, když mi bylo jednadvacet. Ve Světové satanistické církvi jsem
byl asi tři roky. Kdysi, když jsem byl dítětem, viděl jsem jednoho vysokého čaroděje, ale nevěděl jsem, že to, na co jsem
se díval, je právě toto. [Jeho vzhled] je
zcela unikátní. Takový člověk má vysoký klobouk, proutek nebo paličku, tvář
má namalovanou jako mrtvola a má takový ten starý smoking. Pokud si kliknete na YouTube a podíváte se na klip od
Pink s názvem Like a Pill, uvidíte, jak se
na videu čtyřikrát objeví vysoký čaroděj.
Když se čaroděj objeví na obrazovce potřetí a počtvrté, můžete vidět, jak sesílá
kouzla. Vidělo ho mnoho lidí, kteří shlédli tento klip, ale nevěděli, na co se dívají.
Ale přesně takto vypadají.
Satan si tedy takového člověka vybírá.
Ale takový velký kult má ještě i generálního ředitele a správní radu. Generální
ředitel mu pošle zprávu, že se má s ním
a se správní radou sejít. Oni mu řeknou,
že byl vybrán. Dostane knihu, která mu
řekne, jaké jsou jeho pracovní povinnosti
na postu vysokého čaroděje, a on se rozhodne, zda to dělat chce, nebo ne, i když
jsem ještě nikdy neslyšel o někom, kdo
by to odmítl.
Lepanto Institute: Takže tě tehdy pozvali před tuto vysokou radu a nabídli ti
pozici vysokého čaroděje?
King: Správně. A já jsem to dělal asi
10 nebo 12 let.
Lepanto Institute: Jakou roli hraje při
satanistických rituálech potrat a kdy ses
poprvé podílel na potratu v rámci satanismu?
King: Jen co jsem dosáhl čtrnácti let,
přišli za mnou členové spolku a řekli mi,
že se asi za devět měsíců zúčastním potratu. Uspořádali sexpárty, na kterých byli hoši od 12 do 15 let a žena nad 18 let,
jejímž záměrem bylo otěhotnět a potom
po devíti měsících podstoupit potrat.
Když mi to řekli, odpověděl jsem nahlas
„skvělé“, avšak neměl jsem tušení, co to
vlastně potrat je. Myslím, že ve své rodině jsem jednou slyšel své rodiče zašeptat
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slovo „potrat“, když hovořili o někom jiném. Myslel jsem si, že je to vulgární slovo, protože šeptali, a nikde jinde jsem to
slovo neslyšel. Když jsem se členů spolku zeptal, co je to potrat, neboť nevím, co
mám při něm dělat, vysvětlili mi to takto:
V děloze je dítě a ty ho zabiješ. Bude tam
potratový doktor, aby ti pomohl, a bude
tam zdravotní sestra, protože je to normální lékařský postup. Moje první otázka zněla: „Je to legální?“ Odpověď byla:
„Ano, je, dokud je v děloze. Když je dítě
ještě uvnitř ženy, můžeš ho zabít.“ Takto
nám to vysvětlili: „Zabiješ dítě.“ Neřekli, že zabíjíme plod anebo že zabíjíme nějaké buňky v těle. Nic z toho. Je to dítě.
Nyní, nechci říci, že bych souhlasil se
zabitím dítěte mimo ženské tělo, avšak
když jsem věděl, že mohu zabíjet, kolik
chci, pokud je něco uvnitř těla... v satanismu je totiž zabíjení nebo usmrcení něčeho nejefektivnějším způsobem,
jak dosáhnout naplnění vašeho zaklínadla. Pokud se snažíte získat satanův souhlas, tj. aby vám dal něco, co chcete, něco zabít je tím nejlepším způsobem, jak
to dostat. Něco zabít znamená vykonat
nejvyšší oběť satanovi. Když tedy můžete zabít nenarozené dítě, je to pro něho
nejvyšší oběť.
Lepanto Institute: Pověz mi něco o prvním potratu, který jsi provedl jako satanistický rituál.
King: První z nich jsem provedl asi
tři měsíce předtím, než jsem dosáhl patnácti let. Proběhlo to na farmě, která byla překvapivě sterilnější než mnohé jiné
potratové kliniky, na kterých jsem dělal
potraty. Přišel lékař a zdravotní sestra,
kteří vykonávali potraty... Byla tam žena
s rozkročenýma nohama, která čekala
dítě a kterou obklopovalo třináct nejvyšších členů našeho spolku, všichni vysocí kněží a kněžky. Já jsem byl uvnitř kruhu se ženou a potratovým lékařem. Byli
tam všichni dospělí členové mého spolku. Bylo tam několik žen, které klečely
na podlaze, zmítaly se z jedné strany na
druhou a znovu a znovu odříkávaly zaklínadlo „naše tělo a my samé“. Opodál bylo několik mužských členů našeho spolku a všichni zaklínali a modlili se. Rituál
začal v noci v 23.45, kouzlo začalo o půlnoci, což je hodina čarování, a skutečná
smrt dítěte nastala ve tři ráno, v hodinu,
která se nazývá ďáblovou hodinou.

dokončení ze str. 3
pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem
totiž přesvědčen, že ten, který ve vás
(toto) dobré dílo začal, přivede ho ke
konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je
mi svědkem, jak po vás po všech toužím
láskou Krista Ježíše. A za to se modlím:
ať stále víc a více roste vaše láska a s ní
i poznání a všestranný úsudek, abyste
dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem,
k Boží chvále a slávě.
Evangelium – Lk 3,1–6
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia,
když Poncius Pilát byl místodržitelem
v Judsku, Herodes údělným knížetem
v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti
Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do
celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je
psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas
volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí
ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je
narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí!
A každý člověk uzří Boží spásu.“

