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Editorial
Na začátku července proběhlo setkání Svatého
otce Františka s několika oběťmi sexuálních deliktů kněží. Jak zaznívá v papežově homilii, hříchy
sexuálního zneužití nezletilých členy kléru mají
ničivý účinek na víru a naději v Boha. A my můžeme říci, že jakýkoliv hřích v oblasti sexuální,
ať je spáchán kýmkoliv, má stejný účinek. Tento
druh hříchu totiž velmi svazuje city člověka, zaměstnává jeho mysl a ubírá mu hodnotně prožívaný čas. A najednou není prostor pro rozvíjení
vlastního vztahu k Bohu...
Ale velké nebezpečí pro spásu mnoha lidských
duší, včetně duší věřících, skrývá i satanův boj proti přirozené rodině. (str. 11) Může se zdát, že Amerika je pro nás daleko. Ale geografická a kulturní
vzdálenost dnes nejsou totožné. Je-li tam boj vyhlášen už veřejně, neměli bychom se obávat, že také u nás je bojiště, kde působení zlého ducha zůstává zatím jakoby zahaleno? Jak si jinak vysvětlit
než jako působení satana hlasování proti rezoluci
OSN (i Česká republika!) za přirozenou rodinu
(str. 13) či odmítnutí Evropské komise zabývat se
požadavky občanské iniciativy Jeden z nás (str. 10)?
Jestliže jsou všichni lidé vzájemně spojeni skrze jednoho Boha Trojjediného jako jeho děti, bratři a sestry, pak sotva obstojí myšlení některých:
já mám svých starostí dost, proč bych se měl zabývat ještě problémy druhých? Tento laxní přístup
může způsobit až neuvěřitelně mnoho zlého – to
dosvědčuje i životní osud herečky Patricie Hurlakové. (str. 7) Přitom stačilo, aby ji někdo varoval,
že cesta okultismu ničí její život a životy druhých.
Jistě, ne každý to přijme hned, někdo už může
být natolik svázán s ďáblem, že není schopen přijmout tuto pravdu nikdy. Ale že má smysl svědčit
o Boží přirozené pravdě a Jeho uzdravující moci,
ukazuje osud jiné ženy: Nohad El Chami. (str. 4)
Její svědectví o zázračném uzdravení na přímluvu
sv. Šarbela vedlo k obrácení mnohých duší k Bohu. A pak je tu Malá Arabka. (str. 12) Její mystický život nám opět ukazuje, kde brát odvahu k otevřenému svědectví víry – u Boha samého. To vše
nám dává naději, že lze satana porazit – ale jen
s Boží pomocí a pevnou vírou, která se buduje pokorným plněním Božích přikázání, účastí na svátostném životě církve a rozvíjením znalostí o nauce katolické církve (viz varovné výsledky dotazníku
k Synodě o rodině, str. 10).
Můžeme začít po vzoru krále Šalomouna prosbou: „Bože, dej svému služebníku (služebnici)
chápavé srdce, jak rozlišovat dobro a zlo.“ (srov.
1 Král 3,9) A můžeme prosit o přímluvu sv. Ignáce z Loyoly, jehož exercicie zaměřené na rozlišování duchů jsou dobře známy i dnes.
Daniel Dehner
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Ježíš pohlédne na Petra
a rozpláče jej
Homilie Svatého otce Františka při mši svaté s oběťmi sexuálních
deliktů kněží, kaple Domu sv. Marty, 7. července 2014

O

braz plačícího Petra, který
uviděl Ježíše, jak je odváděn po tvrdém výslechu,
a zkřížil svůj pohled s jeho pohledem,
mi dnes vyvstává v srdci, když se můj
pohled kříží s těmi vašimi, s pohledy
mnoha mužů a žen, chlapců a děvčátek, cítím na sobě Ježíšův pohled
a prosím o milost pláče.
Milost, aby církev plakala a odčiňovala viny těch svých synů a dcer,
kteří zradili svoje poslání a zneužili nevinné svými zločiny. Jsem vám
dnes vděčný za to, že jste sem přišli.
Dlouho cítím v srdci hlubokou bolest, dlouho skrývané utrpení, zastírané spoluvinou, která nemá vysvětlení
až do doby, než si někdo uvědomil,
že se dívá Ježíš. Jeden a pak další dodali si odvahy tento pohled podpořit.
A ti, kteří začali plakat, nakazili naše svědomí vnímavostí k tomuto zločinu a těžkému hříchu. Mou úzkostí a bolestí je skutečnost, že někteří
kněží a biskupové znásilnili nevinnost nezletilých i svoje vlastní kněžské povolání, když se na nich dopustili sexuálního zneužití. Jde o něco
více než o zavrženíhodné skutky. Je
to něco jako svatokrádežný kult, protože tito chlapci a děvčátka byli svěřeni kněžskému charismatu, aby byli vedeni k Bohu, a oni je obětovali
idolu svojí chlípnosti. Zprofanovali
samotný obraz Boha, k jehož obrazu jsme stvořeni. Dětství, jak všichni víme, je poklad. Mladé srdce je
otevřené a plné důvěry, nazírá mystéria lásky Boží a jedinečným způsobem je ochotné nechat se živit vírou.
Dnes se srdce církve dívá do očí Ježíše v těchto chlapcích a děvčatech
a chce plakat. Prosí o milost plakat
nad těmito mrzkými skutky zneužití
spáchanými na nezletilých. Skutky,
které zanechaly jizvy na celý život.
Vím, že vaše zranění jsou zdrojem
hluboké a často neutišitelné, emo-

tivní a duchovní bolesti a také zoufalství. Mnozí z těch, kdo mají tuto
zkušenost, hledali kompenzaci v různých závislostech. Někteří zakusili
vážné poruchy ve vztazích s rodiči,
manželi a dětmi. Utrpení rodin bylo obzvláště závažné, protože škody
vzniklé zneužitím postihují tyto vitální vztahy.
Někteří prožili hrůznou tragédii
sebevraždy drahého člověka. Smrt
těchto milovaných Božích dětí spočívá jako tíha na srdci a svědomí
mém i celé církve. Svoje city bolesti
a lásky nabízím těmto rodinám. Ježíš s nenávistí mučen a vyslýchán je
odváděn na jiné místo a dívá se. Hledí na jednoho ze svých, který jej zapřel, a rozpláče jej. Prosme o tuto
milost a o milost odčinění.
Hříchy sexuálního zneužití nezletilých členy kléru mají ničivý účinek na víru a naději v Boha. Někteří
k víře přilnuli, zatímco u jiných byla
touto zradou a opuštěností jejich víra v Boha narušena. Vaše přítomnost
tady je výrazem zázraku naděje, která převážila nad nejhlubší temnotou.
Je to bezpochyby znamení Božího
milosrdenství, že máme dnes příležitost se setkat, adorovat Pána, hledět si do očí a hledat milost smíření.
Jsem před Bohem a jeho lidem
hluboce zarmoucen nad hříchy a těžkými zločiny sexuálního zneužití spáchanými členy kléru na vás a pokorně prosím o odpuštění.
Prosím o odpuštění také za hříchy opomenutí církevních představených, kteří neodpověděli adekvátně
na oznámení o zneužití prezentované
rodiči i samotnými oběťmi zneužití.
Způsobilo to ještě větší utrpení těm,
kteří byli zneužiti, a vystavilo nebezpečí další nezletilé, kteří se tak ocitli v situaci ohrožení.
Dokončení na str. 9
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ytrvalými a bombastickými nabídkami se svět snaží bez ustání vyvolat v tobě nespokojenost
s tím, co máš, a vzbudit v tobě přesvědčení, co všechno si musíš opatřit a jak velice to obohatí tvůj život. Kladeš si někdy
otázku, odkud se bere ta jeho horlivost
a předstíraný zájem o tvé dobro? Můžeš
si být jist, že všichni ti, kteří se tak vemlouvají do tvé přízně a dráždivě provokují tvoji pozornost, nemyslí na tvůj
prospěch, ale starají se především o svůj
vlastní zisk. Jestliže uprostřed všeho toho ustavičného humbuku nepřeslechneš
docela tiché a nevtíravé Pánovo pozvání,
kterým tě volá do své blízkosti, přesvědčíš se, že nebudeš litovat. Používá dnes
obrazů právě z tohoto světa majetku, obchodu a zisku, ale jeho nabídka má zcela
jiný charakter. Je to totiž ta jediná, která
má skutečně na mysli zcela nezištně jen
tvůj skutečný a nejvyšší prospěch. Pros
ho o milost, aby jeho božská nabídka nezapadla v záplavě neodbytné reklamy.
Otázka hodnoty a ceny není důležitá
jen v materiálním světě. Z obrazů o skrytém pokladu a drahocenné perle se můžeš
přesvědčit, že i v Božím království záleží
na tom, abys dobře poznal pravou cenu
všeho toho, co ti nabízí tvůj Stvořitel. Jen
ten, kdo objeví, jaký je to dar, o kterém Pán
ustavičně mluví jako o Božím království,
bude ochoten obětovat všechno ostatní,
jen aby ho získal. To je tajemství těch, kteří neváhali opustit všechno a jít za ním (1).
Je tu ještě další zásadní rozdíl mezi nabídkou tohoto světa a božskou nabídkou.
Zatímco tento svět ti staví před oči přehlídku zlatých telat, která si namnoze nikdy nebudeš moci opatřit, předmět Boží
nabídky je zásadně dosažitelný pro každého.To nejdůležitější je, abys jej opravdu náležitě ocenil.
K poznání skutečné ceny božské nabídky je třeba si uvědomit, že dříve než
jsi mohl něco sotva tušit o pokladu ukrytém na poli, dříve než jsi mohl zahlédnout nejvzácnější perlu, pro kterou bys
byl ochoten obětovat všechno, udělal to
již před tebou sám tvůj Bůh a Pán. Pro
Božího Syna, skrze něhož všechno je stvořeno, stal ses tím pokladem nad poklady a nejdrahocennější perlou ty sám, totiž skutečný obraz jeho Otce, který vidí
v tvé duši a pro který se rozhodl prodat
všechno, co má.
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Liturgická čtení
1. čtení – 1 Král 3,5.7–12
Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu
v noci. Bůh pravil: „Žádej si, co bych ti
měl dát.“ Šalomoun řekl: „Hospodine,
můj Bože, tys učinil svého služebníka
králem místo Davida, mého otce. Ale
já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj
služebník je však uprostřed tvého lidu,
který sis vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství ani sečíst, ani odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem
a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by
jinak mohl vládnout nad tímto tak početným lidem?“ Pánu se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto, a proto mu řekl Bůh: „Poněvadž jsi žádal právě toto
a nežádal sis dlouhý věk ani bohatství
ani život svých nepřátel, ale přál sis chápat právo, hle – splním tvá slova. Dám
ti moudré a prozíravé srdce, že nebylo
podobného před tebou a ani po tobě podobné nepovstane.“

Poklad nad poklady
Zamyšlení nad liturgickými texty
dnešní neděle
Vyjdou andělé a oddělí zlé
od spravedlivých.
Ze skutečné ceny, kterou byl ochoten
zaplatit za pole, kde tě našel, můžeš nejlépe poznat, jaká je tvoje hodnota: opustil svou božskou vznešenost a nebeskou
slávu a vzal na sebe postavení služebníka, i zde na zemi se vzdal všeho pohodlí,
bohatství a postavení a nakonec dal za tebe všechno to nejdražší a nejvzácnější –
svou čest, svou krev a svůj život. Taková
je cena, kterou za tebe bez váhání zaplatil. Nenajdeš nikoho, kdo by lépe ocenil
tvou hodnotu, není velkodušnějšího a šlechetnějšího držitele. Tvoje cena tedy vůbec nespočívá v tom, co máš, ale pouze
v tom, co jsi a čím se můžeš stát. Zhodnocuje tě to, v čem jsi mu podoben, co
je v tobě Božího, v tom, že mu můžeš být
podobný, že můžeš jednat jako on, milovat jako on, obětovat se a trpět jako on.
Tvoje skutečná cena je v tom, že přijímáš
a s láskou rozvíjíš v sobě jeho podobu.
Tvoje nekonečná cena je v tom, že v tobě s jeho milostí proudí jeho život, že jsi
chrámem, v kterém přebývá on sám. Čím
jsi mu podobnější, tím více roste tvoje cena v jeho očích. Pro krásu Otcova obrazu
v tobě by chtěl pro sebe získat i to pole,
kam tě pro sebe ukryl, celé tvé prostředí. Svým upřímným úsilím o zdokonalení Božího obrazu v sobě můžeš pro něho posvěcovat celé své okolí.
Tuto svou cenu můžeš také zcela snadno zmařit, jestliže dopustíš, aby se v tobě potlačila a zničila ta nejcennější podoba s Bohem. Všechna tvá hodnota bude
zmařena, jestliže zaslepen pýchou dáš
přednost prázdnotě a odmítneš velkodušnou Boží nabídku, jestliže nebudeš ochoten prodat všechno ostatní, jen abys získal
onen jediný a skutečně nedocenitelný poklad. Přišlo by také nazmar všechno to,
co božský Obchodník pro tebe obětoval.
Co jiného by mu zbylo, než dát tě oddělit od spravedlivých a hodit do ohnivé pece,
kde bude pláč a skřípění zubů.
Zastav se tedy na chvíli a snaž se zamyslet nad takovou vskutku hrůznou budoucností. Skutečným peklem bude pro

