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Editorial
Mučednictví všedního dne – to může prožívat každý z nás. Jde o hrdinský život ctností,
který dochází svého naplnění např. v otevřené
obhajobě víry před nepřátelskými útoky lidí
z okolí, ve službě bližnímu, v přinášení obětí
za záchranu lidských životů a duší... Denně
však prostřednictvím médií můžeme být svědky mučednictví těla, kdy jsou křesťané zabíjeni pro svou víru – Irák, Sýrie, Severní Korea, Nigérie a mnoho dalších zemí. Pro tyto
ubohé křesťany, ale stejně tak i pro nás však
platí: Pánem dějin je Bůh! Nikoliv satan, který se snaží člověka prostřednictvím zmíněného zla přesvědčit o opaku. Zdrojem této
pravé křesťanské naděje je Ježíšova výkupná
oběť na kříži. Proto ten, kdo zůstane v Kristu, může svým každodenním životem dosvědčovat jeho vítězství – tak, jak to již dosvědčili
všichni mučedníci, říká Svatý otec František.
Aktuální situace na celém světě nás vede
nepochybně k myšlence, že je v mnohém podobná stavu světa před první či druhou světovou válkou. A stejně tak jako tehdy, i dnes
bude záležet na každém jednotlivém křesťanovi, zda udělá rozhodující kroky k tomu, aby
odvrátil či zmírnil zkázu, ke které může dojít. Jak? Nemusí jít nutně hned o hrdinské činy, jaké konala bl. Marie Rafolsová (str. 10),
ale na prvním místě je důležité osobní obrácení a přimknutí se k Bohu v naprosté důvěře v jeho moc, a to především v modlitbě.
Ta je pak zdrojem síly, jež dává člověku neuvěřitelnou schopnost být dokonalým nástrojem v Božích rukou.
V pondělí slavíme svátek Narození Panny
Marie. Ve spisu sv. Alfonse z Liguori (str. 4),
který cituje sv. Bernarda, čteme: „Za všechnu
naději, milost, spásu, za vše musíme děkovat
nejdobrotivější Královně, neboť vše se nám
dostává z jejích rukou na její přímluvu.“ To
nás musí nutně vést k tomu, abychom svůj
život postavili na lásce a úctě k Panně Marii. Vždyť ona je ta, která bude stát při nás
i v okamžiku smrti, jak víme z mnoha teologických spisů a zjevení. Tak také naplníme
Ježíšovy výzvy sdělené skrze bl. Marii Rafolsovou. V nich se říká, že mimořádnými prostředky, které je třeba v těchto zlých časech
používat (platí to stejně dnes, jako před 80 lety), jsou: důvěřující láska a úcta k jeho milosrdnému Srdci, utíkání se k Panně Marii,
láska k Eucharistii a obnova kněžstva. Neexistuje lepší plán spásy, než který dává sám
Ježíš! Chápeme?
Daniel Dehner
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Apoštolská cesta do Koreje
Katecheze Svatého otce Františka při generální audienci
v aule Pavla VI. dne 20. srpna 2014

D

obrý den, drazí bratři a sestry! Byl jsem v těchto
dnech na apoštolské cestě
v Koreji a dnes spolu s vámi za tento velký dar děkuji Pánu. Mohl jsem navštívit
mladou a dynamickou církev založenou
na svědectví mučedníků a živenou misionářským duchem v zemi, kde se stýkají starobylé asijské kultury a neměnná novost evangelia. Setkává se obojí.
Rád bych znovu vyjádřil svoji vděčnost drahým bratrům biskupům Koreje, paní prezidentce, ostatním představitelům a všem, kdo se podíleli na této
mojí návštěvě.
Význam této cesty je možné shrnout
do tří slov: paměť, naděje a svědectví. Korejská republika je země, která prošla
značným a rychlým ekonomickým rozvojem. Její obyvatelstvo je dělné, ukázněné a spořádané a záleží mu na uchování
rozmachu zděděného po svých předcích.
V této situaci církev opatruje paměť
a naději. Je duchovní rodinou, v níž dospělí předávají mladým pochodeň víry
obdrženou od starých; paměť svědků
z minulosti se stává svědectvím v přítomnosti a nadějí budoucnosti. Z této perspektivy lze nahlížet dvě hlavní události
této cesty: beatifikaci 124 korejských mučedníků, kteří se řadí k těm, které kanonizoval před 30 lety svatý Jan Pavel II.,
a setkání s mládeží u příležitosti VI. asijského dne mládeže.
Mladý člověk vždy hledá něco, kvůli
čemu stojí za to žít, a mučedník dosvědčuje toto něco, ba dokonce Někoho, kvůli
komu stojí za to žít. Touto skutečností je
láska Boží vtělená v Ježíši, svědek Otce.
V obou momentech věnovaných mládeži
nás Duch Vzkříšeného Pána naplnil radostí a nadějí, kterou mladí lidé nesou do
svých zemí, a prokáží mnoho dobrého!
Církev v Koreji opatruje také paměť
primární role laiků v prvopočátcích víry
i v samotné evangelizaci. Křesťanské společenství v této zemi totiž nezaložili misionáři, ale skupina mladých Korejců, kteří
byli v druhé polovině 18. století uchváceni křesťanskými texty, důkladně je prostudovali a zvolili si je za životní pravi-

dlo. Jeden z nich byl vyslán do Pekingu,
aby přijal křest, a tento laik potom pokřtil své druhy. Z tohoto prvního jádra
se vyvinulo obrovské společenství, které od začátku a skoro celé století snášelo kruté pronásledování s několika tisíci
mučedníků. Církev v Koreji je tedy založena na víře, na misijním úsilí a mučednictví věřících laiků.
První korejští křesťané si vzali za vzor
prvotní apoštolskou obec v Jeruzalémě
a prokazovali bratrskou lásku, která překonává všechny sociální rozdíly. Proto
jsem povzbuzoval dnešní křesťany, aby
byli velkodušní ve sdílení s těmi nejchudšími a vyloučenými podle 25. kapitoly Matoušova evangelia: „Cokoli jste udělali pro
jednoho z těchto mých nejposlednějších
bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40)
Drazí bratři, dějiny víry v Koreji ukazují, že Kristus neničí kultury, nepotlačuje
snažení lidu, který během staletí a tisíciletí hledá pravdu a prokazuje lásku Bohu
a bližnímu. Kristus neruší to, co je dobré, ale nese to dál a naplňuje.
Kristus však bojuje proti zlému a potírá zlého, který rozsévá koukol mezi lidi
a mezi národy, produkuje sociální vylučování v důsledku idolatrie peněz a do srdcí mládeže zasévá jed nicoty. Ano, Ježíš
Kristus přemohl a porazil zlo svou Obětí lásky. A zůstaneme-li také v Něm, v jeho lásce jako oni mučedníci, můžeme žít
a dosvědčovat jeho vítězství. V této víře
jsme se modlili a modlíme se i nyní, aby
všechny děti korejské země, které jsou
sužovány důsledky válek a rozděleními,
mohly kráčet cestou bratrství a smíření.
Tuto cestu osvěcovala slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Shůry, kde kraluje
spolu s Kristem, provází Matka církve putující Boží lid, podpírá ty nejnamáhavější kroky, utěšuje všechny, kdo procházejí zkouškou, a udržuje otevřený horizont
naděje. Kéž na její mateřskou přímluvu
Pán stále žehná korejskému lidu, daruje mu pokoj a prosperitu a žehná církvi,
která v této zemi žije, aby byla ustavičně
plodná a plná radosti evangelia.
Přeložil Milan Glaser,
Česká sekce Rádia Vatikán
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23. neděle v liturgickém mezidobí – cyklus A