Mým jediným úkolem při tom všem
bylo vložit skalpel. Nemusel jsem skutečně způsobit smrt... důležité bylo, abych
měl na svých rukou krev. Takže jsem na
ruce musel dostat něčí krev, ať už ženy,
či dítěte. A pak lékař postup dokončil.(2)
Lepanto Institute: ... Kolika rituálních
potratů ses zúčastnil?
King: Předtím, než jsem se stal vysokým čarodějem, jsem jich provedl pět.
Poté, co jsem se stal vysokým čarodějem,
jsem provedl ještě dalších 141.
Lepanto Institute: Prováděl jsi někdy
potrat v... [velmi známé potratové zařízení] ?
King: Ano, dělal. Odhaduji, že jsem
v těchto zařízeních provedl asi 20 rituálních potratů, ale nikdy jsem to nepočítal. Vím jen, že jsem byl v mnohých
z nich. Asi před dvěma lety jsem šel dovnitř jednoho takového zařízení, protože
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jsem dělal nějaký výzkum pro nové CD,
na kterém jsem pracoval, a bylo velmi čisté a lidé byli velmi milí. Ale všechna ta,
v kterých jsem se zúčastnil při vykonávání potratů, byla strašně nehygienická. Vypadala jako domy hrůzy. Krev byla všude. Některé pokoje měly krev i na stropě.
Lepanto Institute: Jak jste dostali pozvání k vykonávání satanistických potratů v těchto zařízeních? Někdo vás zavolal? Jak k tomu došlo?
King: Jako vysoký čaroděj jsem byl
v satanistickém spolku člověkem, za kterým chodili jiní. Většina lidí buď zavolala
někomu, koho z toho spolku znala, anebo [nás] zavolali, nebo jsme dělali dost
práce také s ilumináty, a tak si nás zavolali. To všechno byli samozřejmě lidé,
kteří tyto věci znali, ale nás jen pozvali
k účasti. Světová satanistická církev není jedinou organizací, která v těchto zařízeních vykonává satanistické oběti. Existují i další čarodějnické organizace jako,
Wiccans, které se velmi angažují ve vykonávání potratů v těchto zařízeních. Občas si nás na rituální potrat pozval ředitel zařízení anebo nějaký vlivný správce.
Někdy byl satanistou sám lékař a oni člověka pozvou, abychom přišli a podíleli se
na potratu, anebo tehdy, když chtěli vykonat obřad na závěr dne.
Na konci dne se totiž satanistické skupiny každodenně setkávají a dělají něco
jako černou mši. Je to obvykle kolem půlŘímskokatolická farnost Lidečko Vás zve na ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU v sobotu 12. prosince 2015
v kulturním domě v Lidečku. Přednáší P. Lukáš Engelmann, farář v Ostravě-Třebovicích.
Program: 8.30 hod. – zahájení, modlitba radostného růžence • 9.00 hod. – I. přednáška, meditace •
10.30 hod. – II. přednáška, meditace • 11.30 hod.
– modlitba růžence světla • 12.00 hod. – oběd,
přestávka • 13.00 hod. – konference, odpovědi na
dotazy • 14.00 hod. – III. přednáška, meditace •
15.30 hod. – adorace ve farním kostele, příležitost
ke svátosti smíření • 16.30 hod. – mše svatá ve
farním kostele, závěr duchovní obnovy.
Do 8. prosince 2015 odevzdejte na faře v Lidečku
přihlášku s režijním poplatkem 150 Kč, studenti 80 Kč. Můžete se závazně přihlásit i na e-mail
faralidecko@seznam.cz nebo na telefon 731 621 105.
Poplatek pak zaplatíte na místě. Všichni účastníci
mají zajištěné občerstvení a oběd. Vezměte si Písmo svaté NZ a sešit na poznámky. Při obnově bude prodej duchovní literatury.
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Zachary King
noci. Toto je prodloužená mše, která trvá
asi dvě nebo tři hodiny. Při ní všechny děti, které byly v ten den zabity, zasvětí satanovi. Nezáleží na tom, proč ty ženy šly
na potrat, všechny děti se na konci dne
zasvětí satanovi.
Lepanto Institute: Co se děje při vykonávání takovýchto rituálních potratů, [zasvěcení dětí]? K čemu všeobecně dochází během těchto rituálů?
King: Na tyto akce přicházejí také
děti, i když většinou nejsou v místnosti, kde se koná potrat. Jsou v oddělené
místnosti a mají soutěžit, které z dětí zůstane vzhůru až do třetí ráno. Dítě, které
dokáže zůstat vzhůru tak dlouho, dostane odměnu. Muži, kteří nejsou součástí
nejvyšší třináctky, zaklínají a zpívají. Zaklínají je také kvůli ochraně před kýmkoliv, kdo by se mohl proti nim modlit. Například modlit se proti nim křesťanské
modlitby. Kvůli ochraně máme rovněž
mnoho lidí v kapse. Například zaplatíme nějakého poslance anebo šerifa nebo někoho takového, aby po nás v té době nikdo nepátral. Jsou tam ženy, které
zpívají a kývají se. Třináct členů obklopí
ženu, která má potrat, a právě oni vykonávají skutečné magické kouzlo. V jednom případě byl žadatelem kouzla starosta města. Přišel k nám, protože chtěl,
aby v jeho městě prošla nějaká vyhláška,
a snažil se o to dvakrát či třikrát, ale nikdy to neprošlo. Nějakou dobu byl členem spolku. K tomu, aby tu věc protlačil, se snažil využít všechny právní cesty,
ale nikdy to nefungovalo. A tak získal ně-