2. čtení – Řím 8,28–30
Bratři! Víme, že těm, kteří milují Boha,
všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo
Dokončení na str. 11
tebe již samo poznání, kdo je ten, jehož
dědictví jsi mohl tak snadno získat, co
všechno jsi zpupně odmítl, jak výhodná
to byla nabídka a výměna, která byla tak
hanebně, tak nevděčně a především nenávratně zmařena. Může být něco zoufalejšího než tento stav vydědění, ze kterého už není východiska?
Poklekni k nohám božského Učitele
a pros vroucně o moudré, chápavé a prozíravé srdce, které dokáže rozlišovat pravou hodnotu od pouhé prázdnoty. Poděkuj za všechno, co pro tebe dělá, aby tě
takové tragédie ušetřil, aby tě andělé mohli vložit do nádoby a abys poznal, za jak
nepatrnou cenu jsi získal největší poklad,
věčné spojení s Bohem. Pomysli přitom
také na všechny ty, kterým bezprostředně hrozí, že budou odděleni. Ptej se Pána,
co máš prodat, aby jejich drahocenná perla byla ještě vykoupena, a udělej to pak
s opravdovou velkodušností.
Pochopils to všechno?
Bratr Amadeus
(1)

srov. Mt 19,27
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Jean Claude Antakli

Svatý Šarbel se na mě podíval a řekl:
„Já tě budu operovat!“ (2 – dokončení)

L

aura řekla: „Bratr mi následující ráno v šest hodin přinesl
lahvičku s olejem a hrst zeminy. Moje matka byla ve stavu polovičního kómatu. Po celou noc, kterou jsem
u ní strávila a hlídala ji, neprocitla. Teď
jsem ji začala potírat olejem. Její obličej
byl opuchlý a prosila mě, abych pohnula
její hlavou. Nerozuměla jsem tomu, ale
stěžovala si a chtěla, abych ji zatahala za
vlasy, abych jí tím uvolnila tlak, který směřoval na mozek. Ihned mi dala znamení,
že se jí tím ulevilo. Pokračovala jsem tedy dále, po celém těle jsem jí vtírala olej.“
Ve středu se zdálo Nohadě, že byla přítomna mši svaté, kterou sloužil svatý Šarbel s mnichy z Annaye. Dostala požehnání a svaté přijímání osobně z rukou světce.
Dne 22. ledna 1993, v noci ze čtvrtka
na pátek byly bolesti tak silné, že si přála
umřít. Chtěla raději zemřít, než být přítěží pro svoji rodinu.
Nohad vypráví dále: „Modlila jsem se
v duchu úkon lítosti, abych si od Boha,
který jediný rozhoduje o hodině smrti,
vyprosila odpuštění.
Sotva jsem zavřela oči, zdálo se mi,
že do místnosti proniklo třpytivé světlo, a usnula jsem. Náhle se mi zjevili dva
mnichové, obklopení intenzivní svatozáří; viděla jsem je vstupovat dveřmi. Poznala jsem svatého Šarbela, ale ten druhý mi nebyl znám.
Svatý Šarbel se na mě podíval a řekl mi: »Já tě budu operovat!« Odpověděla jsem mu, že chirurgové mi nic neřekli o nějakém zásahu. On mi potvrdil, že
tuto operaci potřebuji a že se o to postará. Pohlédla jsem na sochu Matky Boží,
ke které jsem úpěnlivě volala – avšak jak
mě chce operovat bez umrtvení? Viděla
jsem Pannu Marii u těch dvou mnichů.
Byla velmi zářivá. Nikdy na toto zjevení
nezapomenu! Cítila jsem ruku svatého
Šarbela na svém krku a měla jsem dojem,
jako by mi tepny vytahoval ven. Světcovu tvář jsem neviděla, protože to světlo,
co z něho vycházelo, mě oslepovalo. Totožnost toho druhého mnicha mi později odhalila svatá Rita. Byl to svatý Maron,
zakladatel řádu maronitů.
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Byl u svatého Šarbela a přišel blíže
k mojí posteli, kde upravil podušku za
mými zády. Vzal sklenici na vodu z nočního stolku, dal z ní pryč slámku na pití
a dával mi pít. Odpověděla jsem mu, že
bez slámky nemohu pít. Řekl mi: »Budeš
moci pít vodu ze sklenice a budeš moci
chodit.« Vypila jsem plnou sklenici vody
do dna, aniž bych pocítila nějakou bolest. Postavil sklenici zpátky na své místo a světlo se vzdálilo.
Když jsem procitla, byla jsem ve stejné poloze, jako když jsem snila. Obrátila
jsem se ke své dceři Chafice, která spala v posteli vedle mne. Probudila jsem ji,
abych se jí zeptala, kolik je hodin, a instinktivně jsem pohnula svojí ochrnutou
rukou, abych se dotkla otevřené rány, kterou jsem na krku cítila. Zvedla jsem se,
opustila postel a poklekla bez námahy
před sochou Matky Boží. Já, která jsem
kvůli artróze už pět let nemohla pokleknout na kolena.“
Nohad byla dojata hlubokou radostí
a na důkaz přešla až do obývacího pokoje.
Byly tenkrát 3 hodiny ráno a ona pochopila, že svatý Šarbel právě způsobil zázrak. Poklekla proto, aby Pánu poděkovala. Pak odešla do koupelny a opláchla
si obličej, aby se ujistila, že skutečně bdí.

Chafika, Nohadina dcera

Nohad pokračuje: „Rozsvítila jsem
světlo a můj muž, který spal vedle v pokoji, ještě polospící vstal a byl docela rozzloben, když mě tam uviděl. Zvedla jsem
obě paže nahoru a řekla mu, že mě svatý Šarbel uzdravil. Byl svojí neschopností dotčen a já jsem mu dala malou facku
a zeptala se ho, jestli sníme, nebo je to
všechno skutečnost.
Vyprávěla jsem mu, co jsem zažila,
když jsem opustila místnost a můj muž
hleděl upřeně na moje nohy, aniž by se
podíval na můj krk.“
Přešel čas a oba manželé věděli, že nesní. Nohad popisovala svému muži stále znovu onu scénu, během níž si pomalu uvědomovala, že už není ochrnutá...
Chtěli uvědomit Lauru, která spala
v horním poschodí. Hlídala deset dnů
ve dne v noci u své matky, až do této noci, kdy Chafika spala na jejím místě se
svým dítětem vedle své matky. Laura slyšela někoho klepat a ihned se obávala toho nejhoršího:
„Byla jsem zachvácena strachem a obávala jsem se, že mi jdou oznámit, že maminka je mrtvá! Až do půlnoci jsme u ní
hlídali, nebylo jí dobře a teď asi umřela! ...“
Od své postele až ke vstupním dveřím
jsem si dělala velké výčitky... Otevřela jsem
dveře a na prahu stála moje matka. Zářila
nějakým načervenalým, nadpřirozeným
světlem – to vám přísahám při svatém Šarbelovi – a já jsem padla do jejího náručí.
V 5.30 hodin ráno se rozhodly, že probudí Chafiku, která spala se svým dítětem
v posteli vedle Nohad.
Chafika: „Cítila jsem, jak mě někdo
lechtal na nohou. Byla to moje matka,
která držela v ruce svíčku. Vyzvala mne
potichu, abych se zvedla a vyšla ven. Byla jsem úplně probuzená a viděla jsem
světlo okolo jejího krku. Jak může zpříma stát? A jak může v ruce držet svíčku?
A co to má okolo krku? Udělala znamení, že mám vyjít ven, aby mohla se mnou
mluvit, a já jsem vzala dětskou houpačku,
která sklouzla mezi obě postele.“
Mezitím se to dozvěděla celá rodina,
přišla ke svým rodičům, kde se teď jejich
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Obrovský zástup lidí se sešel, aby se shromáždili k 20. výročí Nohadina uzdravení
matka, kterou opustili ve 23 hodin ležící
v posteli a umírající, zabývala svým zaměstnáním. Připravovala čaj a mléko, jak
to obvykle dělávala.
Vyzvala všechny, aby se pomodlili
k Panně Marii, než začala vyprávět příběh a události této noci. Všichni plakali...
Saad, ten nejstarší, říká: „Představte
si naše ohromení. Opustili jsme maminku ve 23 hodin a já jsem mluvil dokonce
se svým otcem o průběhu jejího pohřbu...
a teď jsme seděli okolo stolu. Potom, co
jsme poděkovali Pánu, Matce Boží a svatému Šarbelovi, připravovala se vším klidem kávu, čaj a mléko, jak to dělala dva
týdny před svým záchvatem mrtvice!
Náš mozek už nefungoval. Byl úžasem
a nepochopením blokován.“
Laura: „Protože jsme byli celí omámení, nabídla nám maminka šťávu a vodu,
abychom zase přišli k sobě. Už jsme neváhali a vyptávali jsme se. Tenkrát nám
navrhla, abychom se společně vypravili
do Annaye, abychom poděkovali.“
Saad: „Vzal jsem svoji matku bokem
a řekl jí, aby mi všechno vyprávěla. Plakal jsem, ale nemohl jsem uvěřit. Řekla
mi, že měla na své straně svatého Šarbela,
mnicha a viděla Matku Boží a ona řekla,
že byla operována. Operována? Nepomyslel jsem nikdy, abych si prohlédl z boku
její krk. Měl jsem své oči zaměřeny na
její nohy a ruce.“
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Nohad jim vyprávěla všechno, všechno, co viděla a jak se to stalo. A potom
se vydali bosí do Annaye ke klášteru svatého Šarbela.
A náhle začaly obě rány na krku úplně samy od sebe silně krvácet před všemi přítomnými. Byli ve velké místnosti,
kde kamery a novináři natáčeli a dělali
snímky při svědectví Nohady k 20. výročí jejího zázračného uzdravení.

A každý měsíc jsou tady po tisících věřící i nevěřící, spojeni intenzivní vírou. Dochází k uzdravením. Za
Nejsvětější svátostí, nesenou uctivě
a vznešeně, následují fotografie světců a kadidlo, které zahaluje procesí.
Usebraný zástup se modlí žalmy nebo zpívá nábožné písně.
Dvě kapky tekly do výstřihu její blůzky
u krku, vedle mikrofonu, který tam upevnila. Bylo to, jako by sám svatý Šarbel poslal znamení, aby potvrdil svědectví všeho
toho, co společně s Nohad znovu a znovu vyprávěli o tomto uzdravení, jehož zásluhou mohli zase vést normální život ve
své rodině a se svými přáteli.
Kameraman byl dojat a řekl jí, že teče krev z jejích ran. Nohad se ho ptala:

„Teď?“ – „Ano,“ odvětil kameraman. Sáhla si rukou na svůj krk, aniž by byla překvapena, a otřela si krev. Pak pokračovala docela prostě dál:
„Když jsme došli k poustevně světce,
sněžilo. P. Michael Mgamez chtěl zázrak
vidět. Protože jsem šla sněhem a vodou
bosky v punčochách od kláštera k poustevně, řekl můj syn, který se staral, abych
se nenachladila, abych svoje nohy položila na parapetní desku okna, na kterou
svítilo slunce. Ale zvláštním způsobem
byly moje punčochy suché!“
Nálada byla slavnostní a P. Michael
osušil obě rány.
Řekl mi: „Moje dcero, tyto rány nepatří tobě, jsou znamením pro celý svět.
Dostala jsi milost!“
Samaan, můj manžel, reagoval ihned
touto úvahou: „Ale svatý Šarbel nepotřebuje veřejnost!“
V následujících dnech se dům nikdy
nevyprázdnil. Byt a vnitřní dvůr byly zaplněny množstvím lidí. Nohad přijímala
všechny sousedy, všechny zvědavé, všechny, kdo chtěli slyšet o těch událostech.
Dům byl ve dne v noci plný až do okamžiku, když P. Yaacoub, místní farář, si
uvědomil, jak velice to Nohadu vyčerpalo, do nekonečna stále vyprávět o těch
událostech. Přesvědčil ji, aby se uchýlila
ke svému nejstaršímu synovi, protože ji
chtěl uchránit před světem.
Saad, její nejstarší syn: „Ale moje matka nenašla u mne v horním poschodí
klid. Jakmile uslyšela, že přijelo nějaké
auto a cvakl zámek dveří, měla pocity viny a výčitky svědomí. Říkala mi: »Podívej
se, když jsem měla problémy s ledvinami
a nebyla jsem vyléčena, mlčeli jsme. Ale
teď – s těmito znatelnými znameními, mými ranami a všemi těmi lidmi, kteří přicházejí; mám právo se skrývat?«
Jednoho rána se probudila v 5.30 hodin a plakala. Sám jsem šel na svůj balkon. Mlčící zástup lidí obklopil dům. Moje matka mi řekla v slzách:
»Teď je konec, nechci se už schovávat.
Viděla jsem ve snu svatého Marona a svatého Šarbela, kteří mi položili ruce na moje ramena a řekli mi, že ty rány, které mi
Boží silou přivodili, mají být svědectvím,
aby lidé zase našli cestu k víře. Libanon
a celý svět potřebuje modlitby a víru. Během celého svého života se mám vydat
každého 22. dne v měsíci do Annaye na
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mši svatou. Cítím, že svatý Šarbel je na
mé straně.«“
V tomto okamžiku začaly obě Nohadiny rány před očima všech zase vylučovat tekutinu.
Nohad poslechla a stále se zúčastňovala setkání a modlitebních procesí, která vedla od poustevny světce ke klášteru
v Annaye...
A každý měsíc jsou tady po tisících
věřící i nevěřící, spojeni intenzivní vírou.
Dochází k uzdravením.
Za Nejsvětější svátostí, nesenou uctivě a vznešeně, následují fotografie světců
a kadidlo, které zahaluje procesí. Usebraný zástup se modlí žalmy nebo zpívá nábožné písně.
Nohad vypráví dále: „Šla jsem do Vatikánu, proti svému původnímu úmyslu.
P. Yaacoub mi to navrhl, když organizoval cestu žen do Říma.
Nejprve jsem odmítla, ale pak se mi
zase ve snu zjevil svatý Šarbel, aby mi vysvětlil důležitost tohoto svědectví. Tu jsem
byla připravena a vyrazili jsme. Ve Vatikánu se Svatému otci nedařilo po zdravotní stránce dobře a čekali jsme. Když
někteří byli netrpěliví, viděla jsem znovu
svatého Šarbela, který mi uvedl den a hodinu, kdy bychom měli být přijati. Informovala jsem o tom P. Yaacouba, který byl
velmi udiven. Příštího dne dostal pozvání na den a hodinu, kterou mi svatý Šarbel předem uvedl.
Když jsem se připravovala, začaly obě
moje rány zase intenzivně vylučovat tekutinu. Paterovi to bylo nepříjemné a chtěl,
abych se schovala, ale odpověděla jsem
mu, že to je vůle Boží...
Papež Jan Pavel II. k nám dlouho mluvil, aniž by bral ohled na čas. Zdůrazňoval milosti, které jsem dostala, nejdříve
mých 12 dětí a potom pozornosti a divy, které se mi staly na přímluvy našich
svatých. »Vašich sedm synů představuje
sedm svátostí církve a pět dcer pět ran
Kristových,« řekl.
P. Luis Matar, kterého jsem opět potkala, mi sdělil: »Tento zázrak trvá dále
a cítím osobně přítomnost světce v Annaye. On usiluje o to, aby se dotkl života
lidí a přivedl je na cestu modlitby a dobra. Mezi oběma svátky svatého Šarbela
v roce 2011 jsme zaznamenali 61 zázraků, z nich dva u sunnitů, dva u šíitů, jeden u alevitů, jeden u drúzů.
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Nohad a Samaan s poutníky při procesí 22. ledna 2013
Stalo se to také na dálku, ve všech čtyřech světových stranách, nebo také v průběhu procesí, která se konají 22. dne každého měsíce. Vzpomínám si na jednu
ženu, která jako v evangeliu trpěla už po
12 let krvotokem a která před sochou svatého Šarbela prosila Pána, aby ji uzdravil.
Byla ihned vyslyšena.«“
Dříve než jsem opustil Libanon, v měsíci, který je zasvěcen Panně Marii, a v Sýrii byl ponořen do krve nekonečné občanské války, jsem se setkal s Dr. Chamim,
domácím lékařem Nohadiny rodiny, který svůj diplom získal v Bruselu a který mi

Od 50. let se na přímluvu svatého
mnicha stalo 12 000 zázraků, které
byly zaznamenány ve všech světadílech, dokonce na místech, u kterých
se ještě dnes divíme, že je tam světec
vůbec znám.
v roce 2008 předal všechny lékařské podklady zázračně uzdravené. Potvrdil své
první dojmy: „Když byla Nohad 22. ledna 1993 uzdravena, zavolali mě a já jsem
zjistil, že se všechny její hodnoty upravily
do normálu. Těžké dýchání, které měla
už deset let, zmizelo. Dostala znovu sílu
do svých rukou. Rány se připomínaly ve
stopách po škrábání nebo jizvách na krku a prozkoumal jsem, jestli má dlouhé
nehty a mohla by se škrábat. Nevystupo-

vala žádná tekutina a jizvy byly bílé. Potom se postupně stávaly ranami.
Když jsem k ní přišel příští den, protože mě zavolala její dcera Chafika, vystoupily stehy. Podobaly se ve skutečnosti nějakému vlasu.
Pokoušel jsem se vlákna vytáhnout,
ale zlomila se. Po několika pokusech se
stalo nemožným, abych je odstranil. Po
osmi dnech odpadly samy od sebe. Přišel jsem pro poslední vlákno, které se neodloučilo, ale po 5–10 minutách vypadlo
samo a Nohadin syn Saad uschoval pečlivě sedm vláken. Předal jsem je tehdejšímu biskupovi z Jbeilu, Msgr. Becharu
Raiovi, který je dnes kardinálem a maronitským patriarchou Libanonu.
Nepředal jsem tato vlákna žádné laboratoři k prozkoumání, ale předal jsem je
biskupskému stolci. Tato vlákna se podobala hedvábným, která se používají pro
lékařské stehy...“
V Annaye neproběhne nic bez souhlasu svatého mnicha. Jeho láska k lidem
nezná hranic. Od padesátých let je toho
důkazem 12 000 zázraků, které byly zaznamenány ve všech světadílech, dokonce na místech, u kterých se ještě dnes divíme, že je tam světec vůbec znám. Bůh
je láska – to je to, co svatý Šarbel zjistil
a co chtěl sdělit světu v tichu své poustevny, kde žil zcela naplněn Bohem.
Z Maria heute 5 a 6/2014
přeložil -mp-
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Mirosław Rucki

Byla jsem vědmou
Zpracováno podle rozhovoru s Patricií Hurlakovou

H

leděl jsem té pěkné dívce do
očí a nemohl jsem uvěřit, že
ještě před několika roky byla vědmou, která na lidi posílala skutečné kletby, v jejichž důsledku někdo mohl
onemocnět nebo si zlomit nohu.
Nemám televizor a nedívám se na seriály, proto mi jméno známé herečky Patricie Hurlakové nic neříkalo. Ale přeběhl po mně mráz, když jsem pomyslel
na to, kolik televizních diváků populárního seriálu Blondýnka nebo Klan si vůbec neuvědomovalo, že v nich hraje skutečná vědma.

Zlý duch má osvědčenou strategii: zastrašuje a budí nepokoj, načež nabízí magický prostředek, který dává chvilkovou
úlevu, a poté ještě víc zotročuje. Přesně
toto se přihodilo v životě malé Patricie.
Dostal se jí do rukou časopis, který nabízel amulety – prý hračka, nevinná vystřihovánka, jenže prostřednictvím té zábavy se malé srdíčko vydalo za svůdným
duchem lži. Amulety a kouzla přitahovaly, Patricie si začala psát s věštkyní a za
nějakou dobu dostala knížku se zaklínadly a s kletbami.

Dětství

Satan jí poskytoval pocit výjimečnosti, nadřazenosti a nadvlády... upadala stále víc, zdokonalovala své kletby i věštby... Démoni k ní přicházeli
ve spaní i v bdění; občas Patricie cítila na končetinách něčí ruce, které
ji chytaly, a ona se nemohla bránit...

Od svého dětství byla Patricie přesvědčena, že je z rodu čarodějek. V jejím životě
se stávaly podivné věci, na které byla tak
zvyklá, že teprve po nějaké době, když si
všimla, že tomu tak není i u ostatních, pochopila, že má nadpřirozené schopnosti.
Dnes už Patricie ví, že to byl způsob trápení zlým duchem, ale v dětství to brala
jako něco normálního. Například, když
měla necelých šest let, stála její postýlka
asi 30 cm od lůžka rodičů – ale ona k nim
v noci nemohla ani natáhnout ruku, protože ji „něco“ chytalo za ruku. Takových
zvláštních jevů byla celá řada; byly s nimi spojené obavy i strach, avšak zároveň
narůstal pocit neobyčejné moci nad okolním světem.
Paradoxní ale je, že v dětství měla Patricie velmi hluboký cit pro posvátno. I když
její rodiče nebyli praktikující katolíci, ráda chodila do výuky náboženství, které
se tehdy konalo v místnostech při kostele. Obyčejně přicházela dřív a seděla
v kostele, kde se radovala z Ježíšovy přítomnosti. K radikální změně došlo brzy
po prvním svatém přijímání, kdy dívenku zaujaly amulety. Písmo svaté varuje:
„Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním
i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.
Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť
nemůže zapřít sám sebe.“ (2 Tim 2,12–13)
Malé dítě ovšem nevědělo, že Ježíšovi zavírá cestu do svého srdce a otevírá se pro
nejhorší osobní zlo. Vedle Patricie nebyl
nikdo, kdo by ji mohl varovat...
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Rodiče v tom neviděli nic špatného až
do chvíle, kdy byly překročeny psychické možnosti malé dívenky. S hrůzou mamince pověděla o amuletech a o tom, že
se v domě začínají pohybovat stěny a že
jsou měkké jako z vaty. Matka na to zareagovala rozhodně: všechny amulety vy-

Patricie Hurlaková

hodila a přikázala ukončit veškeré styky
s věštkyněmi. Půl roku byl relativní klid.
Bohužel, amulety nebyly samy o sobě problémem – bylo to jen jedno z pout, kterými démon Patricii spoutával. Chyběla
především modlitba, a navíc dívka pokračovala ve čtení horoskopů, a vcházela tak
stále hlouběji do světa nadpřirozených
jevů. Patricie přiznává, že horoskopy se
vždy nenaplňovaly, protože bývají často
psány lidmi, kteří nejsou spojeni s magií
nebo s astrologií, ale jenom pouhé jejich
čtení člověka otevírá působení zlého ducha. To ji tenkrát vůbec nenapadlo a opět
nenašla nikoho, kdo by ji před nebezpečím varoval. Nikdo ji neupozornil na Boží příkaz: „...nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním.“ (Lv 19,26) Patricie
začala postupně věštit z karet a dokonce
vytvářet magické předměty, které odpovídaly na její otázky, a poněvadž se shodovaly se skutečností, vzbuzovaly pocit
vlády nad světem.
Ohavná lež
Tehdy ještě Patricie nevěděla, že ďábel nezná budoucnost. Budoucnost zná
jenom Bůh, ďábel zato užívá všech možných svádějících chytrých kousků, psychoanalýzy a své vlády nad lidmi, kteří se mu
otevřeli, aby vytvořil iluzi o tom, že zná
budoucnost. Někteří lidé záměrně vyhledávají věštby, dokonce i v případě, že vědí, že pocházejí od ďábla, tak velice touží poznat budoucnost. Bohužel, ďábel jim
nemůže v ničem pomoct, dokáže jen předstírat, dokáže je jenom svádět, obelhávat.
Takovým způsobem se dala oklamat
i Patricie. Satan jí poskytoval pocit výjimečnosti, nadřazenosti a nadvlády – čili
všechno, po čem touží dívenka, jejíž kamarádka se zamilovala do stejného kluka jako ona. Ve své knize Věštkyně, která
se obrátila (Siedlce 2013, str. 60) Patricie přiznává: „Obzvlášť mě přitahovalo
vidět výsledky mých kouzel. Připadalo
mi, že mohu vytvářet skutečnost a nic pro
mě není nemožné. Takový pocit velikosti dává člověku křídla. Proto jsem upadala stále víc, zdokonalovala jsem své kletby i věštby a neměla ani ponětí, že dělám
něco zlého.“
Žel, za všechno se musí platit. Ďábel
upomínal o svoje a problémy se hromadily. Navenek všechno vypadalo pěkně
a šťastně: Patricie dokončila více škol,
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hrála v několika oblíbených seriálech,
režírovala vlastní film, měla peníze, známosti s lidmi od kultury, umění a byznysu, vztahy s atraktivními muži. A přece tu
nebyl ani pocit naplnění, ani radosti, jenom strašlivá temnota v srdci, prázdnota a hluboké, bolestné rány, které způsobily těžké hříchy. Nejhorší ale bylo to, že
Patricie si nedokázala všimnout toho, že
právě hřích je zdrojem jejích problémů –
ďábel jí úplně uzavíral oči před Pravdou.
Až natolik, že když jednou chtěla jít do
kostela, nemohla najít vstupní dveře. Několikrát obešla budovu a všude viděla jenom holé zdi. Ještě dnes se Patricie usmívá, když jde nebo jede kolem toho kostela
a vidí ohromné, široce rozevřené dveře...
Ale tenkrát jí nebylo do smíchu. Mučily ji nepředstavitelné hrůzy a děsy. Nemohla klidně usnout; musela nechávat
rozsvícené světlo. Stále byla naplněna
strachem, zlostí, smutkem apod. Když
vstupovala do bytu po dlouhém úzkém
schodišti, vždycky na ni útočil nějaký veliký pták, nebo spíš člověk-pták. Démoni k ní přicházeli ve spaní i v bdění; občas Patricie cítila na končetinách něčí
ruce, které ji chytaly, a ona se nemohla
bránit. Ty zážitky je těžké popsat a Patricie by to nechtěla za nic na světě znovu
zažít. Ale tehdy jí nikdo neřekl, že opuštění Boha a angažování se v magii, to je
příčinou toho všeho.
Přelud moci
Od jednoho člověka dostala Patricie
knížku se zaklínadly, která doopravdy působila. Dívka ze začátku až tak úplně nevěřila, že to má nějakou moc, ale ta knížka vždycky spadla z poličky, když se něco
dělo, a otevřela se právě u takového zaklínadla, které bylo vhodné. Démon měl
k Patricii volný přístup a mohl dělat, co
chtěl – zcela jistě také vyvolával ty situace, v nichž ona využívala zaklínání. Ačkoliv Patricie tu knížku mockrát vyhodila,
vždy znovu se u nich doma objevovala nevysvětlitelným způsobem. Historie s knížkou skončila teprve tehdy, až byla roztrhána na kousky strana po straně...
Občas k Patricii chodívali mladí a říkali: „To je bezva, taky bychom si chtěli
začarovat!“ Žel, vůbec to není „bezva“!
Démon se dožaduje odměny a dělá to
strašlivým způsobem. Uvolnit se z jeho
vlivu trvá dlouhou dobu a je to velmi bo-
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lestné. Jediná osoba, která se plně angažuje ve výsledcích čarování, je zlý duch!
Nikdy nám nedá to, co skutečně chceme. Namísto toho je čaroděj obelstěn
a spoután. Patricie se chtěla vysvobodit,
obrátila se dokonce na jednoho kněze,
který bohužel nedocenil správně její situaci a namísto, aby ji poslal k exorcistovi nebo alespoň zajistil ukončení démonických praktik, dal ji určité svátostiny,
které ji měly chránit, a doporučil jí, aby
se v těžkých chvílích obracela na Ježíše.
Duchovní boj
Ale Bůh dal Patricii šanci k návratu,
poslal jí do cesty jiného kněze, který se
jí zeptal na svátosti a doporučil zpověď.
Po letech, kdy se zpovědnici vyhýbala velikým obloukem, se dívka rozhodla pro
svátost smíření. Výsledkem zpovědi bylo,
že když se Patricie vrátila do domu, kde
bydlela s mužem, který s ní zrazoval svou
ženu, uvědomila si, že něco není takové,
jak má být. Okamžitě přijala rozhodnutí
zpřetrhat tento svazek a odešla.
Žel, Patricii se nepodařilo překonat
nechuť a agresivitu vůči církvi a věřícím, kterou v ní satan pěstoval řadu let.
Nedbala o soustavný život se svátostmi,
proto ačkoliv démonické útoky zeslábly, i tak zlý duch – pevně zakotvený v jejím srdci – pokračoval ve svém působení.
Projevovalo se to tak, že když se jí stalo,
že byla kvůli nějakému obřadu v kostele,
začínala se všemu nahlas vysmívat, byla