P

řicházíš za Pánem v pravou chvíli. Hodlá ti dnes vyložit, že tě
chce učinit spolupracovníkem
své milosrdné lásky. Krátce předtím, než
jsi přišel, vyprávěl o radosti, jakou má jeho Otec z návratu každého hříšníka. Právě proto poslal na svět svého jediného
Syna, aby hledal a spasil, co zahynulo (1).
Dostává se ti cti i závazku zapojit se do
tohoto díla záchrany. Tento závazek se tě
týká nejen jako soukromé osoby, ale i jako příslušníka církevní obce, ve které nemůžeš žít jen sám pro sebe.
Ježíš ti chce vysvětlit, jak se máš zachovat k těm, které je třeba vyhledat, protože sešli na cestu hříchu. Poslouchej jeho
slova s vědomím, že to, co ukládá tobě,
ukládá i ostatním, jestliže jsi to ty, kdo se
dopouští hříchu. Vyzvedává tak význam
křesťanského společenství, kterému tak
ukládá povinnost vzájemné lásky a pochopení a určuje závažná pravidla společného soužití.
Tyto Pánovy pokyny svědčí výmluvně
o jeho milosrdenství a velkomyslnosti. Je
to cesta, která má zbloudilým pomáhat
k nápravě, a to způsobem, který se jeví jako lidsky nejbližší. Jako napomínajícího
tě chce zapojit do řetězce své milosrdné
lásky, aby ses tak zasloužil o blaho a spásu svého bratra. Jako hříšníkovi ti zajišťuje pomocnou ruku, která ti má zcela diskrétně pomáhat k opětovnému návratu.
Všimni si, že toho, kdo se dopouští hříchu, nepřestává Pán nazývat tvým
bratrem. Všechno to, co je třeba podniknout k jeho záchraně, musí se odehrávat
v ovzduší opravdové bratrské lásky. Mysli na to stejně, ať už máš někoho napomenout, nebo se napomenutí dostává tobě.
Jestliže jsi pochybil a tvůj bratr tě chce
napomenout, nepodkládej mu nijaké postranní, tím méně zlé úmysly. I když si
v některém případě umíš představit laskavější a vlídnější formu domluvy, vycházej
vždy z toho, že tvůj bratr k tobě přistupuje
v upřímné snaze, ke které ho zavazuje jeho
láska podle pokynu našeho Pána. Přijmi
ho jako toho, kdo plní svou křesťanskou
povinnost a kdo i v důvěrném a skrytém
rozhovoru mezi čtyřma očima vystupuje
jménem celého společenství.
Z Ježíšových slov také vyplývá, že se
této křesťanské povinnosti nemůžeš vyhýbat tím, že spoléháš na druhé nebo ji přesouváš na církevní obec. Pohoršení, které
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Liturgická čtení
1. čtení – Ez 33,7–9
Toto praví Hospodin: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš slovo z mých
úst, napomeň je mým jménem.
Když řeknu bezbožnému: ,Zemřeš!‘ a ty
mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil
od svého chování, umře on, bezbožník,
pro svou nepravost, ale jeho krev budu
vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš
snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své
chování, zemře pro svoji nepravost, ty
však sám sebe zachráníš.“

Služba lásky
Zamyšlení nad liturgickými texty
dnešní neděle
Když tvůj bratr zhřeší,
jdi a pokárej ho.
působí jednotlivec, ohrožuje celou obec,
tedy i tebe. Především však vystavuje velkému nebezpečí zbloudilého. Čím déle
prodlévá v hříchu, tím větší je pohoršení
a tím obtížnější může být návrat a náprava. Neměl bys proto otálet, čekat na nějakou vhodnější příležitost, nebo dokonce přenechávat všechno náhodě. To, co ti
ukládá bratrská láska, je tedy poskytnutí
co nejrychlejší duchovní pomoci s cílem
získat svého bratra. Nemůžeš tedy k němu
přistupovat jako soudce, ale jako prostředník Božího milosrdenství. Láska bližnímu neubližuje. Ale pokud bys tuto povinnost lásky zanedbal a tvůj bratr zahynul,
nevyhneš se odpovědnosti před Bohem.
Proto Pán vysvětluje, co dělat v případě, že taková bratrská snaha není úspěšná.
Projeví-li se u viníka neústupnost, roste
i povinnost důraznější a přísnější domluvy,
která může mít nakonec formu veřejného
napomenutí. Ale ještě dříve, než k tomu
dojde, má se uskutečnit opakovaný rozhovor za účasti jednoho nebo dvou svědků. Teprve v případě, že nepomáhá nic
a zbloudilý odmítá tvrdošíjně i důrazné
napomenutí církevních představených, vylučuje se tím sám ze společenství.
Zapamatuj si to pro případ, že by ses
sám dopustil vážného provinění, a přesto
bys odmítal službu lásky, kterou ti chtějí poskytnout tvoji bratři, a setrvával bys
zarputile na svém. Uvaž v klidu a s rozvahou, do jak nebezpečného stavu může
dospět člověk, když lidská hrdost a pýcha
zakalí jeho duchovní zrak natolik, že se
raději vzdává společenství svých bratří
než vlastního hříšného postoje. Sám Pán
stanoví, že je povinností společenství, aby
dalo přednost dobru církevní obce před
ohledem na zatvrzelého jedince. Každé
takové rozhodnutí je krajně bolestné, ale
v případě zatvrzelosti nevyhnutelné. Jak
závažná je to záležitost, poznáváš z toho,
že sám Pán dává takovému rozhodnutí
velkou váhu ujištěním, že Bůh v takovém
případě plně respektuje soud církevních
představených.

2. čtení – Řím 13,8–10
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni –
jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání
„nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý“, a je-li
ještě nějaké přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.
Dokončení na str. 4

K tomu je také zapotřebí, aby si každý křesťan byl plně vědom, jak velký je
to pro něho dar a milost, že může být členem církevního společenství. Sám Boží
Syn má v něm tak velké zalíbení, že je posvěcuje svou stálou přítomností. Tam, kde
žijí bratři a sestry ve shodě a jednomyslnosti, přebývá s velkým potěšením uprostřed nich. Zalíbení, s jakým Otec shlíží
na svého Syna, platí i tomuto společenství. Je to stádce vedené jeho rukou.(2) Jelikož sám Syn se připojuje k jeho společným prosbám, Otec je nemůže oslyšet.
Opravdové společenství, které spojuje pevný vztah vzájemné lásky a úcty
a které se sytí a posiluje společnou modlitbou, je už samo o sobě pro své členy
dobrou ochranou před zblouděním a pádem, a v případě, že přesto někdo sejde
na cestu hříchu, nachází v něm pomoc
a oporu, která usnadňuje cestu k návratu.
Kéž bychom dnes uposlechli jeho hlasu
a nezatvrzovali svá srdce! (3)
Bratr Amadeus
(1)

Lk 19,10; (2) resp. žalm 95;
(3)
srov. tamt.
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Sv. Alfons Maria de Liguori

O Narození Panny Marie
Podle současného liturgického kalendáře se slaví svátek
Narození Panny Marie dne 8. září.
Maria se narodila svatá, velmi svatá, neboť hned na začátku života ji Bůh
ozdobil velikou milostí a ona s ní s velikou věrností spolupůsobila.