koho, kdo by šel na potrat, který proběhne v noci během našeho satanistického
sabatu – abychom tak mohli vykonat potrat a spolu s ním i to kouzlo. Všeobecně platí, že v maloměstských spolcích se
na takovéto akci ukáže každý. Ve větších,
jako například v takových, v jakých jsem
byl tehdy, když jsem byl členem Světové
satanistické církve, je přítomen vysoký
čaroděj, lidé, kteří chtějí kouzlo, a potratový lékař se sestřičkou. Mnohokrát byla ve [velmi známých potratových zařízeních] přítomna celá kopa lidí, protože
mnozí, kteří pracují na těchto místech,
jsou satanisti anebo čarodějnice. Takže
tam bylo mnoho lidí ochotných zúčastnit se této satanistické události.
Lepanto Institute: Řekl bys, že [velmi
známá potratová zařízení] přitahují členy okultismu, protože mohou vykonávat
rituální potraty?
King: Řekl bych, že ano, je to zcela
pravdivé tvrzení. Víte, v současnosti existuje mnoho lidí, kteří patří k NOW (The
National Organization of Women, Národní
organizace žen), a mnozí lidé patří do kultu wiccan. Členové kultu wiccan sice tvrdí, že se zastávají zachování života, ale je
jim dovoleno „srazit“ anebo „porazit“ každého, kdo jde jakýmkoliv způsobem proti
nim. Je jim tedy dovoleno zničit takové lidi všemi dostupnými prostředky, což pro
ně znamená skrze magii. My jako křesťané se namísto toho modlíme za jejich obrácení. Nuže, oni se na to dívají jako na
loveckou sezónu na křesťany. Také se dívají na ženskou postavu a na ženu jako na
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Matku Zemi či Gaiu. Mají tedy tuto ženskou postavu a tu uctívají. A představte si,
že ona je bohyně. Dítě jí z toho tedy něco
ubírá. A tak je potrat jakoby satanistickou
svátostí, pokud se to tak dá říci.
Tedy tak, jako katoličtí muži přistupují ke kněžství, protože je přitahuje svatost
a práce pro Boha, tak potratové zařízení
láká satanistu k satanistickému kněžství.
Lepanto Institute: Zažili jste někdy, že
jste nedokázali dokončit potrat nebo rituál kvůli lidem, kteří se modlili před potratovým zařízením?
King: Více než jedenkrát. Jednou jsme
měli dítě, které navzdory svému osudu přežilo potrat. Jednou jsem přišel k potratovému zařízení a na obou stranách ulice
stáli lidé. Na jedné straně byli lidé, kteří
se modlili a vyzývali k odporu proti potratům, a na druhé straně jsem byl já a lidé, kteří byli očividně pro potraty a kteří křičeli všechny druhy oplzlostí na lidi
na druhé straně ulice. Když jsme vešli
dovnitř a podívali se na ulici, viděli jsme
všechny lidi na druhé straně ulice na kolenou. V ten den se naplánovaný potrat nekonal. Myslím si, že se mi to stalo asi třikrát. A všechny tři případy... je to vtipné,
ale nikdy mi to nedošlo... totiž, že všechny
tři zmařené potraty lze skutečně připsat
pouze modlitbám, které se konaly venku.
Lepanto Institute: Jakou radu bys dal
lidem, kteří se modlí venku před potratovými zařízeními, zejména pokud mají
podezření, že se uvnitř děje nějaká okultní činnost?
King: Zaprvé, nepřestaňte! Nic, co se
děje uvnitř potratové kliniky, vám nemůže ublížit. Jistě, jsou tam všude dokola démoni, ale myslete na satana jako na psa
na řemínku: když nepůjdete k řemínku,
nemůže vás uhryznout. Buďte ve stavu
milosti, když tam jdete. Vezměte si s sebou sklenici svěcené vody. Nestříkejte je
na lidi, kteří tam jsou, protože se může
stát, že se ocitnete u soudu. Víte, tito lidé
vás zažalují i za nejhloupější věci. Když
tam půjdete a když budete odtud odcházet, určitě pokropte sebe sama. Pokropte jí všechny členy vaší rodiny. Ideální by
bylo, kdybyste předtím, než tam půjdete, šli ke svatému přijímání. Pokud v ten
den půjdete na mši, věnujte po mši pár
minut tomu, že poprosíte našeho Pána,
aby s vámi poslal svoji Matku. Vezměte
si s sebou růženec a dobijte jim ďábla až
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Role muslimů v boji s ISIS je nezastupitelná
Pokud jsou muslimové proti terorismu, proč nevycházejí demonstrovat na
ulice evropských měst, aby veřejně vyjádřili svůj nesouhlas? – ptá se v kontextu pařížských útoků P. Samir Khalil
Samir SJ, egyptský jezuita a islamolog, který je rektorem Papežského Institutu východních studií. Připomíná,
že muslimové jsou takových protestů
schopni. Ukázali to v Egyptě, když nesdíleli radikální názory prezidenta Mursího. V boji s tzv. Islámským státem
mají nezastupitelnou roli. Důležité je
totiž zvítězit nad ním nejen vojensky,
ale také ideově. Je potřeba ukázat, že
nejde o jednu z možných interpretací
islámu. I když nelze říci, že to, co dělají teroristé, nemá s islámem nic společného – zdůrazňuje P. Samir:
„Část muslimů tvrdí, s odvoláním na
Korán a na ranou islámskou tradici z doby Mohameda, že islám je dnes slabý,
protože nezachovává věrnost původním

na smrt. Jsou věci, kterých se ďábel bojí.
Nejvíc se však bojí dobře zformovaného
katolíka; katolíka, který chápe svoji víru
a který ví, o čem je duchovní boj. Nechce
bojovat s někým, kdo má na sobě všechno svoje brnění.
*

*

*

V lednu 2008 během práce ve stánku se šperky prožil Zachary King setkání s naší Nejblahoslavenější Matkou. To
změnilo jeho život. Zachary prožil uprostřed nákupního centra mocí Zázračné
medailky pokoj, který převyšuje všechno
chápání. Tím pokojem byl Ježíš Kristus,
Kníže pokoje. Láska naší Paní zachráni-

OTEVŘENÝ DOPIS
K PROJEDNÁVANÉ NOVELE
ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Fórum rodičů uveřejnilo otevřený
dopis k projednávané novele školského zákona a zavedení povinné docházky do mateřské školy od 5 let
dítěte. K tomu dopisu se lze připojit na http://forum-rodicu.webnode.
cz/otevreny-dopis.