Patricie Hurlaková

agresivní, dávala najevo podráždění nebo znudění, dokonce přisprostle žertovala. Necítila se kvůli tomu dobře, proto
sáhla po modlitbě, kterou byla korunka
k Božímu milosrdenství.
Satan využíval toho, že ona nedokáže
správně rozeznávat dobré a zlé, a pokusil se ji ještě jednou naprosto ovládnout
tím, že jí nastrčil pseudoexorcistu, který
jí v telefonickém hovoru tvrdil, že v minulém vtělení jako dvanáctiletá zahynula za Varšavského povstání. Zlý duch využil Patriciina citového spojení s Varšavou
a její historií, aby ji přesvědčil o podvodné filosofii New Age, která propaguje lež
o reinkarnaci. Patricie tehdy nevěděla, že
exorcistou smí být pouze kněz, a to jmenovaný svým biskupem, a že světští „exorcisti“ jsou povětšinou pseudoestéti, bioenergoterapeuti nebo spiritisti, kterým se
zdá, že mají moc nad zlými duchy. Ten
člověk se ji pokoušel ovládnout, aby nad
ní získal kontrolu a mohl z ní vytahovat
peníze. Radil Patricii, aby se vyhýbala
kněžím, a vyhrožoval, že pokud se nad
ní bude modlit někdo jiný než on, taková modlitba ji zabije.
Návrat k Otci
Za nějaký čas poté byla Patricie v Krakově a odpoledne ve tři hodiny vstoupila s přítelem do mariánského kostela, aby
se pomodlili korunku k Božímu milosrdenství. „Když jsem s Martinem usedla
do lavice,“ vzpomíná, „jakási neviditelná síla mě strkala směrem ke zpovědnici. Vnímala jsem, jako by mě někdo volal jménem: »Patricie, běž!« Říkám si:
»Ne, nevím, jak to mám udělat.« A seděla jsem dál. Za chvíli jsem cítila, jako by
mě někdo táhl za bundu u krku a opakoval: »No tak běž!« Ten vnitřní hlas byl
natolik intenzivní, že jsem i přes obavy
a strach šla ke zpovědnici a knězi, který
tam seděl, jsem pověděla: »Nevím, proč
jsem sem přišla.« – »Ale já vím,« uslyšela
jsem ke svému velkému údivu odpověď.
Poprvé jsem se cítila milovaná jen tak, zadarmo. Došlo mi, že jsem svými hříchy
Ježíše ranila, a On, místo aby mě potrestal, na mě trpělivě čekal.“ (Vědma, která
se obrátila, str. 82)
To byl opravdový přelom v životě mladé čarodějky ovládané satanem. Patricie
zažila tak velikou lásku a naprostý pokoj,
jaký nikdy předtím v životě nezažila. Uvě-
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domila si, že ji podváděl ďábel, který její
život naplňoval strachem a smutkem vytvářel tak dojem, že nic jiného neexistuje.
Čekala ji ještě dlouhá a těžká cesta exorcismů a modliteb za uvolnění, ale věděla, že zpátky už nepůjde. Ta drobná, jemná mladá žena tak strašně nechtěla znovu
do svého života vpustit zlého ducha, že
od té doby setrvává neustále v milosti posvěcující – jenom jednou se jí stalo, že tu
milost ztratila. Prosila rovněž o modlitbu sestry bernardinky z Wieluně, které
kolem ní denně vytvářejí štít z modliteb.
V takovém boji nemá satan žádné šance.
Patricie všechno opustila a začala celým srdcem sloužit Ježíšovi. Uvěřila mu
jak malé dítě, které ví, že milující Tatínek
mu zajistí všechno, co je nejlepší. Hodně
z nás v sobě nemá takovou důvěru, zvykli jsme si věřit jenom v to, co vidíme a čeho se můžeme dotknout, a zdá se nám, že
se musíme o všechno postarat sami. Zatímco my jsme nemluvňata, nevidíme řadu věcí, na mnoho dalších nemáme vliv,
ale dobrý Bůh o nás pečuje a dává nám
všechno, co potřebujeme. Patricie se čas-

PRVNÍ SOBOTA NA KLOKOTECH 2. srpna 2014
s P. Martinem Sedloněm,
provinčním vikářem kongregace
Misionářů oblátů:
MARIA – MATKA MOUDROSTI.
Program: 16.00 hod. modlitba Klokotských
zpívaných hodinek • 16.30 hod. růženec
a svátost smíření • 17.00 hod. mše svatá.
Poté svátostné požehnání a možnost vykonat
pouť ke kapli Dobrá Voda.
Srdečně zvou Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty a obláti Panny Marie Neposkvrněné.

to setkává s mladými lidmi a vypráví jim
o nekonečné Boží lásce a o jeho milosrdenství. Vybízí všechny, aby se nezištně
dělili o poklad víry a s láskou napomínali hříšníky. Její cesta za Kristem byla
dlouhá a bolestná, kromě jiného proto,
že jí nikdo přímo neřekl: „Patricie, neděláš dobře! Pácháš hřích, když nedovoluješ Bohu, aby vstoupil do tvého života.“
Nikdo ji nevybídl, aby setrvávala v posvěcující milosti a využívala svátostí. Teprve
až se v jejím životě odehrála tragédie, se
vrátila k Bohu – ovšem kdyby jí opravdu
přátelští věřící lidé pomohli porozumět,
jak velice hřeší, když se pouští do kouzlení, dalo se vyhnout spoustě špatných věcí.

Ježíš pohlédne na Petra a rozpláče jej –
Na druhé straně pak odvaha, kterou
jste prokázali vy a ostatní v tom, aby vyšla najevo pravda, byla službou lásky,
protože vrhla světlo na strašlivou temnotu v životě církve.
Pro ty, kdo se dopustí sexuálního
zneužití, není místo v řadách služebníků církve, a já se zasazuji o to, aby
škoda způsobená nezletilému nebyla tolerována, ať už ji spáchá kdokoli,
bez ohledu na stupeň jeho kněžského
stavu. Všichni biskupové musí svoji pastýřskou službu vykonávat s maximální pečlivostí, starat se o ochranu nezletilých a vydávat počet z této
zodpovědnosti.
Pro nás všechny platí rada, kterou
dal Ježíš těm, kteří působí pohoršení,
totiž mlýnský kámen na krk a moře
(srov. Mt 18,6).
Budeme tedy nadále bdít nad přípravou ke kněžství. Spoléhám na členy Papežské komise pro ochranu nezletilých, všech nezletilých, protože ať
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už patří k jakémukoli náboženství, jsou
to maličcí, na které Pán hledí s láskou.
Žádám o tuto podporu, aby mi pomohli dokázat, že je možné ve všeobecné církvi přijímat lepší politiku a opatření na ochranu nezletilých a prosazovat
je ve formaci církevního personálu. Musíme se všemožně snažit zajistit, aby se
takovéto hříchy v církvi už neopakovaly.
Drazí bratři a sestry, všichni jsme členy Boží rodiny, jsme povoláni vstoupit
do dynamiky milosrdenství. Pán Ježíš,
náš Spasitel, je svrchovaným příkladem,
nevinným, který vynesl naše hříchy na
kříž. Smíření je samotná podstata naší společné identity jakožto Kristových
učedníků. Obraťme se k Němu, provázeni naší Nejsvětější Matkou stojící pod
křížem, a prosme o milost smíření s veškerým Božím lidem. Něžná a milosrdná
přímluva Naší Paní je nevyčerpatelným
zdrojem pomoci na naší cestě uzdravení.
Vy a všichni, kteří jste zakusili zneužití od členů kléru, jste Bohem milo-

Proto se nebojme hlásat Krista každému, a to především těm, kteří setrvávají
v těžkých hříších. Nebojme se posměchu
nebo odmítnutí – pokud napomínáme
přátelsky, s láskou, nezpůsobíme nikomu žádnou křivdu. Prorok Ezechiel dostal od Boha jasné vybídnutí, které platí
i pro nás všechny: „Řeknu-li o svévolníkovi: »Svévolníku, zemřeš,« a ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou,
ten svévolník zemře za svou nepravost,
ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on se od své cesty neodvrátí,
zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou
duši vysvobodil. (...) Nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty
a byl živ.“ (Ez 33,8–11) Neseme odpovědnost za každého hříšníka, kterého jsme
z lenosti, z prospěchářství nebo ze strachu nenapomenuli, jemuž jsme neukázali
cestu ke spáse a nepřivedli ho ke Kristu
Ježíši, který nás miluje jako nikdo jiný.
Z Miłujcie się! 2/2014
přeložila -vv-

dokončení ze str. 2
váni. Prosím, aby to, co zbývá z temnot,
které se vás dotkly, bylo uzdraveno objetím Děťátka Ježíše, a na místo škody,
kterou jste utrpěli, ať nastoupí obnovená víra a radost.
Děkuji za toto setkání a prosím vás,
modlete se za mne, aby oči mého srdce vždycky jasně viděly cestu milosrdné lásky a Bůh mi udělil odvahu ubírat
se touto cestou pro dobro nezletilých.
Ježíš odchází od nespravedlivého
soudu a krutého výslechu, pohlédne
Petrovi do očí a Petr se rozpláče. Prosíme, aby na nás pohlédl a abychom Jej
na sebe nechali hledět, abychom mohli
plakat a On nám daroval milost zahanbení, abychom Mu jako Petr po čtyřiceti dnech mohli odpovědět: „Ty víš, že
tě milujeme.“ A abychom uslyšeli jeho
hlas: „Vrať se na svoji cestu a pas moje ovce“ – a dodám – „a nedopusť, aby
nějaký vlk vešel ke stádci.“
Přeložil Milan Glaser,
Česká sekce Rádia Vatikán
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Mnoho katolíků nezná učení církve
Vatikánský přípravný dokument pro říjnovou Synodu o rodině konstatuje především
skutečnost, že na mnoha místech běžní katolíci, duchovenstvo i laici, buď neznají, anebo nechtějí přijmout učení církve o životě,
sexu, manželství a rodině. Dokument říká,
že situace všeobecné nevědomosti vznikla proto, že selhala jasná prezentace učení
církve katolíkům.
Na některých místech „jsou mnozí křesťané, kteří z různých důvodů nevědí nic ani
o samotné existenci tohoto učení,“ uvádí dokument. „Nezdá se, že by se dokumenty staly oporou myšlení věřících.“
Vatikánský dokument Pastorační výzvy rodiny v kontextu evangelizace byl vytvořen po
úředním zkoumání výsledků dotazníku rozeslaném biskupům, teologům i laikům ve
farnostech po celém světě.
Velké množství odpovědí v dotazníku
poukazuje na to, že neznalostí katolického
učení netrpí jen laici. „Některé připomínky
připisují zodpovědnost za tento nedostatek
znalostí klerikům, kteří podle úsudku některých věřících nejsou dostatečně obeznámeni s dokumenty o manželství a rodině,
a zdá se, že ani nemají zdroje k tomu, aby