U

lidí je zvykem radostně oslavovat narození svých dětí. Spíše by to však měli mít jako
důvod k pláči a bolesti. Vždyť novorozeňátka nemají zásluhy a užívání rozumu,
ale především jsou poskvrněna hříchem
a jako Boží děti jsou odsouzena k nesnázím a smrti. Ale narození dívenky Marie
zasluhuje plným právem, aby je všichni
s plesáním oslavovali, neboť Maria se rodí sice jako dítě podle věku, ale již bohatá zásluhami a ctnostmi.
Maria přichází na svět svatá. Abychom
pochopili stupeň její svatosti při jejím narození, musíme uvážit, jak velká byla první milost, kterou dostala od Boha, a jak
veliká byla její věrnost, s níž hned s milostí Boží spolupracovala.
Mariina duše byla nejkrásnější, jakou
Bůh stvořil. Po Vtělení Slova je to největší, Boha nejdůstojnější dílo, které vyko-

Liturgická čtení –
dokončení ze str. 3
Evangelium – Mt 18,15–20
Ježíš řekl svým učedníkům:
„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho
mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci,
svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby
každá výpověď byla potvrzena ústy dvou
nebo tří svědků. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník.
Amen, pravím vám: Všecko, co svážete
na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.
Dále vám říkám: Jestliže se shodnou na
zemi dva na jakékoli věci a budou o ni
prosit, dostanou ji od mého nebeského
Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
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nala jeho všemohoucnost na tomto světě. „Dílo, nad něž jediný Bůh je vyšší,“
říká mnich Mikuláš.(1) Proto přicházela na Marii milost Boží ne po kapkách
jako u jiných svatých, ale jako „deštěm
na holou louku“ (Ž 72,6). Mariina duše
byla jako rouno, které do sebe vpilo všechen déšť milosti a neztratilo ani krůpěj
(Sd 6,37–38). „Svatá Panna vpila do sebe všechnu milost Ducha Svatého,“ říká
sv. Basil Veliký (2). A sv. Bonaventura (3)
vkládá Svaté Panně do úst slova: „Všechno mám v plnosti, co jiní svatí mají jen
zčásti.“ Sv. Vincenc Ferrerský (4) pojednává zvláště o Mariině svatosti před narozením a tvrdí, že tato svatost byla větší
než u všech andělů a svatých dohromady.
Milost blahoslavené Panny převyšovala nejen milost každého jednotlivého
světce, ale i všech svatých a andělů dohromady, jak dokazuje učený P. František
Pepe SJ ve své krásné knize „Vznešenosti
Ježíše a Marie“ (5). Podle něho je toto mínění, tak slavné pro naši Královnu, dnes
všeobecně přijato a současní teologové,
kteří je zvlášť odborně prostudovali, jako
Carthagena OM, Suárez SJ, Spinelli SJ,
Recupito SJ, Guerra OM (6), a mnozí jiní pokládají je za jisté. P. Pepe (7) též vypráví, že Matka Boží vzkázala P. Suárezovi po P. Martinu Guttierezovi svůj dík,
že tak horlivě hájil tuto velmi pravděpodobnou nauku. P. Segneri (8) mimoto dosvědčuje ve své knize „Ctitel mariánský“,
že na univerzitě v Salamance je tato nauka všeobecně uznávána.
Je-li však tato nauka všeobecně uznaná a jistá, je značně pravděpodobná také
jiná věta, že totiž Maria dostala v prvním
okamžiku svého Neposkvrněného početí více milostí než všichni svatí a andělé
dohromady. Tento názor rázně zastává
P. Suárez SJ a po něm Spinelli SJ, Recupito SJ a blahoslavený Klaudius de la
Colombière (9).
Mimo vážnost teologů máme dva
pádné a přesvědčivé důvody, dokazující tuto nauku.