vzorům z prorokovy doby, to znamená:
nešíří po světě víru všemi možnými prostředky. Právě takový byl raný islám.
Nijak se nepodobá například judaismu, v němž Židům stačí, že jsou vyvoleným národem, a vyhýbají se jakémukoli proselytismu. Islám se od prvopočátku
zakládá na dobyvačné válce. Sám Mohamed vedl několik desítek válek,“ vysvětluje P. Samir.
Podle o. Samira lze očekávat v západních zemích další útoky. Západ
a křesťané jsou totiž historicky hlavním nepřítelem islamistů. Za velkou
překážku v boji proti tzv. Islámskému
státu považuje P. Samir dvojakost bohatých arabských zemí, jako je Saúdská Arábie. Oficiálně deklaruje nepřátelství vůči teroristům, ale na druhé
straně je všeobecně známo, že patří
k jednomu z finančních zdrojů této
organizace.
www.radiovaticana.cz, 19. 11. 2015

la Zacharyho před peklem a vyvedla ho
přímo do Srdce svého Syna, Ježíše Krista. Začal chodit do katolického kostela
sv. Františka Xaverského ve Vermontu
a v květnu 2008 (v měsíci Panny Marie)
Zachary King vstoupil do katolické církve! Po 26 letech působení v okultismu se
Zachary stal bojovníkem pro Ježíše Krista
a kvůli ochraně Božího lidu se chce podělit o své vědomosti. Zacharyho svědectví
je inspirací, která dokazuje, jak skutečně
velké je Boží milosrdenství a jeho odpuštění. Především však ukazuje, jak hluboce nás Bůh miluje.
Zachary King v současnosti žije se svojí ženou na Floridě. Působí jako mezinárodní mluvčí, který, kdykoliv jen může,
šíří příběh o zázračné záchraně ze satanismu. Zacharyho webové stránky jsou
http://www.allsaintsministry.org.
Zdroj: lepantoinstitute.org, 18. 8. 2015
Z LifeNews Slovakia přeložil -ddPoznámky:
(1)

Texty v hranatých závorkách jsou původním
redakčním zásahem Lepanto Institute.
(2)
Následující dvě věty byly pro svoji drastičnost vypuštěny.
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Pondělí 7. 12. 2015
6:05 44 let novickou 6:30 Návrat orla skalního do české
přírody 7:00 Papež František, papež lidí 8:00 Attilova
meta 8:10 Outdoor Films s profesorem Zdeňkem Ďurišem
(44. díl): S oceánologem do mořských hlubin 9:45 Přejeme
si … 10:05 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem (5. díl):
Prolínání světů 10:30 Harfa Noemova 10:55 V pohorách
po horách – Smrk 11:05 P. Vojtěch Kodet – Adventní obnova: Připravte cestu Páně (Lk 3,1–6) 11:45 Sedmihlásky
– Když si já zazpívám; Nebojím sa jagára 11:50 OVCE.sk:
Nevychovanec 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá
z kaple Telepace [L] 12:50 Rangers na Mohelnickém dostavníku 2014 (5. díl): Folková pohlednice z Mohelnického
dostavníku 2014 13:35 Duchovní malby (5. díl): Ježíšovo
veřejné působení 14:00 Putování modrou planetou: Chile
a Patagonie 14:35 Můj Bůh a Walter: Vatikán 14:50 Noční univerzita: Doc. Vladimír Petkevič, CSc. – Život a dílo E. Steinové
16:00 V souvislostech (119. díl) 16:20 Missio magazín: listopad 2015 17:25 Dana & Přátelé (7. díl): James Kilbane
18:00 Salesiánský magazín [P] 18:15 Ars Vaticana (20. díl)
18:25 Sedmihlásky – Když si já zazpívám; Nebojím sa jagára 18:30 Ovce.sk: Masopustní maska 18:35 ARTBITR –
Kulturní magazín (7. díl): S fotografem Jakubem Dostálem
18:45 Odkaz předků (6. díl): Kněžpole 19:00 Vatican magazine
(839. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 19:35 Přejeme
si … 20:00 Sedm výprav Josefa Vágnera (3. díl): Mezi zebrami [L] 21:35 Terra Santa News: 2. 12. 2015 22:00 Noční univerzita: P. Marek Orko Vácha, Ph.D. – Tvůrce tvoří tvůrce (kde
je člověk?) 23:25 Vatican magazine (839. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 0:00 Kulatý stůl (188. díl): II. vatikánský
koncil a církev dnes 1:30 Noční repríza dopoledních pořadů.