se v těchto oblastech zlepšili,“ uvádí dokument. „Z některých pozorování [věřící] vyvodili, že klerici mají občas pocit, že jsou tak
nedostatečně fundovaní a špatně připraveni
na pojednávání o otázkách týkajících se sexuality, plodnosti a plození, že se často rozhodnou raději mlčet,“ pokračuje dokument.
„Některé odpovědi rovněž vyjadřovaly určitou nespokojenost s jistými členy kléru, kteří se zdají být lhostejnými k určitým morálním otázkám.“ A dodává: „Jejich odklon od
nauky církve vede ke zmatku mezi Božím lidem. V důsledku toho některé odpovědi požadují, aby bylo duchovenstvo lépe připravené a aby bylo při vysvětlování Božího slova
a předkládání dokumentů církve o manželství a rodině zodpovědné.“
Dokument nabízí řešení: pustit se do
práce a vyučovat příslušné doktríny. „V místech se živou křesťanskou tradicí a dobře organizovaným pastoračním programem lidé
na křesťanskou nauku o manželství a rodině reagují,“ říká se v dokumentu. „Když je
učení církve jasně zprostředkované ve své
autentické, lidské a křesťanské kráse, velká
část věřících je nadšeně přijímá.“
Podle LifeSiteNews, 27. června 2014

Papež osobně rozmlouval s oběťmi sexuálních
deliktů spáchaných kněžími
Papež František se 7. července osobně
setkal se šesti oběťmi sexuálního zneužití
kněžími. František tak jde ve šlépějích svého předchůdce Benedikta XVI., který tato
setkání uskutečnil ve Vatikánu a v několika dalších zemích během svých pastoračních cest. Šest obětí sexuálního zneužití
pocházelo z Německa, Irska a Spojeného
království, byli to tři muži a tři ženy. Papež
se těmto osobním rozhovorům věnoval déle než tři hodiny.
Tiskový mluvčí Svatého stolce P. Federico Lombardi sdělil, že jednotlivé osoby
vyjádřily svou vděčnost za toto setkání:
„Mohl jsem je vidět, když od papeže odcházeli, a krátce jsem s nimi mluvil. Mohu dosvědčit jejich vroucí vděčnost a dojetí
za možnost tohoto tak hlubokého osobního setkání se Svatým otcem. Zakusili zejména, že se jim naslouchalo s velkou po-
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zorností a ochotou. Papež tím dal najevo,
že naslouchání pomáhá chápat a také připravovat cestu ke znovunalezení důvěry
při hojení těchto ran.“
P. Lombardi dodal, že papež ukázal, že
chápavé naslouchání je podstatnou etapou
uzdravení: „Důležité je to také jako znamení a vzor, protože pokud tomu papež věnuje tolik času, pozornosti a velkou účast,
dává tak signál, který je jasný každému, tedy že je třeba umět naslouchat, dát k dispozici potřebný čas, aby došlo ke komunikaci a sdílení, které je předpokladem cesty
osobního uzdravení. Ukazuje se tak také
bohatství komunity. Skutečnost, že tyto
osoby nacházejí cestu k pokoji, ke smíření a skrze víru vztah k církvi, je určitě bohatství a velmi pozitivní výsledek.“
Podle www.radiovaticana.cz

Iniciativa Jeden z nás
pobouřena zprávou
Evropské komise
Výkonný výbor iniciativy Jeden
z nás je pobouřen zprávou Evropské
komise z 28. května, která se odmítla
věnovat požadavkům evropské iniciativy občanů Jeden z nás. Toto rozhodnutí stojí proti principu participativní
demokracie schválené v Lisabonské
smlouvě. Zároveň zakládá další důvod pro nedůvěru k EU ze strany tzv.
euroskeptiků.
Iniciativa Jeden z nás proto zvažuje v brzké době odvolání k Soudnímu
dvoru Evropské unie, který by zrušil
původní zprávu Evropské komise. Tato zpráva se vůbec nezabývá hlavním
požadavkem iniciativy Jeden z nás
směrem k Evropské komisi, který je
obsažen i v názvu samotné iniciativy:
uznání lidského embrya od okamžiku
početí jako samostatného lidského jedince, který je jedním z nás.
Iniciativa proto nekončí. Téměř dva
miliony evropských občanů, kteří podpořili iniciativu Jeden z nás svým podpisem, budou požadovat od Evropské
komise odpověď. Výkonný výbor iniciativy nyní podporuje petici lékařů,
právníků a politiků (Medicine can cure
without using human embryos), kteří na
základě své odborné erudice požadují,
aby Evropská komise znovu přezkoumala požadavky iniciativy Jeden z nás.
Zároveň požádá Evropský parlament,
aby o tom inicioval diskusi.
Tématu, které přestavuje celosvětový mezník v otázce lidské důstojnosti, kterým je právo na život a rovnost,
se signatáři iniciativy Jeden z nás nemohou vzdát. Cíle iniciativy byly svěřeny nově založené Evropské federaci
Jeden z nás, která bude nadále pečovat o požadavky a cíle původní iniciativy. Nová organizace bude mít své
stálé místo v institucích EU, aby zajišťovala stálou pozornost „nejmenším a nejslabším lidským bytostem“.
Hnutí Pro život ČR je jedním ze zakládajících členů federace.
Hnutí Pro život ČR 25. 6. 2014,
tisková zpráva One of Us z 5. 6. 2014
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Satanisté označují homosexuální
svazky za své „svátosti“
Kdykoliv se Američané budou snažit
omezit potraty anebo podpořit zákony
o manželství, přívrženci satana se vždy
ozvou, aby to překazili, slibuje národní
mluvčí organizace The Satanic Temple,
sídlící v New Yorku.
Vedoucí této organizace Lucien Greaves pro detroitské periodikum Metro Times řekl, že by rád pomohl ženám, které
souhlasí s pro-life zákony. Ale potratová
omezení podle něho ohrožují náboženské
přesvědčení satanistů. Dodal, že „manželství“ gayů je jejich „svátostí“.
Michiganský guvernér Rick Snyder, republikán umírněného podnikatelského křídla strany, se podle Greavese „snažil znemožnit ženám ukončit své těhotenství“.
Guvernér totiž podepsal návrh zákona,
který vyžaduje od státních zařízení vykonávajících potraty, aby zlepšila své zdravotnické a bezpečnostní standardy, řádně
pochovávala potracené děti a ujistila se, že
ženy nebyly do potratu nuceny. Snyder už
předtím podepsal zákon, který od lékařů
vyžaduje, aby všem ženám umožnili vidět
obraz svého dítěte prostřednictvím ultrazvuku, poskytnutého před potratem. „Cítíme, že bychom měli chránit ženy před

zbytečnými procedurami, jakou transvaginální ultrazvuk je,“ řekl Greaves.
Pro webovou stránku Vice.com Greaves uvedl, že jeho Luciferovi následovníci jsou „občansky uvědomělí, společensky zodpovědní satanisti“. A dodal:
„Jedna z věcí, které se pevně zastáváme,
jsou práva gayů.“
Prohlášení organizace The Satanic
Temple „možná upevní stanovisko mnoha lidí v pro-life hnutí v tom, že útoky na
nevinný život člověka a na rodinu jsou ve
své podstatě démonické,“ sdělil pro LifeSiteNews Adam Cassandra, manažer pro
komunikaci pro-life organizace Human
Life International.
Greaves a jeho stoupenci temnoty vyrobili slogany po celé zemi, kterými vyhrožovali, že do státních škol zavedou
modlitby k satanovi, vztyčí sochy ďábla
na veřejných prostranstvích a odslouží
tzv. černou mši na Harvardu.
Greaves, narozený jako Doug Mesner,
i přes označení své organizace The Satanic Temple řekl, že původně nebyla žádná organizace, žádná svatyně a vedoucí
v podstatě nevěřili v satana. „Původně
jsme mysleli, že organizace se musí dr-

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty,
které napřed poznal, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho
Syna, aby tak on byl první z mnoha
bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také
uvedl do slávy.
Evangelium – Mt 13,44–52
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému
v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá
všechno, co má, a to pole koupí.
Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné
perly. A když najde jednu drahocen-
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nou perlu, jde, prodá všechno, co má,
a koupí ji. Dále je nebeské království
podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je
plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí.
Tak to bude při skonání věku: vyjdou
andělé, oddělí zlé od spravedlivých
a hodí je do ohnivé pece. Tam bude
pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste
tomu všemu?“
Odpověděli: „Ano.“
A on jim řekl: „Proto každý učitel
Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář,
který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“