Filippo Abbiati (1640–1715):
Narození Panny Marie, detail
Prvním důvodem je, že Maria byla vyvolena za Matku Božského Slova. Diviš
Kartuzián (10) říká, že byla povznesena do
vyššího řádu než všichni tvorové, protože důstojnost Matky Boží patří v jistém
smyslu, jak učí Suárez, do řádu osobního spojení s Bohem. Proto byla plným
právem obdařena od počátku svého života dary vyššího řádu, které vynikají nesrovnatelně nad milosti poskytnuté všem
ostatním tvorům. A určitě nelze pochybovat, že v témže okamžiku, kdy bylo v mysli Boží stanoveno vtělení Věčného Slova, byla mu určena i Matka, od níž mělo
dostat lidskou přirozenost; touto předurčenou Matkou byla dívenka Maria.
Sv. Tomáš (11) učí, že Pán dává každému
milost přiměřenou důstojnosti, k níž ho
určil. Před ním to řekl sv. Pavel: „(Bůh),
který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě.“ (2 Kor 3,6) Tím naznačil,
že apoštolové dostali od Boha milosti pro
svůj úřad, pro který byli od něho vyvoleni. K tomu říká sv. Bernardin Sienský (12),
že každý od Boha vyvolený k nějakému
stavu dostává nejen schopnosti nezbytně
potřebné, ale i milosti pomáhající k důstojnému vykonávání svěřeného úřadu.
Maria však byla vyvolena k důstojnosti Matky Boží, proto se slušelo, aby ji Bůh
ozdobil od prvního okamžiku nesmírnou
milostí vyššího řádu, vyššího, než je milost všech lidí a andělů, neboť tato milost
musela odpovídat nesmírné důstojnosti,
k níž ji Bůh povznesl. Tak usuzují teologové se sv. Tomášem (13), který říká: „Blahoslavená Panna byla vyvolena za Matku Boží, proto nesmíme pochybovat, že ji Bůh
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svou milostí učinil způsobilou k této důstojnosti.“ „Dříve tedy, než se stala Maria Matkou Boží, byla ozdobena tak dokonalou svatostí, že byla hodna tak veliké
důstojnosti.“ Tolik svatý učitel.
Na jiném místě své Summy učí, že Maria se nazývá milostiplnou ne vzhledem
k milosti samé, neboť neměla milost v nejvyšším možném stupni. Ani sám Ježíš
Kristus neměl posvěcující milost v nejvyšší míře – jak čteme u Andělského učitele –
v tom smyslu, že by Boží všemohoucnost
nemohla stvořit milost vyšší, měl však milost dokonale vyhovující účelu, který stanovila Boží moudrost jeho lidské přirozenosti, totiž spojení s Osobou Slova. Moc
Boží je tak velká, že ať dává sebevíc, vždy
může dávat dále. A ačkoli je přirozená
přijímací schopnost (potentia naturalis)
u tvora omezená a může být zcela nasycena, přece jeho vnímavost nadpřirozená
(potentia obedientalis), která je závislostí tvora na Boží vůli, je neomezená a Bůh
může stále stupňovat tuto schopnost, aby
tvora více naplnil milostí.
Vraťme se ale ke svému předmětu!
Sv. Tomáš učí, že blahoslavená Panna
byla milostiplná ne vzhledem k milosti, ale vzhledem k sobě, neboť totiž měla
nesmírnou milost dostatečně odpovídající její nesmírné důstojnosti, takže byla
způsobilá stát se Matkou Boží. Proto píše
Benedikt Fernandez (14), že měřítkem pro
poznání, jak velkou milost Maria obdržela, je její důstojnost Matky Boží.
Proto David řekl oprávněně, že základy
tohoto města Božího, Marie Panny, musely být postaveny na vrcholcích hor: „… na
pahorcích svatých.“ (Ž 87,1) To znamená: Maria musela mít od počátku života dokonalost vyšší než všichni svatí při
svém dokonání. Prorok dále říká: „Brány Sionu… miluje Hospodin nade všechna sídla Jakobova.“ A jako důvod uvádí
úmysl Boží stát se člověkem v jejím panenském lůně: „A člověk je v něm narozen.“ (Ž 87,5) Proto bylo přiměřené, aby
Bůh dal této Panně již v prvním okamžiku jejího stvoření plnost milosti, odpovídající důstojnosti Matky Boží.
Totéž chtěl naznačit Izaiáš svým proroctvím, že v příštích dobách hora domu
Hospodinova, totiž Maria, se povznese
nad vrcholy všech okolních hor, a proto k ní mají spěchat všechny národy, aby
dosáhly Božího milosrdenství: „A stane
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8. září – Narození Panny Marie
Liturgie svátku Narození Panny Marie je zcela naplněna radostí. Vždyť Maria je „zářící jitřenka ohlašující den spásy“ (modlitba po přijímání).
„V ní zazářily červánky vykoupení,
ona nám zrodila Krista, Slunce spravedlnosti.“ (preface)
Jenom u tří osob slaví církev narozeniny. Samozřejmě u Krista, pak u Předchůdce Páně, protože byl posvěcen už
v mateřském lůně, a potom u Matky Páně, protože ona už od prvního okamžiku byla uchráněna od dědičného hříchu.
Tak podmiňuje svátek z 8. prosince svátek z 8. září.
Dnešní svátek musíme vidět na pozadí
toho, co říká trpitel Job o svém narození: „Ať zanikne den, kdy jsem se zrodil,
noc, kdy bylo řečeno: »Je počat muž.«
Ať se onen den stane temnotou, shůry Bůh ať po něm nepátrá, svítání ať se
nad ním nezaskví. Temnota a šerá smrt
ať jsou jeho zastánci, ať se na něj snese
temné mračno...“ (Job 3,3–5)
Jak úplně jinak zní dnešní antifona
k Zachariášovu kantiku: „Tvoje narození,
panenská Matko Boží, zvěstovalo radost
celému světu. Z tebe totiž vzešlo slunce
spravedlnosti, Kristus, náš Bůh, který

se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor,
bude povznesena nad pahorky.“ (Iz 2,2)
Sv. Řehoř (15) vysvětluje tato slova: „Hora
nad vrcholy hor je Maria, poněvadž se její
vznešenost zaskvěla nad ctnost všech svatých.“ A sv. Jan z Damašku (16) vidí v Marii „horu, kterou si vyvolil Bůh za své sídlo“ (Ž 68,17). Proto je Maria nazývána
i „Cypřišem na hoře Siónu“, „Cedrem na
Libanu“, „Spanilou olivou“, „Jasnou jako
slunce“. „Jako totiž slunce přezáří světlo
hvězd, že oku zmizí, tak převyšuje svatost
vznešené panenské Matky zásluhy celého
nebeského dvora,“ srovnává mnich Mikuláš (17). Podle duchaplných slov sv. Bernarda (18) byla Mariina svatost tak závratná,
že se Bohu nehodila jiná matka než Maria, a Marii nepatřil jiný syn než Bůh.
Druhým důvodem, proč byla Maria
v prvním okamžiku svého života světější
než všichni svatí dohromady, je její veliký úřad Prostřednice lidí, který jí byl od
počátku svěřen. Proto musela mít od po-

zbavuje prokletí a dává požehnání, zahanbuje smrt a daruje nám věčný život.“
To všechno platí nějak také pro nás.
Vždyť také pro nás ode dne našeho narození platí slovo žalmu: „Ano, zrodil
jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala má matka.“ (Ž 51,7)
V područí dědičného hříchu a vzdáleni od Boha jsme vstoupili do života,
a nemáme proto žádný důvod, abychom
slavili svoje narozeniny, kdyby nenastala další událost, co Marii bylo uděleno
v prvním okamžiku jejího života: totiž
milost dětství, u nás křest. Proto by bylo pro nás křesťany správnější slavit den
křtu a ne den narození. Neměli bychom
ale zde být příliš přísní, protože nakonec
oslava narozenin je přiznání k prvnímu
článku víry, k „božské nádheře stvoření
také na těle, které se zúčastní vzkříšení
stejně jako duše“. Matka Boží nám pomůže, aby se náš den smrti jednou stal
dnem zrození k věčnému životu.
Výňatek z knihy Dr. Rudolfa Grabera,
Marienfeste im Jahreslauf. Echter-Verlag
Würzburg, 1980
Ze Schweizerisches Katholisches
Sonntagsblatt 17/2013 přeložil -mp-