TELEVIZE

DOBRÝCH ZPRÁV

Vysílání denně 6.00 – 1.00 hod.
Denně: 8.00; 16.00 hod. – programová nabídka
TV NOE (změna programu vyhrazena)
Podrobnosti na www.tvnoe.cz
obnova: Připravte cestu Páně (Lk 3,1–6) 16:00 Na druhý pohled 17:30 Dny terapie 2014 17:40 Můj Bůh a Walter: Historie
církve 18:00 Život v modlitbě 18:30 Ovce.sk: Druhý břeh
18:35 Sedmihlásky – Když si já zazpívám; Nebojím sa jagára
18:40 Odkaz předků (6. díl): Kněžpole 18:53 Tam, kde již 10 let
naplňují dny životem 19:15 Terra Santa News: 9. 12. 2015 [P]
19:35 Přejeme si … [P] 20:00 Adorace [L] 21:05 Léta letí k andělům (72. díl): Tadeusz Kondrusiewicz – běloruský římskokatolický kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev [P]
21:25 Noční univerzita: Prof. Jan Sokol, CSc. – K čemu by
svět mohl potřebovat křesťany? [P] 22:20 Generální audience
Svatého otce 22:50 Vezmi a čti: Listopad 2015 23:10 O létajícím faráři 23:20 Salesiánský magazín 23:35 Duchovní malby
(5. díl): Ježíšovo veřejné působení 0:05 Adventus Domini
1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 8. 12. 2015
6:05 Pod lampou: Fedor Gál varuje 8:05 Adventus Domini
9:05 V souvislostech (119. díl) 9:25 Vatican magazine
(839. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 10:00 Mše svatá
ze Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie z baziliky
sv. Petra v Římě [L] 11:45 Sedmihlásky – Když si já zazpívám; Nebojím sa jagára 11:50 Ovce.sk: Masopustní maska
12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 Hlubinami
vesmíru s prof. Zdeňkem Stuchlíkem: O temné energii
13:00 Ars Vaticana (20. díl) 13:10 BET LECHEM – vnitřní domov
(37. díl): Miloš Bok – dirigent a skladatel 13:25 Pomoc, která se
točí 13:55 Kulatý stůl (188. díl): II. vatikánský koncil a církev
dnes 15:30 V pohorách po horách – Smrk 15:40 Přejeme si …
16:00 Pobožnost u sloupu Neposkvrněné Panny Marie na
Španělském náměstí v Římě [L] 16:45 Podobenství (8. díl):
Marnotratný syn, 1. část 17:15 Hudební magazín Mezi
pražci 18:00 Noeland (11. díl) 18:25 Sedmihlásky – Když si
já zazpívám; Nebojím sa jagára 18:30 Ovce.sk: Tisíc přátel
18:35 Animované biblické příběhy: Josefovo setkání s bratry 19:00 VideoJournal české vědy [P] 19:15 Přejeme si …
19:30 Zpravodajské Noeviny: 8. 12. 2015 [P] 20:00 Buon
giorno s Františkem [L] 21:05 Řeckokatolický magazín [P]
21:25 P. Vojtěch Kodet – Adventní obnova: Připravte cestu
Páně (Lk 3,1-6) 22:05 Zpravodajské Noeviny: 8. 12. 2015
22:25 Jak potkávat svět 23:50 Terra Santa News: 2. 12. 2015
0:10 Dům ze skla? (6. díl): S publicistou Mgr. Josefem
Beránkem 1:10 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 10. 12. 2015
6:05 Podobenství (8. díl): Marnotratný syn, 1. část
6:35 Hudební magazín Mezi pražci 7:15 Léta letí k andělům
(72. díl): Tadeusz Kondrusiewicz – běloruský římskokatolický
kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev 7:35 U VÁS
aneb Festivalové kukátko (3. díl): Jánošíkove dni – Terchová
2015 9:00 Odkaz předků (6. díl): Kněžpole 9:15 Putování modrou planetou: Chile a Patagonie 9:55 Kulatý stůl (188. díl):
II. vatikánský koncil a církev dnes 11:30 Přejeme si …
11:45 Sedmihlásky – Když si já zazpívám; Nebojím sa jagára 11:50 Ovce.sk: Druhý břeh 12:00 Polední modlitba [L]
12:05 Post Scriptum [P] 12:15 Terra Santa News: 9. 12. 2015
12:40 Rok na Svatém Hostýně 13:30 VideoJournal české vědy
13:50 Muzikanti, hrajte 14:20 Generální audience Svatého otce
14:55 Harfa Noemova 15:20 Noeland (11. díl) 15:45 Attilova
meta 16:00 Zpravodajské Noeviny: 8. 12. 2015 16:20 Dana
& Přátelé (8. díl): Susan Hookong Taylor a Anna Da Costa
16:50 V pohorách po horách – Smrk 17:00 Škola křesťanského
života a evangelizace 17:15 Ars Vaticana (21. díl) 17:25 Návrat
orla skalního do české přírody 18:00 Animované biblické příběhy: Josefovo setkání s bratry 18:25 Sedmihlásky – Když
si já zazpívám; Nebojím sa jagára 18:30 Ovce.sk: Maškarní
ples 18:35 Hlubinami vesmíru s prof. Zdeňkem Stuchlíkem:
O temné energii 19:15 Přejeme si … 19:30 Zpravodajské
Noeviny: 10. 12. 2015 [P] 20:00 U NÁS aneb Od cimbálu
o lidové kultuře (119. díl) [L] 21:25 Putování po evropských
klášterech: Trapistický klášter v Diepenveen, Nizozemí
22:05 Post Scriptum 22:15 Pod lampou [P] 0:20 Vatican magazine (839. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 0:50 Můj
Bůh a Walter: Historie církve 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 9. 12. 2015
6:05 Zpravodajské Noeviny: 8. 12. 2015 6:25 Magazín
festivalu outdoorových filmů 2015 (4. díl): Kategorie C:
Dobrodružný vodní sportovní film 6:45 Cvrlikání (41. díl):
Sova & Slamák 7:55 Vatican magazine (839. díl): Týdenní
zpravodajství z Vatikánu 8:30 Noční univerzita: Doc. Vladimír
Petkevič, CSc. – Život a dílo E. Steinové 9:35 Ars Vaticana
(20. díl) 9:50 Generální audience [L] 11:05 Řeckokatolický
magazín 11:20 Organ v nebi 11:45 Ovce.sk: Tisíc přátel
11:48 Sedmihlásky – Když si já zazpívám; Nebojím sa jagára
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L]
12:50 Collegium orientale 13:10 Zpravodajské Noeviny:
8. 12. 2015 13:35 Jak potkávat svět 15:00 Zabetonovaný
v Bohu 15:10 ARTBITR – Kulturní magazín (7. díl): S fotografem Jakubem Dostálem 15:20 P. Vojtěch Kodet – Adventní

Pátek 11. 12. 2015
6:05 Zpravodajské Noeviny: 10. 12. 2015 6:25 Odkaz předků
(6. díl): Kněžpole 6:38 Příběh o Žofii 7:20 Hrdinové víry
(8. díl): Oto Mádr 8:25 Salesiánský magazín 8:40 Noční univerzita: Prof. Jan Sokol, CSc. – K čemu by svět mohl potřebovat křesťany? 9:30 Duchovní malby (5. díl): Ježíšovo
veřejné působení 10:00 ARTBITR – Kulturní magazín
(7. díl): S fotografem Jakubem Dostálem 10:10 Sedm výprav Josefa Vágnera (3. díl): Mezi zebrami 11:45 Ovce.sk:
Maškarní ples 11:50 Sedmihlásky – Když si já zazpívám;
Nebojím sa jagára 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Přejeme si … 13:05 Ars
Vaticana (21. díl) 13:15 Dar z Medžugorje 13:40 Rangers
na Mohelnickém dostavníku 2014 (5. díl): Folková pohlednice z Mohelnického dostavníku 2014 14:20 Dům nejen