Svatý archanděli Michaeli,
opatruj nás v boji
proti zlobě a úkladům ďáblovým!
Panno Maria,
vypros nám u Boha milost
odolat veškerým bludům
a zkaženosti, kterými ďábel
na naše duše útočí.
Amen.
žet nějaké víry v nadpřirozenou bytost –
„satana“, ale nikdo z nás tomu skutečně
nevěřil,“ sdělil pro Vice.com. Dodal, že
ho naverbovali kamarádi, protože léta
svého studia strávil na Harvardě, věnujíce se konspiračním teoriím, včetně fantastických příběhů Satanistického rituálního zneužívání (SRA – morální panika
v USA v 80. letech 20. století). Doufali,
že se vysmějí argumentům týkajícím se
náboženské svobody tím, že je aplikují na
uctívače satana a poté dokument o svých
skutcích uveřejní. Mesnera najali jako svého mluvčího a zrodil se Lucien Greaves.
Organizace veřejně „uvítala“ podepsání návrhu zákona 98 (H.B. 98) floridským guvernérem Rickem Scottem,
který povolil modlitby ve školách, „zajišťuje, že děti, které by se jinak o učení satana nedozvěděly, s ním ve třídě mohou
přijít do kontaktu“.
Poté, co se ve státě Oklahoma na trávníku před budovou vlády rozhodli vztyčit monument Desatera, Greaves a jeho
stoupenci začali vybírat dary, aby vedle
něj mohli umístit sochu satana s dětmi,
které ho uctívají. Pro newyorský Fox News
Greaves uvedl, že sesbírali už neuvěřitelných víc než 20 000 dolarů.
Greaves řekl, že v současnosti je cílem
organizace mít svoje lobbisty ve Washingtonu, D.C., a lamentoval, že satanistické
náboženství nemá „jakýkoliv politický
vliv, žádnou známou agendu ani obhajobu“. Pro Vice.com sdělil, že jeho skupina
momentálně „zřizuje právnický fond“.
Dále tvrdil, že svoje myšlenky o dokumentu o organizaci už dávno opustili.
„Nemáme jasně definovaný filmový projekt o naší organizaci, hodný zmínky. Film
teď není pro nás prvořadý.“ Pro ďábla a jeho údajné stoupence se snaha o skutečný
politický pokrok v oblasti potratů a akceptování homosexuality ukazuje být lákavější a dosahuje větších výsledků.
Podle LifeSiteNews, 10. června 2014
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Malá Arabka – blahoslavená Maria
od Ukřižovaného Ježíše (3)
Blahoslavená Maria od Ukřižovaného Ježíše měla mystické zážitky a nosila na
těle stigmata – stejné rány, jaké byly způsobeny Kristovi. Zázračným způsobem prožila mučednictví za víru. Jako mladá dívka složila slib čistoty a v 21 letech vstoupila do karmelu v Pau. Celý její život byl plný neuvěřitelných Božích darů, ale základem její svatosti byla pokora.
V srpnu roku 1870 sestra Maria spolu
s dalšími pěti sestrami odjela do Indie na
misijní pracoviště v Mangalore. Na lodi
během plavby zemřely tři sestry.
V Mangalore
Po příjezdu do kláštera v Indii prožila sestra Maria dobu naléhavých pokušení. Satan se jí ukazoval v podobě různých
svatých a ponoukal ji k tomu, aby opustila klášter a vdala se. Sestra Maria vždy
odhalila jeho přítomnost a znamením kříže ho zahnala. Říkala sestrám: „Pán Bůh
dopouští pokušení jenom proto, abychom
mohli růst. Nenechte se odradit, nejste
přece anděly. Sama od sebe nemůžu nic
kromě hříchu, ale Bůh ve mně může učinit veliké věci.“ Zklamané sebou samými
vybízela k důvěře v nekonečné Boží milosrdenství: „Lidem, kteří mají zkroušená
srdce, lidem pokorným a poctivým Bůh
vždy odpouští všechny hříchy.“
První řádovou profesi složila sestra
Maria 21. listopadu 1871 v kapli kláštera
v Mangalore. Po složení řádových slibů
v extázi ukázala na Nejsvětější svátost a ve
vytržení zvolala: „Hle, Láska!“
Když se jí poté ptali, co je třeba dělat, aby dokázali Ježíše milovat tak jako
ona, sehnula se, zvedla ze země smítko
prachu a řekla: „Je třeba se stát maličkým
jako ten prach.“
Dalšího dne požádala matka představená sestru Marii, aby jí odhalila celý svůj
vnitřní život. Sestra Maria odpověděla, že
to je tajemství určené pouze zpovědníkovi.
Představená se domnívala, že odmítnutí
poukazuje na působení zlého ducha. Podpořil ji i místní biskup Efrem. A tak začali
sestru Marii přesvědčovat, že to jsou iluze,
že její extáze a stigmata jsou satanovým
dílem. V únoru roku 1872 biskup Efrem
informoval sestry v karmelu, že stigmata a extáze sestry Marie je třeba brát jako dílo démona nebo chorobné předsta-
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vivosti. Útočili na ni, aby se zřekla všech
dosavadních mystických zážitků. Zkoušeli ji o tom přesvědčit, zakazovali jí vstup
do chóru na společnou modlitbu sester,
dávali jí menší porce jídla. Sestra Maria
přijímala s pokorou všechna rozhodnutí představených, rovněž také to, že musí projít exorcismy. Přestože exorcismus
očekávané výsledky nepřinesl, představená dále naléhala na sestru Marii, aby nezůstávala na špatné cestě. Byla to pro ni
doba obzvlášť citelného trápení.
V průběhu jednoho zjevení jí Ježíš objasnil smysl tohoto utrpení: „Má dcerko,
jsi podobná vinnému keři. Pohleď, jak pracuje vlastník vinice, jak se o vinný keř stará: kypří půdu kolem něho. Půda, to je tvoje tělo: Já čistím vinný keř utrpením. Aby
vinný keř mohl přinést hodně plodů, vlastník vinice ořezává špatné větvičky a čistí
ty dobré. Já rovněž využívám pokušení,
pokořování, opovržení, abych očistil svůj
vinný keř, a odtínám špatné a nepotřebné
větévky: pýchu a přirozenost, které musí
odumřít. Vlastník vinice nepracuje zadarmo, On s nadějí očekává ovoce. (...) Dávejte pozor, je třeba přinášet ovoce. Pán
vytíná stromy, které ho nenesou, hází do
ohně stromy špatné a zasazuje jiné. Snášej zkoušky, pokušení, utrpení, těžkosti,
odpor, osamocenost. To všechno očišťuje špatnou půdu a připravuje ji na přijetí
mé milosti.“ Jindy jí Ježíš pověděl: „Myslíš si, že jenom ty trpíš? Já trpím mnohem víc než ty, zvedám tíži všech vašich
hříchů.“ Jednoho dne sestra Maria uslyšela během modlitby hlas: „Bůh je v srdci člověka skrytý jako semínko v ovoci,
K připomínce 100. výročí začátku 1. světové
války bude P. Jan Bőhm (vojenský kaplan
v Táboře) v pondělí 28. července 2014 v 17 hodin
sloužit MŠI SVATOU ZA PADLÉ A JEJICH RODINY
V TÁBOŘE-KLOKOTECH U POMNÍKU PADLÝCH za
účasti starosty a místostarostky města Tábor.

Blahoslavená Maria
od Ukřižovaného Ježíše
jako pět jadérek v jablku. Je tam ukrytý
s tajemstvími umučení, které symbolizuje
těch pět jadérek. Bůh trpěl a je třeba, aby
i člověk trpěl, ať chce, či nechce. Jestliže
trpí z lásky ve sjednocení s Bohem, bude
trpět méně a bude mu to počítáno za zásluhy. V hlubině jeho srdce je oněch pět
jadérek, která vyklíčí a přinesou hojný
užitek, ale pokud člověk bude vzdorovat,
bude trpět ještě víc a bez jakékoliv zásluhy.“ Sestra Maria porozuměla, že to, co je
v životě na zemi nejkrásnější, je přijímání a obětování každého utrpení Ježíšovi.
Sestra Maria nazývala poslušnost vůči Bohu křídly řeholní duše. Objasňovala
sestrám, že „poslušnost je pro duše tím,
čím jsou pro ptáka křídla. Běda člověku,
který všechno nevěnuje poslušnosti: svoje touhy, vůli, to všechno, co se mu líbí.
Jestliže nebude schopen takové oběti, nikdy nespatří Boha. Duše, která Boha poslouchá, je poslušná představených – taková duše je královnou pokoje a radosti.
A duše, která neposlouchá Boha, není poslušná vůči představeným a je královnou
zmatku a nepořádku.“
Podle rozhodnutí vyšších představených sestra Maria opustila Mangalore
23. září 1872 a vrátila se do mateřského
kláštera v Pau ve Francii.
Znovu v Pau
Po příjezdu do karmelu v Pau sestra
Maria prosila, aby mohla být sestrou určenou pro nejvšednější práce. Ve společenství sester ji přijímaly normálně. Představené nebyly varovány předem, pokud
šlo o její mystické dary.
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Jednoho dne během modlitby sestra
Maria uslyšela hlas, který vycházel z nádherného světla: „Chceš-li Mne hledat a jít
za Mnou, vzývej světlo, to znamená Ducha
Svatého, který osvítil mé učedníky a který osvěcuje všechny národy, jež Ho vzývají. Kdokoliv bude vzývat Ducha Svatého, najde Mne. Jeho svědomí bude jemné
jak polní kvítek. Bude-li to otec nebo matka, v jeho rodině zavládne pokoj. Kněží,
kteří budou jedenkrát měsíčně sloužit mši
svatou o Duchu Svatém, Mě uctí. A každý, kdo se jí zúčastní, obdrží dary Ducha
Svatého, bude naplněn světlem a pokojem.
On vyléčí nemocné, probudí ty, kteří spí.“
Sestra Maria Ježíše tak milovala, že
když někdo v její přítomnosti vyslovil jeho jméno, upadala do vytržení a extáze.
Dne 22. června 1873 byly sestry svědky
neuvěřitelného jevu levitace. Matka představená spolu se sestrou novicmistryní si
všimly, že sestra Maria chybí u večeře.
Vyšly na zahradu a spatřily, jak se sestra
Maria vznáší nad vzrostlými lípami a volá ve vytržení: „Ó Lásko!“ Levitace – jev,
kdy se tělo vznáší ve vzduchu navzdory zákonu gravitace – byla údělem mnoha svatých. Je to naprosto zřejmý projev
přiblížení se člověka k Bohu. Vystrašená
matka představená pobídla sestru Marii,
aby okamžitě sestoupila na zem. Když řeholnice klesala, jeden její sandál se zachytil a visel na nejvyšší větvi lípy. Když byla
sestra Maria v extázi, neuvědomovala si,
že levituje. Když se vrátila do normálního života, s udivením si povšimla, že její
sandál visí na vrcholku lípy, a ptala se, jak
se to mohlo stát.
Během některých extází sestra Maria
nádherným zpěvem vychvalovala nevyslovitelnou Boží dobrotivost, lásku a milosrdenství. V průběhu jiné promlouvala: „Všichni spí! A na Boha tak dobrého,
tak velikého, tak hodného velebení zapomínají. Nikdo na Něj nemyslí! Oslavuje
Ho příroda, nebe, hvězdy, stromy, rostliny, všechno Ho oslavuje. Člověk Ho má
také oslavovat, a on spí! Rychle, rychle,
probuďme vesmír! Pojďme oslavovat Boha, zpěvem Mu vzdávat díky! Svět spí,
pojďme ho probudit!“ Jindy zase mluvila se slzami: „Ježíše neznají. Ježíše nemilují. Jeho, tak plného dobroty a vlídnosti.
Jeho, který učinil pro člověka všechno.“
(Pokračování)
Z Miłujcie się! 2/2014 přeložila -vv-
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EU a USA hlasovaly v OSN
proti rezoluci za přirozenou rodinu
25. června schválila Rada OSN
pro lidská práva rezoluci na podporu
rodiny chápané jako „přirozená a základní jednotka společnosti“. Text rezoluce byl schválen 26 hlasy, proti
bylo 14 hlasů a 6 se hlasování zdrželo. „Rodina je přirozenou a základní
jednotkou společnosti a má nárok na
ochranu ze strany společnosti a státu,“ praví se v rezoluci, která tak jen
cituje Všeobecnou deklaraci lidských
práv (čl. 16,3). Radu OSN pro lidská
práva tvoří 47 států. Zaráží fakt, že
zmíněnou rezoluci schválily africké
a arabské státy, Rusko, Čína a Venezuela. Naopak proti hlasovaly s výjimkou Bosny-Hercegoviny a Makedonie všechny evropské státy, tedy
i Česká republika, dále USA, z asijských zemí byly proti Korea a Japonsko a z Latinské Ameriky Chile. Pět
dalších latinskoamerických států se
spolu s Makedonií hlasování zdrželo. Co znamená toto rozdělení? Odpovídá profesor obojího práva Carlo Cardia z University Roma Tre:
„Tato rezoluce je v dokonalé shodě s prohlášením Všeobecné deklarace práv člověka z roku 1948, která
byla přijata na obranu rodiny před
totalitními státy a totalitarismem
a je přejata také Evropskou úmluvou
o lidských, sociálních a občanských
právech z roku 1966 a všemi mezinárodními deklaracemi. To stojí za
zamyšlení, protože Evropa, která je
kolébkou lidských práv, nyní hlasovala proti lidským právům formulovaným nejslavnější deklarací světových dějin.“
Během nesnadného schvalovacího procesu se některým státům
nepodařilo do rezoluce zařadit formulaci připouštějící různé druhy
rodiny. Profesor Cardia k tomu poznamenává:
„Když se tyto státy pokusily prosadit tuto širší formulaci rodiny, popřely jeden ze základních principů