čátku větší jistinu milostí než všichni lidé dohromady. Je známo, jak souhlasně
přiznávají teologové a svatí Otcové Panně Marii tento název Prostřednice, který získala všem svou mocnou přímluvou
a svými konečnými zásluhami o spasení,
a zjednala padlému světu milost vykoupení. Mluvím u ní o neúplných zásluhách,
neboť pouze Ježíš Kristus je naším Prostředníkem ze spravedlnosti skrze své dokonalé zásluhy, jak se vyjadřují teologické
školy, když totiž nabídl své zásluhy Věčnému Otci, který je přijal za naši spásu.
Maria je však Prostřednicí jen z milosti
skrze svou přímluvu a neúplnou zásluhu, když nabídla Bohu, jak říkají teologové se sv. Bonaventurou (19), své zásluhy za spásu všech lidí a Bůh je z milosti
přijal se zásluhami Ježíše Krista. Proto
vykládá Arnold Chartreský (20): „Pro naši spásu dosáhla Maria stejného výsledku jako Kristus.“ A Richard od sv. Viktora (21) praví: „Maria žádala, hledala,
obdržela spásu všech, ba skrze ni bylo
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způsobeno spasení všech.“ A tak všechna dobra a všechny dary, které obdrželi všichni svatí pro věčný život od Boha,
jim byly uděleny skrze Marii.
O tom nás poučuje i Církev svatá,
když vztahuje na Matku Boží slova z knihy Sirachovcovy: „Ve mně je všechna milost života a ctnosti.“ (Sir 24,25 – podle
Vulgáty) Říká se „k životu“, neboť Maria uděluje všechny milosti na cestu do
věčnosti, „pravdy“, protože Maria dává
světlo pravdy. „Ve mně je všechna naděje života a ctností.“ „Života“, poněvadž
očekáváme, že skrze Marii dostaneme
na světě život milosti a v nebi život slávy, „ctnosti“, protože skrze Marii získáme ctnosti, a zvláště ctnosti božské, které
jsou předními ctnostmi světců (22). „Jsem
matka čisté lásky, bázně, poznání i svaté
naděje“ (Sir 24,24 – podle Vulgáty), neboť Maria získává svou přímluvou svým
služebníkům dar lásky Boží, svaté bázně,
nebeského světla a svaté důvěry. Z toho
usuzuje sv. Bernard (23): „Je učením Církve, že Maria je všeobecnou Prostřednicí
naší spásy.“
Proto tvrdí Sofron (24), že ji nazval archanděl Milostiplnou, protože když ostatní
svatí obdrželi milost jen v omezené míře, vylila se na Marii plnost milosti. „To
se stalo proto,“ učí Basil Seleucijský (25),
„aby mohla být důstojnou Prostřednicí
mezi lidmi a Bohem.“ „Kdyby nebyla plná milosti Boží, jak by mohla být ‚žebříkem k nebi‘, ‚orodovnicí světa‘ a ‚pravou
Prostřednicí mezi lidmi a Bohem‘?“ ptá
se sv. Vavřinec Justiniani. (26)

Tak je podán jasně a zřetelně druhý
důvod. Dostala-li Maria, hned od počátku určená za Vykupitelovu Matku, úřad
Prostřednice všech lidí, a proto i všech
svatých, musela hned od počátku obdržet
větší milost, než měli všichni svatí, jimž
měla být prostřednicí. Řeknu to ještě jasněji. Pokud měli dosáhnout všichni lidé
Mariiným prostřednictvím lásky Boží, bylo třeba, aby byla Maria světější a Bohu
milejší než všichni lidé dohromady. Jak
jinak by se mohla za ně přimlouvat? Má-li dosáhnout prostředník u knížete milosti pro všechny poddané, je naprosto
nutné, aby byl svému panovníkovi dražší než všichni ostatní poddaní. „Protože
tedy byla Maria nejsvětější a nejčistší ze
všech tvorů,“ říká Eadmer (27), „zasloužila si být důstojnou Obnovitelkou padlého světa.“
Maria tedy byla Prostřednicí lidí. Někdo ale řekne: Jak ji můžeme nazývat
i Prostřednicí andělů? Mnozí teologové tvrdí, že Ježíš Kristus zasloužil milost
setrvání i andělům. Proto jako byl Ježíš jejich dokonalým Prostředníkem (de
condigno), tak lze říci o Marii, že byla
i andělům nějakým způsobem prostřednicí (de congruo), když zasloužila stát
se Mesiášovou Matkou; zasloužila podle
tohoto mínění i andělům znovuobsazení
míst uprázdněných pádem pyšných andělů, čímž jim získala aspoň zvýšení jejich
blaženosti (gloria accidentralis). Proto
říká Richard od sv. Viktora (28): „Andělé
i lidé jí byli obnoveni: jí byl napraven pád
andělů a lidstvo bylo smířeno s Bohem.“