14

ze skla (14. díl) 15:20 Putování modrou planetou: Chile
a Patagonie 16:00 Hudební magazín Mezi pražci 16:40 Člun:
Katolická církev ve Vietnamu 17:00 Buon giorno s Františkem
18:05 Zpravodajské Noeviny: 10. 12. 2015 18:30 Ovce.sk:
Cudzí mobil 18:35 Sedmihlásky – Když si já zazpívám;
Nebojím sa jagára 18:40 Můj Bůh a Walter: Historie církve
18:55 Putování po evropských klášterech: Trapistický
klášter v Diepenveen, Nizozemí 19:30 Léta letí k andělům (72. díl): Tadeusz Kondrusiewicz – běloruský římskokatolický kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev
20:00 Kulatý stůl (189. díl): Milosrdentví [L] 21:40 Přejeme
si … 22:00 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem (6. díl):
Templetonova cena [P] 22:25 Řeckokatolický magazín
22:45 Hlubinami vesmíru s prof. Zdeňkem Stuchlíkem:
O temné energii 23:25 Dana & Přátelé (8. díl): Susan Hookong
Taylor a Anna Da Costa 0:00 V pohorách po horách – Smrk
0:10 Noční repríza dopoledních pořadů.
Sobota 12. 12. 2015
6:05 Dana & Přátelé (8. díl): Susan Hookong Taylor a Anna
Da Costa 6:35 Podobenství (8. díl): Marnotratný syn, 1. část
7:05 Pastýř na člunu 7:25 Attilova meta 7:35 Léta letí k andělům (72. díl): Tadeusz Kondrusiewicz – běloruský římskokatolický kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev
7:55 P. Vojtěch Kodet – Adventní obnova: Připravte cestu Páně
(Lk 3,1–6) 8:35 Noeland (11. díl) 9:00 Sedmihlásky – Když si
já zazpívám; Nebojím sa jagára 9:05 Animované biblické příběhy: Josefovo setkání s bratry 9:35 Odkaz předků (6. díl):
Kněžpole 9:50 Buon giorno s Františkem 10:50 Můj Bůh
a Walter: Historie církve 11:10 Labyrintem víry s Tomášem
Halíkem (6. díl): Templetonova cena 11:40 Salesiánský magazín 12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka 12:10 Post
Scriptum [P] 12:20 Pod lampou 14:25 Sedm výprav Josefa
Vágnera (3. díl): Mezi zebrami 16:00 Vatican magazine
(839. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 16:35 U NÁS
aneb Od cimbálu o lidové kultuře (119. díl) 18:00 Duchovní
malby (6. díl): Ježíšovo utrpení 18:25 Sedmihlásky – Když
si já zazpívám; Nebojím sa jagára 18:30 Ovce.sk: Cudzí
mobil 18:35 Muzikanti, hrajte 19:10 Magazín festivalu outdoorových filmů 2015 (5. díl): Kategorie D: Cestopisný
film [P] 19:30 V souvislostech (120. díl) [P] 20:00 Cesta
k andělům (98. díl): Jiří Krampol [P] 20:50 Přejeme si …
21:05 Zpravodajské Noeviny: 10. 12. 2015 21:30 Rangers
na Mohelnickém dostavníku 2014 (5. díl): Folková pohlednice z Mohelnického dostavníku 2014 22:15 Post Scriptum
22:25 Noční univerzita: Doc. Vladimír Petkevič, CSc. – Život
a dílo E. Steinové 23:35 Meandry řeky Odry 0:00 Missio magazín: listopad 2015 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.
Neděle 13. 12. 2015
6:05 Sedm výprav Josefa Vágnera (3. díl): Mezi zebrami
7:40 VideoJournal české vědy 7:55 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře (119. díl) 9:30 Mše svatá z baziliky
sv. Jana v Lateráně [L] 11:15 Vezmi a čti: Listopad 2015
11:30 Kurzy Alfa 11:45 ARTBITR – Kulturní magazín (7. díl):
S fotografem Jakubem Dostálem 12:00 Polední modlitba
Sv. otce Františka [L] 12:20 V souvislostech (120. díl)
12:40 Zpravodajský souhrn týdne 13:25 Cesta k andělům
(98. díl): Jiří Krampol 14:20 Muzikanti, hrajte speciál: S dechovou hudbou Dambořanka [P] 15:25 Návrat orla skalního do české přírody 16:00 Noční univerzita: Prof. Jan
Sokol, CSc. – K čemu by svět mohl potřebovat křesťany? 16:55 Revoluce Jana XXIII.: Druhý vatikánský koncil 17:55 Sedmihlásky – Jede forman dolinú 18:00 Cirkus
Noeland (27. díl) [P] 18:30 Animované biblické příběhy:
Mojžíš 19:00 Zabetonovaný v Bohu 19:15 Léta letí k andělům
(72. díl): Tadeusz Kondrusiewicz – běloruský římskokatolický
kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev 19:35 Přejeme
si … [P] 20:00 P. Vojtěch Kodet – Adventní obnova: Co máme
dělat my? (Lk 3,10-18) [P] 20:40 Hradišťan s Jiřím Pavlicou
a Czech Virtuozi 22:00 V souvislostech (120. díl) 22:20 Buon
giorno s Františkem 23:25 Ars Vaticana (21. díl) 23:35 Polední
modlitba Sv. otce Františka 23:50 Labyrintem víry s Tomášem
Halíkem (6. díl): Templetonova cena 0:15 Zpravodajský souhrn týdne 0:55 Noční repríza dopoledních pořadů.
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Liturgická čtení

ADVENT A VÁNOCE V RUMBURKU
KLÁŠTERNÍ BETLÉM • do 2. 2. 2016, úterý – sobota,
9.00–16.00 hod., kostel sv. Vavřince v Rumburku
Prohlídka betlému z roku 1922 je součástí prohlídkového
okruhu v Loretě Rumburk. Vstupné 50 a 25 Kč. Otevírací doba
betléma o Vánocích: 26. 12. 2015 – 14.00–17.00 hod., 27. 12.
a 28. 12. 2015 – 14.00–16.00 hod. Vstupné dobrovolné.
DĚTSKÉ BETLÉMY • do 2. 2. 2016, úterý – sobota,
9.00–16.00 hod., Loreta Rumburk
Výstava jesliček vyrobených dětmi z Rumburku a okolí.
Vstupné 50 a 25 Kč.
ZIMNÍ VEČERNÍ PROHLÍDKY LORETY PŘI SVÍČKÁCH
A S VŮNÍ SVAŘENÉHO VÍNA • úterý 15. 12. a 22. 12. 2015,
18.00–19.00 hod., Loreta Rumburk
Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních
písní. V prosinci zazní staročeské adventní mariánské písně
(roráty). Vstupné 80 a 40 Kč.
ADVENTNÍ KONCERT • neděle 13. 12. 2015, 16.30 hod.,
kostel sv. Vavřince v Rumburku
Účinkuje sbor Šenováček z Velkého Šenova a Tyršovské
zvonky z Rumburku. Vstupné dobrovolné.