individualismu. Co říká individualistická kultura? Říká: Nechte nás
tvořit i další typy rodiny; my nerušíme tradiční rodinu, jde nám o něco
jiného; chceme jen stvrdit také jiná
práva. Skutečnost je pak ale odlišná,
opačná, protože se hlasuje proti právům přirozené rodiny. Znamená to,
že když se reklamují práva jiných typů rodiny, jsou podkopávána a negována práva přirozené rodiny. Toto je
slabé místo, před kterým není úniku,
protože je to střet na světové úrovni. Nikdo nepopírá, že je třeba stvrdit práva jiných sociálních formací,
ale nesmí to vést k negaci práv rodiny, kterou nazvat tradiční je ošklivé,
protože rodina je přirozená.“
Rezoluce nezavazuje členské státy k žádným právním krokům, ale
otevírá kulatý stůl, na kterém se při
dalším zasedání bude diskutovat
o způsobech ochrany rodiny. Rezoluci schválenou Radou OSN pro
lidská práva komentuje stálý pozorovatel Svatého stolce u tohoto úřadu OSN, arcibiskup Silvano Tomasi:
„V křesťanské tradici a sociálním
učení církve je manželství a rodina
v souladu s přirozeným zákonem.
Rodina je přirozeně spatřována ve
stabilní jednotě muže a ženy kvůli dětem. Stojíme na kulturní křižovatce. Na jedné straně máme chápání rodiny, která může fungovat jako
jednotka, a na druhé je důraz kladen pouze na jednotlivce. Zatímco
tedy máme být vnímaví, a zejména
stát má být vnímavý vůči všem situacím, které nastávají v rodinném
kontextu, je třeba prohlásit, což činí
zmíněná rezoluce, která byla schválena 26. zasedáním Rady OSN pro
lidská práva, že pro společnost a zejména dobro dětí, ale i všech členů
rodiny je důležitá rodina jako vitální jednotka společnosti.“
Česká sekce Vatikánského rozhlasu
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TELEVIZE NOE
Pondělí 28. 7. 2014: 6:05 Vatican magazine (778. díl): Týdenní
zpravodajství z Vatikánu 6:40 Medžugorje očima mladých:
Festival mládeže 2012 v Bosně a Hercegovině z pohledu
českých účastníků akce 7:00 Přejeme si... 7:15 Klapka s ...
(70. díl): Petrem Baranem 8:15 Drslavice 8:25 Z kraje pod
Buchlovem: Pohádky a pověsti 9:25 Uganda, trpící perla
Afriky 10:00 Doma, to je něco úžasnýho... 10:50 Léta letí
k andělům (64. díl): Jáchym Jaroslav Šimek – premonstrát
a opat želivského kláštera 11:10 Veneto 11:25 Skanzen
Zubrnice 11:45 Hermie a jeho přátelé: Buzbyho plážová
párty 11:50 Sedmihlásky – Já su ráda, že su mladá 12:00
Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L]
12:45 Poutníci na Dostavníku 2012 13:20 Město Bohumín
13:40 Vatican magazine (778. díl): Týdenní zpravodajství
z Vatikánu 14:10 Vyšehradská zastavení 14:25 Listy
z osamělého ostrova: List do Laodiceje (7. díl): Běž na nákup
15:00 Noční univerzita: Kateřina Lachmanová – Duchovní
život seniorů co nejpraktičtěji (1. část) 15:45 Jazzový skřítek
a jeho Pekáč 16:10 Můj Bůh a Walter: Poslední věci 16:30
Kultura života – Bioetika: Bioetika a komunikace 17:00
Zachraňme kostely (3. díl): Kostel Nalezení sv. Kříže a kaple
sv. Anny v Pelhřimově 17:25 Vydržet a nepadnout 18:00
Karmelitánky v Chile 18:10 To pravé srdce Evropy 18:25
Sedmihlásky – Já su ráda, že su mladá 18:30 O koženém
mostě: Pověsti z Hornolidečska [P] 18:40 Krajané z Gerníku
19:15 Přejeme si... 19:30 Hornolidečsko – Leskovec 19:40
Zprávy z Věčného města: 28. 7. 2014 [P] 20:00 Jde
o život (4. díl): Modlitba III. 21:30 Na koberečku – Speciál
s Malým princem 21:40 Světoznámé výšivky z Cífera 22:00
Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Ježíš, Zacheus a my
23:30 Vatican magazine (778. díl): Týdenní zpravodajství
z Vatikánu 0:05 Kulatý stůl – Nemocniční kaplani.
Úterý 29. 7. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 28. 7. 2014
6:15 Benefiční koncert 7:25 Můj Bůh a Walter: Poslední věci
7:50 Cesta k andělům (79. díl): Marie Retková 8:40 Vše pro
mého krále a královnu 9:10 Ztracená ovečka 9:35 Vatican
magazine (778. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu
10:10 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Ježíš, Zacheus
a my 11:40 Sedmihlásky – Já su ráda, že su mladá 11:45
O koženém mostě: Pověsti z Hornolidečska 12:00 Polední
modlitba [L] 12:05 Platinové písničky 12:35 Zprávy z Věčného
města: 28. 7. 2014 12:45 Za tajemstvím šumavských lesů
13:40 Medžugorje očima mladých: Festival mládeže 2012
v Bosně a Hercegovině z pohledu českých účastníků akce
14:00 Jezuité o: INDIE – na křižovatkách víry 14:20 Kulatý
stůl – Nemocniční kaplani 16:00 To pravé srdce Evropy 16:15
Přejeme si... 16:30 Pan profesor 16:50 Dětská Bible 17:05 Léta
letí k andělům (64. díl): Jáchym Jaroslav Šimek – premonstrát
a opat želivského kláštera 17:25 Skanzen Zubrnice 17:45
Karelia – jeden den 17:55 Sedmihlásky – Já su ráda, že
su mladá 18:00 Cirkus Noeland (3. díl) 18:30 O Čertových
skalách: Pověsti z Hornolidečska 18:40 Hermie a potopa 19:15
Cesta k domovu 19:35 Zpravodajské Noeviny: 29. 7. 2014 [P]
20:00 Misie naživo – Milosrdní bratři 21:00 22 hláv 21:40
Zpravodajské Noeviny: 29. 7. 2014 22:00 Zprávy z Věčného
města: 28. 7. 2014 22:10 UNITED 2013: Jeden život 22:35
Labutí sen o duši 23:30 Vyšehradská zastavení 23:50 Jak
potkávat svět (10. díl): S Alfrédem Strejčkem.
Středa 30. 7. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 29. 7. 2014
6:20 Noční univerzita: Kateřina Lachmanová – Duchovní
život seniorů co nejpraktičtěji (1. část) 7:05 Světoznámé
výšivky z Cífera 7:20 Výchova a občanství 7:45 Milosrdní
bratři v Čechách a na Moravě 8:25 Zprávy z Věčného
města: 28. 7. 2014 8:35 Cesta k domovu 8:55 Misie naživo
– Milosrdní bratři 9:55 Pašijový kříž 10:35 Na pořadu rodina
– Samota jako příležitost 11:35 Charita Veselí nad Moravou
11:50 O Čertových skalách: Pověsti z Hornolidečska 12:00
Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L]
12:45 Hlubinami vesmíru s prof. Zdeňkem Stuchlíkem, 1. díl,
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Vysílání denně 6.00 – 1.00 Denně: 8.00; 16.00 – Programová nabídka TV NOE
Podrobnosti na www.tvnoe.cz Změna programu vyhrazena.
O rentgenové astronomii 13:25 Na koberečku – Speciál
s Malým princem 13:40 Jde o život (4. díl): Modlitba III.
15:10 Jezuité o: INDIE – na křižovatkách víry 15:30 To pravé
srdce Evropy 15:45 Zpravodajské Noeviny: 29. 7. 2014
16:05 Zachraňme kostely (3. díl): Kostel Nalezení sv. Kříže
a kaple sv. Anny v Pelhřimově 16:25 Karmelitánky v Chile
16:35 Vatican magazine (778. díl): Týdenní zpravodajství
z Vatikánu 17:05 Můj Bůh a Walter: Život z Krista [P] 17:30
Zázrak v pralese 18:05 Zprávy z Věčného města: 28. 7. 2014
18:15 Hornolidečsko – Leskovec 18:30 Světlonoši: Pověsti
z Hornolidečska [P] 18:35 Sedmihlásky – Já su ráda, že su
mladá 18:40 Klapka s ... (62. díl): Miroslavem Trudičem 19:40
Přejeme si... [P] 20:00 O kom, o čem: O tvorbě Bukovinských
Slováků 20:25 Noční univerzita: Charles Whitehead – Toužil
uvidět Ježíše [P] 21:30 Jak potkávat svět (10. díl): S Alfrédem
Strejčkem 22:55 Listy z osamělého ostrova: List do Laodiceje
(7. díl): Běž na nákup 23:25 Se salesiány na jihu Madagaskaru:
BEMANEVIKY – Misijní stanice v pralese 23:50 Benefiční
koncert.
Čtvrtek 31. 7. 2014: 6:05 Krajané z Gerníku 6:40 Mwebare kwija
– Klinika v buši 6:55 O kom, o čem: O tvorbě Bukovinských
Slováků 7:20 Platinové písničky 7:50 Vyšehradská zastavení
8:05 Dětská Bible 8:20 Pan profesor 8:40 Skanzen Zubrnice
9:00 Věrni odkazu sv. Cyrila a Metoděje 9:40 Přejeme si...
10:00 Kulatý stůl – Nemocniční kaplani 11:40 Sedmihlásky
– Já su ráda, že su mladá 11:45 Světlonoši: Pověsti
z Hornolidečska 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Benefiční
koncert 13:15 Světoznámé výšivky z Cífera 13:35 Jde o život
(4. díl): Modlitba III. 15:05 Cirkus Noeland (3. díl) 15:35
UNITED 2013: Jeden život 16:05 Zpravodajské Noeviny:
29. 7. 2014 16:20 Odkaz předků (1. díl): Lenešice [P]
16:30 Klapka s ... (62. díl): Miroslavem Trudičem 17:30
Medžugorje očima mladých: Festival mládeže 2012
v Bosně a Hercegovině z pohledu českých účastníků
akce 17:55 Hermie a potopa 18:30 Pověst o Ludmilině
skále na Pučínských skalách: Pověsti z Hornolidečska [P]
18:35 Sedmihlásky – Já su ráda, že su mladá 18:40 Cesta
k andělům (79. díl): Marie Retková 19:30 Budu pomáhat:
ICTUS 19:40 Zpravodajské Noeviny: 31. 7. 2014 [P] 20:00
Jak potkávat svět (15. díl): S převorem břevnovského
kláštera Prokopem Siostrzonkem a Renatou Putzlacher-Buchtovou 21:25 Kus dřeva ze stromu: Třešeň 21:40 Oblastní
charita Kroměříž: Dům pokojného stáří Cetechovice [P] 21:50
Přejeme si... 22:10 Zpravodajské Noeviny: 31. 7. 2014 22:25
Vatican magazine (778. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu
22:55 Zachraňme kostely (3. díl): Kostel Nalezení sv. Kříže
a kaple sv. Anny v Pelhřimově 23:15 Jezuité o: INDIE – na
křižovatkách víry 23:35 Ztracená ovečka 0:05 Zpravodajské
Noeviny: 31. 7. 2014 0:20 Můj Bůh a Walter: Život z Krista
0:40 Lék na AIDS.
Pátek 1. 8. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 31. 7. 2014
6:20 Zachraňme kostely (3. díl): Kostel Nalezení sv. Kříže
a kaple sv. Anny v Pelhřimově 6:40 Klapka s ... (62. díl):
Miroslavem Trudičem 7:40 Bača Milan od Juraja do Šimona
8:05 Listy z osamělého ostrova: List do Laodiceje (7. díl):
Běž na nákup 8:35 To pravé srdce Evropy 8:50 Noční
univerzita: Charles Whitehead – Toužil uvidět Ježíše 10:00
Na koberečku – Speciál s Malým princem 10:10 Jde o život
(4. díl): Modlitba III. 11:40 Sedmihlásky – Já su ráda, že
su mladá 11:45 Pověst o Ludmilině skále na Pučínských
skalách: Pověsti z Hornolidečska 12:00 Polední modlitba [L]
12:05 Přejeme si... 12:20 Oblastní charita Kroměříž: Dům
pokojného stáří Cetechovice 12:30 Poutníci na Dostavníku
2012 13:05 O kom, o čem: O tvorbě Bukovinských Slováků
13:35 U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (94. díl): Malé
hlásky Sedmihlásky 14:55 Dny terapie 2014 15:05 Světoznámé
výšivky z Cífera 15:20 Krajané z Gerníku 16:00 Zpravodajské
Noeviny: 31. 7. 2014 16:15 Milosrdní bratři v Čechách a na
Moravě 16:55 Misie naživo – Milosrdní bratři 18:00 Naděje na