MODLITBA
Ó svatá nebeská Dívenko, určená za Matku mého Vykupitele a za Prostřednici ubohých hříšníků, slituj se nade mnou! Pohlédni na nevděčníka u svých nohou, který se na tebe obrací a žádá tě o smilování. Pro svůj nevděk k Bohu a k tobě bych ovšem zasloužil, abych byl opuštěn od Boha i od tebe. Tvrdí se však, že
neodpíráš pomoc nikomu, kdo se s důvěrou k tobě utíká, a já tomu věřím, neboť
znám velikost tvého milosrdenství. Ó Bytosti ze všeho stvoření nejvznešenější, nad
tebou je pouze Bůh, ve srovnání s tebou jsou nepatrní i nejvznešenější nebešťané.
Ó Svatá svatých, Maria, Hlubino milosti, ó Milostiplná, pomoz ubožákovi, který
pozbyl svou vlastní vinou milosti.
Vím, že jsi Bohu tak drahá, že ti nic neodepře. Vím také, s jakou radostí užíváš své velké moci k záchraně ubohých hříšníků. Ukaž, jak velké přízně požíváš
u Boha, a vypros mi tak jasné poznání Boha a tak vroucí lásku k němu, abych se
stal z hříšníka světcem; odluč mě od každé pozemské náklonnosti a zapal mě celého Boží láskou. Učiň to, Paní, ty to můžeš. Učiň to z lásky k Bohu, který ti dal
takovou vznešenost, takovou moc a takový soucit. Tak doufám. Amen.
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A před ním napsal Eadmer (29): „Všechno
bylo skrze tuto Pannu uvedeno do původního stavu a napraveno.“
A tak dostala naše nebeská Dívenka
jako Prostřednice světa a jako budoucí
Vykupitelova Matka od samého začátku
života více milostí než všichni ostatní svatí dohromady. Jak vznešenou podívanou
pro nebesa i pro zemi byla krásná duše
tohoto šťastného Dítka, i když bylo ještě
v mateřském životě! V Božích očích byla lásky nejhodnějším stvořením. Protože byla plná milostí a zásluh, mohla již
tehdy zvolat: „Když jsem byla maličká,
zalíbila jsem se Nejvyššímu!“ (30) A k tomu byla stvořením Boha nejvíce milujícím, jaké se do té doby na zemi neobjevilo. Kdyby se byla narodila hned po svém
přečistém početí, byla by ještě bohatší zásluhami a světější než všichni svatí dohromady. Uvažujme nyní, o co byla světější
při svém narození, neboť za devět měsíců v životě své matky získala mnoho zásluh. Rozjímejme, jak věrně Maria spolupůsobila s Boží milostí.
II
Učený spisovatel, blahoslavený Klaudius de la Colombière SJ (31), říká: „Dnes
již není pouhou domněnkou, ale míněním
celého světa, že když svatá Dívenka přijala v životě sv. Anny milost posvěcující,
obdržela současně i dokonalé užívání rozumu a osvícení, které bylo úměrné výši
přijaté milosti. Oprávněně smíme věřit,
že od prvního okamžiku, kdy byla spojena její krásná duše s jejím nejčistším tělem, byla osvícena světlem Boží moudrosti, aby poznávala věčné pravdy, krásu
ctností a především nekonečnou Boží
dobrotu, právo Boha na lásku všech lidí,
zvláště však na její lásku pro mimořádné
přednosti, jimiž ji ozdobil a vyznamenal
nade všechny tvory. Uchránil ji poskvrny dědičného hříchu a dal jí nesmírnou
milost, když ji určil za Matku Slova a za
Královnu světa.“
Od prvního okamžiku začala Maria
z vděčnosti k Bohu konat vše, čeho byla
schopna, aby věrně těžila z veliké jistiny
milosti, kterou byla obdarována. Se vší
horlivostí se snažila zalíbit se Boží dobrotě a milovat ji. Od onoho okamžiku milovala ze všech sil a celých devět měsíců
před narozením se neustala ani na okamžik spojovat s Bohem vroucími úkony
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lásky. Protože byla prosta dědičného hříchu, byla prosta každé pozemské žádostivosti, každého nezřízeného hnutí, vzpoury
smyslů, každé roztržitosti, prostě všeho,
co by jí bránilo neustále postupovat v lásce Boží. Proto se sama nazvala javorem
zasazeným u řeky: „Jsem jako javor tam,
kudy vody se berou.“ (Sir 24,19 – podle
Vulgáty) Maria byla ušlechtilým Božím
stromem, rostoucím neustále u proudu
Božích milostí. Podobně se nazývá vinným kmenem: „Já jako kmen vinný raším
libovonně.“ (Sir 24,23 – podle Vulgáty)
Říká to jednak proto, že byla nepatrná
v očích světa, jednak – a to zvláště – že
neustále rostla v dokonalosti. Latinské přísloví totiž říká: „Réva roste bez konce.“
Jiné stromy, jako např. pomerančovníky,
morušovníky, hrušně, dorůstají jen určité
výšky, kdežto réva roste stále, až doroste
výšky stromu, po němž se vine. Tak rostla Maria neustále v dokonalosti, a proto
ji zdraví sv. Řehoř Divotvůrce (32): „Buď
zdráva, révo neustále rostoucí!“ Vždy byla spojena s Bohem, který byl její jedinou
oporou, proto o ní platí slova Ducha Svatého: „Kdo je ta, která stoupá z pouště,
rozkoší oplývající, opřená o svého milého?“ (Pís 8,5) Sv. Ambrož (33) vysvětluje toto místo: „Kdo je ta, jež je přivinuta k Věčnému Slovu jako réva ke stromu,
po němž se pne vzhůru?“
Mnozí významní teologové učí, že když
ctnostná duše spolupracuje s úkonnými
milostmi přijatými od Boha, vzbuzuje pak
úkon ctnosti stejně silný jako její ctnostný
návyk, a tak nabývá nové zásluhy, která
se rovná součtu zásluh dosavadních, čili
její zásluhy se zdvojnásobují. Tento vzrůst
v zásluhách byl popřán již andělům, když
byli podrobeni zkoušce; byl-li však poskytnut jim, kdo by se ho odvážil upírat Matce Boží za jejího života na zemi, zvláště
když dlela v mateřském životě? Tehdy jistě věrněji spolupůsobila s milostí než andělé. Maria tedy zdvojnásobovala každým
okamžikem vznešenou milost, kterou měla od počátku, neboť když spolupůsobila
s milostí dokonale ze všech sil, zdvojnásobovaly se její zásluhy každým úkonem
v každém okamžiku. Měla-li tedy v prvním okamžiku tisíc stupňů milosti, v druhém měla již dva tisíce, v třetím čtyři tisíce, ve čtvrtém osm tisíc, v pátém šestnáct
tisíc, v šestém třicet dva tisíce. A to jsme
teprve v šestém okamžiku! Násobme však
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Zástupce ruské církve:
Svět je na pokraji třetí světové války
Metropolita volokolamský Hilarion,
vedoucí odboru Moskevského patriarchátu pro vnější církevní vztahy, vyjádřil znepokojení nad současnou mezinárodní situací a uvedl, že se nacházíme
jen krůček od světové války.
„Současná situace stále více připomíná to, co předcházelo první světové válce. Zpravodajství se proměnilo v přehled
událostí na frontě, každý den se dozvídáme o dalších a dalších obětech. Ano,
zatím se konflikty odehrávají jen v lokálním měřítku, ale celé státy a vojensko-politické bloky stále více používají militaristickou rétoriku,“ napsal metropolita
v článku, který vyšel v příloze listu Rossijskaja Gazeta dne 7. 8. 2014.
Polarizace dosáhla kritického bodu, uvedl autor. „Různé země vytvářejí
a prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků udržují obraz nepřítele.
A od toho je už jenom krůček k vyhlášení světové války,“ napsal.
Metropolita se domnívá, že hlavní ponaučení z obou světových válek spočívá
v tom, že neměly vítěze.

takto její ctnostné skutky jednoho dne, potom devíti měsíců a pochopíme poněkud,
s jakými poklady milosti, zásluh a svatosti přišla Maria na svět! (34)
Radujme se tedy s touto Dívenkou,
která se narodila tak svatá, tak Bohu milá a tak milostiplná! A radujme se nejen
kvůli ní, ale i kvůli sobě, poněvadž přichází na svět s tolika milostmi nejen pro
svou slávu, ale i pro naše dobro!
Sv. Tomáš (35) upozorňuje, že Maria byla naplněna milostí v trojím ohledu. Předně byla milostí naplněna její krásná duše,
takže od počátku náležela Bohu. Za druhé bylo milostí naplněno její nejčistší tělo, takže byla hodna odít jím Věčné Slovo. Za třetí byla milostí naplněna k dobru
všech, aby z ní mohli všichni lidé čerpat.
„Někteří světci,“ říká Andělský učitel, „mají tolik milostí, že vystačí nejen pro ně, ale
i pro spásu mnoha jiných, ne ale pro spásu všech lidí, jen Ježíši a Marii bylo uděleno tolik milostí, že stačí pro spásu všech.“
Sv. Jan říká o Ježíšovi: „Z jeho plnosti
jsme byli obdarováni my všichni milostí

„Stoleté výročí vypuknutí první světové války pravděpodobně nevzbudí vášnivou reakci na mezinárodní úrovni. Někde možná postaví pomníky hrdinům,
jinde zase vyčistí hřbitovy a na dalších
místech uspořádají slavnost. Ale stane
se toto výročí důvodem k přehodnocení výsledku války v celosvětovém měřítku? Budou výsledky obou světových
válek ponaučením pro představitele světových mocností, na kterých záleží, zda
nevypukne třetí?“ otázal se metropolita.
Podle metropolity Hilariona dnes
proti sobě stojící strany již využívají havárii malajsijského letadla na Ukrajině
k vzájemnému obviňování, „halasným
politickým prohlášením a výzvám k odvetě a odplatě“.
„Podobně před 100 lety vedla střelba
srbského teroristy na dědice rakousko-uherského trůnu k válce. Vypadalo to,
jako by hlavní světové velmoci na tyto
výstřely čekaly, aby mohly zahájit celosvětové zabíjení,“ napsal v článku.
Res Claritatis 11. 8. 2014,
zdroj: Asia News