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA V LORETĚ
čtvrtek 24. 12. 2015, 10.00–12.00 hod., Loreta Rumburk
Nutná vlastní svíčka nebo lucerna. Vstup volný.
J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ • sobota 26. 12. 2015,
17.00 hod., kostel sv. Vavřince v Rumburku
Koncertní provedení pastorální mše. Účinkuje Vilémovský
chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského
výběžku. Vstupné dobrovolné.
ZIMNÍ VEČERNÍ PROHLÍDKY LORETY PŘI SVÍČKÁCH
A S VŮNÍ SVAŘENÉHO VÍNA • úterý 19. 1. a 26. 1. 2016,
18.00 – 19.00 hod., Loreta Rumburk
Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní.
V lednu proběhne prohlídka klášterního betléma a rozezní se
varhany. Vstupné 80 a 40 Kč.
Více informací k akcím o adventu a Vánocích v Loretě
Rumburk sdělí:
Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525,
loreta.rumburk@seznam.cz.
Více také na www.loretarumburk.cz.

Zveme všechny na pravidelnou POUŤ ZA VÍRU V NAŠICH RODINÁCH, která se uskuteční 13. prosince 2015. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat:
ve 12.45–13.00 hod. (sraz) před katedrálou sv. Václava nebo asi ve
14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit
na autobus a vyvézt se nahoru) nebo v 15.00 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. Ve 13.00 hod. vyjdeme z katedrály Branou
Milosrdenství, která bude ten den dopoledne slavnostně otevřena. Mše
svatá na závěr bude sloužena za zesnulé děti a jejich rodiny. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
s Romanem Dvořákem, farářem ve Strakonicích
Klokoty, sobota 12. prosince 2015
Téma: „Proto Ježíše pomazal a poslal, aby vyhlásil
léto milosti Hospodinovy.“ (srov. Lk 4,18–19)

Program:
• 14.30 hod. promluva v Emauzích
• 16.00–17.00 hod. svátost smíření
(Emauzy a kostel)
• 16.30 hod. růženec v kostele
• 17.00 hod. mše svatá.
Srdečně zvou ŘKF Tábor-Klokoty
a obláti Panny Marie Neposkvrněné.

BREVIÁŘ PRO LAIKY

5. – 12. PROSINCE 2015

Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)
Uvedení do první modlitby dne:
NE 6. 12.
Antifona
42
40
Žalm
783 881
Ranní chvály:
Hymnus
42
40
Antifony
70
71
Žalmy
921 1030
Krátké čtení a zpěv
70
71
Antifona k Zach. kantiku
70
72
Prosby
70
72
Závěrečná modlitba
71
73
Modlitba během dne:
Hymnus
43
41
Antifony
44
42
Žalmy
926 1036
Krátké čtení
71
73
Závěrečná modlitba
71
73
Nešpory:
SO 5. 12.
Hymnus
41
39
41
39
Antifony
68
70
72
74
Žalmy
916 1025 930 1040
Kr. čtení a zpěv
69
70
72
74
Ant. ke kant. P. M.
69
70
73
75
Prosby
69
71
73
75
Záv. modlitba
71
73
71
73
Kompletář:
1238 1374 1242 1379

49/2015

PO 7. 12.
ÚT 8. 12.
1734 1953 1606 1820
783 881 783 881

ST 9. 12.
42
40
783 881

ČT 10. 12.
42
40
783 881

1734
935
936
1735
1735
1724
1604

1820
1821
914
1822
1822
1822
1823

42
40
965 1079
965 1079
80
83
80
83
80
83
81 1827

42
40
42
40
42
40
981 1097 998 1115 1014 1132
981 1097 998 1115 1014 1132
83
87
86
91
90
94
83
87
87
91
90
95
83
87
87
91
90
95
84
88 1613 1828
90
95

43
41
43
41
44
42 1609 1823
940 1052 1265 1403
75
77 1609 1823
75
77 1609 1823

43
41
44
42
971 1085
81
84
81
84

43
41
43
41
43
41
44
42
44
42
44
42
987 1103 1004 1121 1019 1138
84
88
88
92
91
96
84
88
87
92
90
95

1604
1605
1649
1605
1605
1606
1609
1238

1953
1046
1046
1954
1954
1943
1817

1818
1818
1866
1819
1819
1819
1823
1374

1607
1608
813
1608
1608
1608
1609

1610
1611
1661
1611
1612
1612
1609
1242

1824
41
1825 976
1878 976
1825
82
1826
82
1826
82
1823
81
1379 1254

PÁ 11. 12.
42
40
783 881

SO 12. 12.
42
40
783 881

39
41
39
41
39
41
39
1091 992 1109 1009 1126
92
97
1091 992 1109 1009 1126 1025 1144
85
85
89
89
93
92
97
86
86
90
89
93
93
98
86
86
90
89
93
93
98
1827
84
88 1613 1828
95 100
1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374