vzdělání 18:20 Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži
18:30 Pověst o velikém ptačisku: Pověsti z Hornolidečska [P]
18:35 Sedmihlásky – Já su ráda, že su mladá 18:40 Můj Bůh
a Walter: Život z Krista 19:00 Kus dřeva ze stromu: Třešeň
19:15 Hornolidečsko – Prlov 19:25 Plavební stupeň Přelouč
19:40 Zprávy z Věčného města: 1. 8. 2014 [P] 20:00 Noemova
pošta: červenec [L] 21:35 Karmelitánky v Chile 21:45 Na
koberečku – Speciál s Malým princem 22:00 Cesta k andělům
(79. díl): Marie Retková 22:50 Přejeme si... 23:05 Odkaz předků
(1. díl): Lenešice 23:15 Medžugorje očima mladých: Festival
mládeže 2012 v Bosně a Hercegovině, z pohledu českých
účastníků akce 23:40 O Slunovratu.
Sobota 2. 8. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 1. 8. 2014
6:15 Hornolidečsko – Prlov 6:25 Katedrálny chrám 6:55 Odkaz
předků (1. díl): Lenešice 7:05 Veneto 7:20 Světoznámé
výšivky z Cífera 7:35 O kom, o čem: O tvorbě Bukovinských
Slováků 8:00 Jezuité o: INDIE – na křižovatkách víry
8:25 Cirkus Noeland (3. díl) 8:55 Sedmihlásky – Já su
ráda, že su mladá 9:00 Hermie a potopa 9:40 Zachraňme
kostely (3. díl): Kostel Nalezení sv. Kříže a kaple sv. Anny
v Pelhřimově 10:00 Můj Bůh a Walter: Život z Krista 10:25
Outdoor Films s Petrem Horkým 12:00 Polední modlitba
Sv. otce Františka [P] 12:10 Zpravodajské Noeviny:
31. 7. 2014 12:25 Přejeme si... 12:40 Zprávy z Věčného
města: 1. 8. 2014 12:50 Ztracená ovečka 13:20 Pan profesor
13:45 Jak potkávat svět (15. díl): S převorem břevnovského
kláštera Prokopem Siostrzonkem a Renatou Putzlacher-Buchtovou 15:10 Vyšehradská zastavení 15:25 Platinové
písničky 16:00 Pro vita mundi (109. díl): P. František Hurina
16:30 Matčiny slzy 16:50 Skanzen Zubrnice 17:10 Verbuňk,
příběh na celý život 17:25 Lék na AIDS 18:00 Příběhy odvahy
a víry: Popraviště Butovo (1. díl): Ruská Golgota [P] 18:30
Pověst o velikém ptačisku: Pověsti z Hornolidečska 18:35
Sedmihlásky – Já su ráda, že su mladá 18:40 Dětská Bible
18:55 Misie naživo – Milosrdní bratři 20:00 Hlubinami vesmíru
s prof. Zdeňkem Stuchlíkem, 2. díl, O počátcích vesmíru
a gravitaci [P] 20:45 Revoluce Jana XXIII.: Druhý vatikánský
koncil 21:35 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem 22:05 Zprávy
z Věčného města: 1. 8. 2014 22:15 Naše peníze, jejich osud
23:10 Budu pomáhat: ICTUS 23:15 Noční univerzita: Kateřina
Lachmanová – Duchovní život seniorů co nejpraktičtěji
(1. část) 0:05 Poutníci na Dostavníku 2012 0:40 O létajícím
faráři 0:50 Hornolidečsko – Prlov.
Neděle 3. 8. 2014: 6:15 Pan profesor 6:35 Světoznámé
výšivky z Cífera 6:55 Jak potkávat svět (15. díl): S převorem
břevnovského kláštera Prokopem Siostrzonkem a Renatou
Putzlacher-Buchtovou 8:20 Oblastní charita Kroměříž: Dům
pokojného stáří Cetechovice 8:30 U NÁS aneb od cimbálu
o lidové kultuře (94. díl): Malé hlásky Sedmihlásky 10:00 Na
koberečku – Speciál s Malým princem 10:10 Zprávy z Věčného
města: 1. 8. 2014 10:30 Primiční mše svatá P. Jakuba
Vavrečky: z kostela sv. Martina v Pusté Polomi [P] 12:00
Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 Zpravodajský
souhrn týdne [P] 13:10 Platinové písničky (35. díl): Dechovka
13:45 Hlubinami vesmíru s prof. Zdeňkem Stuchlíkem, 2. díl,
O počátcích vesmíru a gravitaci 14:30 Budu pomáhat: ICTUS
14:35 Naděje na vzdělání 14:55 Noční univerzita: Charles
Whitehead – Toužil uvidět Ježíše 16:05 Dětská Bible
16:20 Hermie a přátelé: Ztracený komáří poklad [P] 16:55
Sedmihlásky – Slunečko vychodi zpoza Lyse hory 17:00
Cirkus Noeland (3. díl) 17:35 Můj Bůh a Walter: Život z Krista
17:55 Zprávy z Věčného města: 1. 8. 2014 18:15 Krajané
z Gerníku 18:50 Plečnikův kostel sv. Františka v Lublani 19:00
O kom, o čem: O tvorbě Bukovinských Slováků 19:25 Poselství
svatých: Marie, Matka Ježíšova 19:35 Přejeme si... [P] 20:00
Poklady pod sněhem 21:50 Oblastní charita Kroměříž: Dům
pokojného stáří Cetechovice 22:05 Misie naživo – Milosrdní
bratři 23:10 Polední modlitba Sv. otce Františka 23:20 Arriaga
žije [P] 0:35 Zpravodajský souhrn týdne.
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Liturgická čtení

SVATÁ HORA – SRPEN 2014
1. srpna: sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
Slavnost zakladatele Kongregace redemptoristů. Mše svaté
v 7, 9, 11 a 15.30 hodin.
11. srpna, 17.30 hodin – 15. srpna 2014, 8.30 hodin:
exercicie „Oživ zas plamen Božího daru“ – únava, stereotyp
a nový začátek (P. Petr Beneš, CSsR)
Místo: Svatá Hora – exerciční dům. Exercicie začínají první
den večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 1510 Kč.
15. srpna: slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Doporučený zasvěcený svátek. Mše svaté v 7, 9, 11
a 17 hodin.
16. srpna: vigilie poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
Večerní mše svatá v 19.30 hodin, následuje světelný průvod.
Mše svatá přes den: v 7, 9 a 17 hodin.
18. srpna, 17.30 hodin – 22. srpna, 8.30 hodin: exercicie
„Tajemství radosti“ (P. Jan Sokulski, CSsR)
Místo: Svatá Hora – exerciční dům. Exercicie začínají první
den večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 1510 Kč.
24. srpna, 17.30 hodin – 30. srpna, 8.30 hodin: exercicie
pro kněze (P. Miloslav Kabrda, SDB)
Místo: Svatá Hora – exerciční dům. Exercicie začínají první
den večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 2310 Kč.
25. srpna: bl. Metoděje Dominika Trčky, redemptoristy
Mše svatá v 7, 9 a 17 hodin.
27. srpna: 341. výročí posvěcení baziliky
Mše svatá v 7, 9 a 17 hodin. Možnost získání plnomocných
odpustků.
1. září, 17.30 hodin – 5. září, 8.30 hodin: Exercicie pro muže
„Rozeznání řeholního povolání“ (P. Josef Michalčík, CSsR)
Místo: Svatá Hora – exerciční dům. Exercicie začínají první
den večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 1510 Kč.
Více na www.svata-hora.cz.

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče, kladu před tebe celý
dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou
oběť za záchranu světa, nabízím ti v něm
své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho
Pána a Matkou církve, to všechno přináším
jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly
Svatého otce a našich biskupů ...
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj
za nás!
ÚMYSLY NA SRPEN 2014
Všeobecný: Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná práva.
Misijní: Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.
Národní: Za lidi hledající smysl života,
aby poznali Krista, který je Cestou, Pravdou a Životem.

BREVIÁŘ PRO LAIKY

26. ČERVENCE – 2. SRPNA 2014

Neděle 27. 7. – 17. neděle v mezidobí
1. čt.: 1 Král 3,5.7–12
Ž 119(118),57+72.76–77.127–
128.129–130
Odp.: 97a (Jak miluji tvůj zákon,
Hospodine!)
2. čt.: Řím 8,28–30
Ev.: Mt 13,44–52
Slovo na den: S radostí.
Pondělí 28. 7. – ferie
1. čt.: Jer 13,1–11
Dt 32,18–19.20.21
Odp.: 18a (Opustil jsi Boha, který tě
zplodil.)
Ev.: Mt 13,31–35
Slovo na den: Jako hořčičné zrnko.
Úterý 29. 7. – památka sv. Marty
1. čt.: 1 Jan 4,7–16
Ž 34(33),2–3.4–5.6–7.8–9.10–11
Odp.: 9a (Okuste a vizte, jak je
Hospodin dobrý.)
Ev.: Jan 11,19–27 nebo Lk 10,38–42
Slovo na den: Znepokojuješ se pro
mnoho věcí.
Středa 30. 7. – nezávazná památka
sv. Petra Chryzologa
1. čt.: Jer 15,10.16–21
Ž 59(58),2–3.4–5a.10–11.17.18
Odp.: srov. 17d (Bůh je mé útočiště,
když je mi úzko.)
Ev.: Mt 13,44–46
Slovo na den: Je podobné ukrytému
pokladu.

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

NE 27. 7.

PO 28. 7.

ÚT 29. 7.

Antifona
Žalm
Ranní chvály:

812
783

912
881

826
783

928 1768 1990
881 783 881

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

812
813
813
816
707
817
707

913
914
914
917
797
917
798

827
828
828
831
831
831
832

928
929
930
933
933
933
934

1769
843
843
1770
1443
1771
1443

Hymnus
Antifony
Žalmy
Krátké čtení
Závěrečná modlitba
Nešpory:

817
818
818
820
707

918
919
919
921
798

832
833
833
835
835

934
935
935
937
938

848
848
849
851
851

Hymnus
807 907 821 922 837 939
Antifony
808 908 822 923 838 940
Žalmy
808 908 823 924 838 940
Kr. čtení a zpěv
810 911 825 926 840 943
Ant. ke kant. P. M. 706 797 707 798 840 943
Prosby
811 911 826 927 841 944
Záv. modlitba
707 798 707 798 841 944
Kompletář:
1238 1374 1242 1379 1247 1384

1443
853
853
1777
1444
1778
1443
1250

ST 30. 7.
857
783

ČT 31. 7.

PÁ 1. 8.

SO 2. 8.

961 1722 1941 1734 1953 1666 1883
881 783 881 783 881 783 881

1990 857 962
946 858 963
946 858 963
1991 861 966
1623 861 966
1992 861 966
1624 1444 1625

1723
874
874
1724
1445
1724
1445

1941
979
980
1942
1626
1943
1626

1734
890
890
1735
1735
1724
1446

1953
997
997
1954
1954
1943
1627

1666
906
906
1668
1669
1655
1656

1883
1014
1014
1885
1886
1886
1888

967
968
968
970
970

879
879
879
882
882

984
985
985
988
988

895
895
895
898
898

1002
1003
1003
1005
1006

910
910
911
913
913

1019
1019
1019
1022
1022

1624 867 972
957 868 973
957 868 973
1999 871 976
1624 871 977
2000 872 977
1624 1444 1625
1387 1254 1391

1727
884
884
1730
1445
1731
1445
1257

1946
990
990
1949
1626
1950
1626
1395

1736
900
901
1737
1737
1731
1446
1260

1955 915
1008 916
1008 916
1956 918
1956 708
1950 918
1627 708
1398 1238

1024
1025
1025
1027
798
1028
799
1374

952
952
953
955
955

862
863
863
865
865

SO 26. 7.

30/2014

Čtvrtek 31. 7. – památka sv. Ignáce
z Loyoly
1. čt.: Jer 18,1–6
Ž 146(145),2.3–4.5–6
Odp.: 5a (Šťastný je, komu pomáhá
Bůh Jakubův. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mt 13,47–53
Slovo na den: Do nádob!
Pátek 1. 8. – památka sv. Alfonsa
Marie z Liguori
1. čt.: Jer 26,1–9
Ž 69(68),5.8–10.14
Odp.: 14c (Vyslyš mě, Bože, ve své
veliké lásce!)
Ev.: Mt 13,54–58
Slovo na den: Tak málo.
Sobota 2. 8. – nez. pam. sv. Eusebia
z Vercelli nebo sv. Petra Juliána
Eymarda nebo nezávazná sobotní
památka Panny Marie
1. čt.: Jer 26,11–16.24
Ž 69(68),15–16.30–31.33–34
Odp.: srov. 14 (Vyslyš mě, Bože,
v čas milosti!)
Ev.: Mt 14,1–12
Slovo na den: Pro přísahu a kvůli
hostům.
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Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
U MNE JE VŽDY OTEVŘENO
Papež František • Z italštiny přeložili
Milan Glaser SJ a Anna Mátiková FSP
Rozhovor, který na podzim 2013 vedl s papežem Františkem jeho spolubratr a redaktor známého italského čtrnáctideníku Civiltà Cattolica P. Antonio Spadaro SJ. Díky četbě jejich rozhovoru se
čtenáři otevře v celé šíři vize papeže Františka o světě, ve kterém
žije on i my, a také jeho „obyčejná“ lidská stránka.
Paulínky • Váz., 120x170 mm, 164 stran, 185 Kč
SVATÝ FRANTIŠEK Z PAULY, DIVOTVŮRCE
P. Karel Dachovský
Životopis italského světce Františka z Pauly (1416–1507). František byl nejprve poustevníkem, později vytvořil kolem sebe poustevnickou družinu a v roce 1454 založil první klášter
v Cosenze. Původní název „poustevníci sv. Františka z Assisi“ se změnil na řád „nejmenších bratří“, minimů nebo též paulánů. František získal také
pověst divotvůrce, který uzdravoval nemocné. Rovněž vzkřísil mrtvého chlapce a měl dar bilokace.
ŘÁD • Brož., A5, 56 stran, 59 Kč
VYPRÁVĚNÍ O DESATERU
Michal Altrichter • Odpovědná redaktorka Luisa Karczubová
Text zahrnuje dílčí momenty deseti přikázání Desatera, uchopené v širších souvislostech teologie narativní (vyprávěcí). Jde

Knihkupectví a zásilková služba
totiž o událost či příběh osobního zrání a rovněž
o individuální rozlišení, třebaže biblický odkaz zůstává závazný a stále týž. Duchovní život, který hledá vztahovou rovinu zakoušené svobody, pak může
překonat zúžené moralizující stanovisko.
Refugium Velehrad-Roma s.r.o.
Brož., 110x180 mm, 100 stran, 98 Kč
ČTVRTHODINKA UPŘÍMNOSTI
Józef Augustyn • Z polštiny přeložil Jiří Hrdý •
Odpovědný redaktor Richard Straberger
Úvod do modlitby denního zpytování svědomí.
Knížka pomáhá hlouběji nahlédnout do vlastního nitra, hodnotit své postoje a skutky, vykonat si
poctivé zpytování svědomí. Může být použita pro
každodenní modlitební chvíli, ale rovněž jako pomůcka při přípravě na svátost smíření.
Karmelitánské nakladatelství • Čtvrté vydání
Brož., 115x180 mm, 72 stran, 99 Kč
DEVĚT DNÍ S BLAHOSLAVENOU SESTROU
MARIÍ RESTITUTOU
Krátký životopis bl. Marie Restituty Heleny
Kafkové (1894–1943) a novéna, která v každém
dni obsahuje úryvek dopisu blahoslavené a text
k rozjímání.
Římskokatolická farnost Brno-Lesná
Brož., A6, 40 stran, 29 Kč

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