za milostí.“ (Jan 1,16) Totéž říkají světci
o Marii, například sv. Tomáš z Villanovy (36): „Je Milostiplná; z jejího kořene berou všichni.“ Proto podle Eadmerova (37)
svědectví není člověka, který by neměl
účast na Mariině milosti. Nenajdeme nikoho, ke komu by nebyla Maria milostivá
a komu by neprokazovala milosrdenství.
Od Ježíše tedy přijímáme milost jako
od jejího Původce, od Marie jako od Prostřednice, od Ježíše jako od Spasitele, od
Marie jako od Orodovnice, od Ježíše jako z Pramene, od Marie jako ze Splavu.
Proto sv. Bernard (38) říká, že „Bůh učinil Marii vedením svého milosrdenství,
které chce udílet lidem, a proto ji naplnil milostí, aby se každému dostalo z její
plnosti.“ Světec všem připomíná, s jakou láskou máme podle Boží vůle ctít
tuto vznešenou Pannu, v niž Pán složil
všechny poklady svých milostí. „Za všechnu naději, milost, spásu, za vše musíme
děkovat nejdobrotivější Královně, neboť
vše se nám dostává z jejích rukou na její
přímluvu.“ Jak nešťastná je duše, která se
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Papež František: „Předkládám slzy, bolest
a křik křesťanů a jiných menšin v Iráku“

nesvěřuje do ochrany Marie, a tak si zavírá tento splav milostí! – Když se chtěl
Holofernes zmocnit Betulie, dal obsadit
vodovody (Jdt 7,7). Totéž činí zlý duch,
když se chce zmocnit duše: stará se, aby
se duše odvrátila od úcty k blahoslavené
Panně Marii. Jakmile si duše uzavře tento
splav, pozbude snadno světlo Boží, bázeň
Boží a nakonec věčnou spásu. (39)
Z knihy Sv. Alfons Maria de Liguori:
Vznešenosti Panny Marie, II. díl. Matice
cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2009
Poznámky:
(1)
Sermo in Nativ. B. V. M. PL 144, 738.
Mezi spisy sv. Petra Damiani.
(2)
In Psalmus 32. PG 29, 323.
(3)
Sermo 39 de Sanctis in comm. Mezi
spisy sv. Bonaventury.
(4)
In festo Nativ. V. M., s. 1.
(5)
Delle grandezze di Gezú Cristo e della
gran Madre Maria SS., Napoli 1746.
(6)
Carthagena, Homiliae cath. Romae
1611; Suarez, De Incarnatione, p. 2,
disp. 18, sect. 4; Spinelli, Maria
Deipara thronus Dei, Napoli 1613;
Recupitus, De Deo Uno, Napoli 1642;
Guerra, Maiestas Gratiarum, Hispali
1659.
(7)
Sermo 39 de Sanctis in comm. Mezi
spisy sv. Bonaventury.
(8)
Il divoto di Maria Vergine, p. 1, c. 3,
§ 5.
(9)
De la Colombière, Sermons prêchés
devant S. A. R. M. la Duchesse d’York
(10)
De dign. et laud. B. V. M., l. 1, Proem.
(11)
Summa Theologiae III, q. 27, a. 4 ad 1.
(12)
De purif. B. M. V., Proem.
(13)
Summa Theologiae III, q. 27, a. 4, a. 5
ad 1, a. 5 ad 2, a. 10 ad 1, q. 7, a. 12
Quast. Disp. De verit., Q. 29, a. 3 ad 3.
(14)
Comm. Atque observ. Mor. in Gen.,
c. 2, sect. 15.
(15)
In I Reg. Expos 1, 1. n. 5. PL 79, 25.
(16)
Hom. 1 in Dorm. B. V. M. PG 96, 718,
719.
(17)
Sermo in Assumptione. PL 144, 720.
(18)
In Assumptione, s. 4. PL 183, 428.
(19)
In I Sent. Dist. 48, Dubia cca lit.
Mag. 4.
(20)
De laudibus B.V. M. PL 189, 1727.
(21)
Expl. in Cant. cant., c. 26.
(22)
Podle Hejčlova překladu zní v. 25: „Ve
mně je všecka milost k životu pravdy, ve
mně je všecka naděje v život ctnosti.“
(23)
Ep. 174. PL 182, 333.
(24)
De Assumpt. B. V. M. PL 30, 127.
Mezi spisy sv. Jeronýma.
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Dne 13. srpna byl zveřejněn dopis,
kterým se papež František obrátil na
generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona v souvislosti s dramatickými
událostmi v Iráku. „S těžkým srdcem
a úzkostí,“ začíná František svůj list
„jsem sledoval dramatické události posledních dnů na severu Iráku, kde křesťané a další náboženské menšiny byly
nuceny odejít ze svých domovů a přihlížet devastaci budov svého náboženského kultu a náboženských památek.
Pohnut jejich situací, požádal jsem kardinála Fernanda Filoniho, prefekta Kongregace pro evangelizaci, který sloužil
jako vyslanec svatého papeže Jana Pavla II. a papeže Benedikta XVI. v Iráku,
aby se vydal projevit moji duchovní blízkost iráckému lidu a vyjádřil znepokojení mé i celé církve nad netolerovatelným utrpením těch, kteří nechtějí nic
než žít v pokoji, harmonii a svobodě
v zemi svých předků.“
„V tomtéž duchu,“ pokračuje František, „se obracím na Vás, pane generální
tajemníku a předkládám vám slzy, bolesti a zoufalý křik křesťanů a ostatních
náboženských menšin milované irácké
země. Znovu tedy důrazně apeluji na
mezinárodní společenství, aby zasáhlo
a zastavilo probíhající tragédii, a vybí-

(25)

Or. 39 in Annunt. PG 85, 443.
In Annunt. B. M. V. sermo.
(27)
Liber de excell. V. M. PL 159, 573.
(28)
In Cant. cant., c. 23.
(29)
Liber de excell. B. V., c. 11. PL 159,
578.
(30)
Brev. Rom., Commune fest. B. M. V.,
Noct. 1, Resp. 2.
(31)
De la Colombière, Sermons prêchés
devant S. A. R. M. la Duchesse
ďYork II.
(32)
In Annunt. PG 10, 1151. Dílo neznámého autora.
(33)
Liber de Isaac et anima c. 5. PL 14,
517.
(34)
Toto počítání zásluh není teologicky
spolehlivé, neboť není jistý jeho předpoklad. Ostatně, snad Panna Maria
rostla v milosti ještě více!
(35)
Expos. Super Salut. Angel.
(36)
In festo Annunt. B. V. M.
(26)

zím všechny kompetentní orgány Spojených národů, zvláště ty, které zodpovídají za bezpečnost, mír, humanitární
právo a pomoc uprchlíkům, aby pokračovaly ve svém úsilí v souhlase s preambulí a články Charty OSN.“
„Násilné činy, které se šíří na severu Iráku,“ píše dále papež, „nemohou
neprobudit svědomí všech mužů a žen
dobré vůle ke konkrétním skutkům solidarity na ochranu těch, kteří byli postiženi anebo jim bylo vyhrožováno
násilím, a zajistit tak nezbytnou a naléhavou pomoc množství uprchlíků, jakož
i jejich bezpečný návrat do jejich měst
a domovů. Tragické zkušenosti 20. století a nejelementárnější chápání lidské
důstojnosti nutí mezinárodní společenství, aby za pomoci norem a mechanismů mezinárodního práva učinilo vše,
co lze, pro zastavení a zamezení dalšího systematického násilí proti etnickým
a náboženským menšinám.“
„V důvěře, že výzva, kterou se připojuji k apelu východních patriarchů a náboženských představitelů, a ve vší vážnosti k Vaší excelenci doufám v kladnou
odpověď.“ končí papež svůj list generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-Moonovi datovaný 9. srpna t. r.
Zdroj: www.radiovaticana.cz