Neděle 6. 12. – 2. neděle adventní
1. čt.: Bar 5,1–9
Ž 126(125),1–2ab.2cd–3.4–5.6
Odp.: 3 (Hospodin s námi udělal
velkou věc, naplnila nás radost.)
2. čt.: Flp 1,4–6.8–11
Ev.: Lk 3,1–6
Pondělí 7. 12. – památka
sv. Ambrože (v českobudějovické
diecézi slavnost sv. Mikuláše)
1. čt.: Iz 35,1–10
Ž 85(84),9ab+10.11–12.13–14
Odp.: srov. Iz 35,4d (Hle, Bůh náš
přijde a spasí nás.)
Ev.: Lk 5,17–26
Úterý 8. 12. – slavnost Panny
Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
1. čt.: Gn 3,9–15.20
Ž 98(97),1.2–3ab.3c–4
Odp.: 1a (Zpívejte Hospodinu píseň
novou, neboť učinil podivuhodné
věci.)
2. čt.: Ef 1,3–6.11–12
Ev.: Lk 1,26–38
Středa 9. 12. – nezávazná
památka sv. Jana Didaka
Cuauhtlatoatzina
1. čt.: Iz 40,25–31
Ž 103(102),1–2.3–4.8+10
Odp.: 1a (Veleb, duše má,
Hospodina!)
Ev.: Mt 11,28–30
Čtvrtek 10. 12. – ferie
1. čt.: Iz 41,13–20
Ž 145(144),1+9.10–11.12–13ab
Odp.: 8 (Milosrdný a milostivý je
Hospodin, shovívavý a plný lásky.)
Ev.: Mt 11,11–15
Pátek 11. 12. – nezávazná
památka sv. Damasa I.
1. čt.: Iz 48,17–19
Ž 1,1–2.3.4+6
Odp.: srov. Jan 8,12 (Kdo tě, Pane,
následuje, bude mít světlo života.)
Ev.: Mt 11,16–19
Sobota 12. 12. – nezávazná
památka Panny Marie
Guadalupské
1. čt.: Sir 48,1–4.9–11
Ž 80(79),2ac+3b.15–16.18–19
Odp.: 4 (Bože náš, obnov nás,
rozjasni svou tvář, a budeme
spaseni.)
Ev.: Mt 17,10–13
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Knihkupectví a zásilková služba

Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ

nost do našeho života, inspirovat se jí, poučit se. Rozhovory
jsou vedeny neotřelou formou v atmosféře důvěry a otevřenosti. Otázky jsou provokativní a nečekané, odpovědi kritické i sebekritické.
Portál, s. r. o. • Brož., A5, 152 stran, 225 Kč

SRDEČNÉ POZDRAVY Z BETLÉMA
Eduard Martin • Odpovědný redaktor Richard
Straberger
Ve svých příbězích s převážně vánoční tematikou zachycuje autor jemné předivo mezilidských
vztahů, jimiž obohacujeme, zkrášlujeme, nebo
naopak ničíme svůj život. Jako mistrný pozorovatel každodenních životních okamžiků dokáže odkrýt hluboký význam skrytý v nepatrném gestu, v prosté otázce dítěte nebo v letmém pohledu. Vnímá neopakovatelnou hodnotu každé prožité chvíle,
z kterých pak vytváříme mozaiku svého života. Je jen na nás,
zda z drahocenných kamenů seskládáme nádherný obraz, nebo chaoticky vytvoříme nepřehlednou změť.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 120x162 mm, 136 stran, 159 Kč
DESET SLOV
Miloš Szabo – Marek Chvátal • Odpovědný
redaktor Martin Bedřich
Kniha formou rozhovoru rozvíjí téma deseti Božích přikázání. U každého přikázání se autoři zaměřují na jednu konkrétní starozákonní
postavu a její příběh, který se daného přikázání dotýká. Jsou
mezi nimi jak ti, kdo navzdory okolnostem přikázání neporušili (Job, matka a synové Makabejští), tak ti, kteří je porušili (Akan, Samson), nebo i oběti překročení přikázání (Uriáš). Rozhovory otevírají nové souvislosti, myšlenky, inspirace.
Všechny rozhovory ovlivňuje současná doba, kultura, náboženský styl života. Cílem je nejen nahlédnout na tradiční morální téma jinýma očima, ale také vtáhnout biblickou zkuše-

ON MNE VEDE
Walter J. Ciszek SJ – Daniel L. Flaherty SJ •
Přeloženo z anglického originálu
Walter Ciszek již popsal svou zkušenost ze sibiřských gulagů v knize S Bohem v Rusku. Po jejím vydání mu čtenáři často kladli otázku: „Jak
jste to mohl přežít?“ Ve své druhé knize se tedy opět ohlíží za
tím, co zakusil, a vydává svědectví o své víře a o mocném působení Boží prozřetelnosti.
Paulínky • Druhé vydání • Váz., A5, 304 stran, 315 Kč
KRVAVÉ ZEMĚ • EVROPA MEZI HITLEREM
A STALINEM
Timothy Snyder • Z angličtiny přeložila Petruška Šustrová •
Odpovědný redaktor Viktor Bezdíček
Mezi dvěma říšemi, Hitlerovou a Stalinovou, se nacházejí
krvavé země. Necelá dvě desetiletí stačila, aby zde v důsledku
politiky dvou vůdců zahynulo 14 milionů lidí. Povědomí o událostech 30. a 40. let 20. století na území dnešního Polska, Ukrajiny, Běloruska a pobaltských států sice sílí, stále jsou to však
jednotlivé události: ukrajinský hladomor po stalinské kolektivizaci, Katyň, nebo tzv. konečné řešení židovské otázky. Širokoúhlý záběr Timothyho Snydera je v dějinách daného území novinkou.
Nakladatelství Paseka s. r. o. a Prostor
Brož., 153x235 mm, 496 stran, 489 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.

Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
771 11 Olomouc 1

TZ

982707–0262/2011

SVĚTLO – týdeník Matice cyrilometodějské. Vydává Matice cyrilometodějská v Olomouci, Dolní nám. 24 – IČO 533866. Tiskne nakladatelství Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc.
Redakce: Mgr. Daniel Dehner, Mag. Theol. Tomáš Kiml. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého č. j. 54/98 ord. Církevní schválení se uděluje časopisům jako potvrzení, že
v nich nejsou bludy v oblasti víry a mravů. Neznamená to však, že udělovatel schválení se ztotožňuje s názory jednotlivých článků. Adresa redakce a administrace: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1; telefon a fax 585 222 803 (e–mail: svetlo@maticecm.cz; http://svetlo.maticecm.cz; objednávky týdeníku: e–mail: periodika@maticecm.cz,
tel.: 585 220 626; objednávky knih: e–mail: objednavky@maticecm.cz, tel.: 587 405 431, www.maticecm.cz, inzerce: knihy@maticecm.cz). Registrační značka MK ČR E 7225. Administrace
pro Slovenskou republiku: RODENY, Vinohradnícka 11, 949 01 Nitra, telefon 0042137/741 83 83; 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.