(37)

Liber de excell. V. M., c. 8. PL 159,
573.
(38)
In Nativ. B. M. V. PL 183, 440.
(39)
Jo. Nauclerus, Chronica Coloniae
1579, Petrus Canisius SJ, De Verbi
Dei corruptelis II, De M. V. incomparabili l. 5, c. 20, Lugduni 1584. Tito
autoři vypravují o magdeburském arcibiskupovi Udonu Hartwigovi z 11. století (snad 1079–1102), že si v mládí
vyprosil na P. Marii dobrý prospěch
při studiu. Dostal to od Matky Boží,
i povýšení na arcibiskupský stolec.
Oddal se však hýření a marnotratnosti
a skončil nešťastnou smrtí v konkubinátu. Podle vypravování kronikářů
byl souzen v katedrále samým Ježíšem
Kristem v přítomnosti svatých. Před
vykonáním rozsudku nad nešťastníkem
(byla mu andělem sťata hlava) se milosrdná Matka Páně vzdálila z chrámu.
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Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku
Díky bratrům české dominikánské provincie získala redakce Res Claritatis aktuální dopis dominikána z Mosulu,
fr. Najeeba Michaeela OP. Jeho dopis je dosti výmluvný na to, aby nepotřeboval dalších slov.
Prosíme o modlitby a iniciativy ve prospěch těžce zkoušených křesťanů v této zemi.

I

rácké menšiny domorodců, které
jsou původními a domorodými
obyvateli po tisíciletí již od starověké Mezopotámie, jsou dnes ponižovány, zesměšňovány, masakrovány a ohrožovány ve své existenci krutostí fanatiků
a fundamentalistů Islámského státu, kteří mají za svůj princip pouze meč a černý prapor, na kterém je napsána chahada (islámské vyznání víry). Tyto menšiny,
zvláště křesťané, jezidé a mandejci (učedníci Jana Křtitele), vyznávají náboženství
míru, nedisponují žádnými milicemi ani
ochranou. Nemají žádné zbraně, nikdy
ve své zemi nevyvolali žádnou válku, nemají mimo Irák žádnou oporu.
Jsou dnes v posledním tažení, zasaženi přímo do srdce, masakrováni v jejich
vlastní zemi v Sinjaru, v Mosulu a na Ninivské planině. Jejich statky jsou kradeny,
jejich domy konfiskovány, muži masakrováni, ženy a děti zneuctěny a prodávány
na dražbě v pětihvězdičkových hotelech
v Mosulu. Je to opravdová tragédie 21. století. Právě dnes by civilizovaný svět a země, které hlásají svobodu a rovnost, měly ihned jasně a explicitně reagovat, aby
odsoudily toto barbarství a pomohly nám
je vymýtit.
Je tomu několik týdnů, co se píše nová
stránka historie pronásledování v Iráku.
Křesťané si musí na rozdíl od ostatních
vyznání, která Korán neuznává, vybrat mezi obrácením k islámu, placením dimy nebo odejít. Písmeno „noun“, „N“, bude od
této chvíle rozlišujícím znamením křesťanů, „Nazorejců“. V Mosulu bylo toto písmeno napsáno na domy a statky křesťanů

a jsou nyní zabaveny Islámským státem.
Po ultimátu, které dostali od džihádistů
18. července, byli křesťané donuceni opustit toto město, starověké Ninive, během
24 hodin. Na check-pointech při výjezdu
na ně čekala past: mužové Islámského státu v Iráku a Levantu (arabsky Da‘ash) je
zastavili a obrali. Vzali jejich zlato a stříbro, celoživotní úspory, s brutalitou a výsměchem. Auta byla konfiskována, osobní
doklady, pasy a pozemkové knihy roztrhány a zničeny nemilosrdně před jejich očima. Ano, pro džihádisty byl odchod žijících a ponížených křesťanů s pouhým
oblečením, které nesli na zádech, už tak
velkou milostí...
To nejhorší však mělo teprve přijít. Středa 6. srpna zůstane jako zvlášť krvavý den
pro křesťany v ninivské pláni. V této oblasti existuje dnes jedenáct křesťanských
vesnic, z nichž některé z nich existují od
dob Asyrské říše, jako Karamless, Telleskof a Qaraqosh. Jiné vesnice jako Alqosh
a Tell-Kef pocházejí z dob před příchodem
křesťanství do Mezopotámie. Tyto vesnice
byly hlavními tábory židovské diaspory při
exilu do Ninive v roce 721 před Kristem.
Tohoto 6. srpna, den křesťanského svátku Proměnění Páně, ale rovněž památky
svržení první atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki během druhé světové války, tento den město Qaraqosh, které čítá
45 000 obyvatel, se stalo terčem série fatálních bomb svržených na obytné čtvrti. Smrt si vzala první tři oběti již ráno
tohoto neblahého dne: mladou sedmatřicetiletou ženu a dvě děti ve věku pěti a devíti let. Tato událost vyvolala paniku me-

Poselství Královny míru
„Drahé děti! Modlete se na mé úmysly, neboť Satan chce zničit
můj plán, který mám zde, a ukrást mír. Proto, děti moje, modlete se, modlete se, modlete se, aby Bůh mohl působit skrze
každého z vás. Nechť vaše srdce jsou otevřená Boží vůli. Miluji
vás a žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám,
že jste přijali mou výzvu!“
Medžugorje 25. srpna 2014
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zi obyvateli celého regionu. Krev těchto
prvních nevinných obětí, která způsobila
masivní odjezd obyvatel, pomohla zachránit mnoho dalších životů. Několik stovek
kamionů, osobních aut a traktorů začalo
transportovat více než 30 000 obyvatel do
Kurdistánu, kde respekt, přijetí a mír jsou
zajištěny pro populaci jakéhokoliv náboženství nebo etnika.
V půl čtvrté ráno, 7. srpna, se kurdské
vojenské síly, které až doposud účinně bránily Ninivskou planinu, náhle stáhly a nechaly za sebou tuto oblast jako snadnou
kořist mezi upířími zuby „černých fantomů“ Da‘ashu. Pouhou hodinu po stažení
Kurdů, předtím než začalo svítání, je ninivská pláň prázdná: obyvatelé utekli ze
svých domovů, nechali za sebou svůj majetek, kráčejíce po zemi svlažené jejich
potem a jejich slzami. Jak hrozný obraz,
absolutní smutek, vidět to, co jsem viděl
onoho dne: několik tisíc aut nalepených
jedno na druhé, přetížených muži a ženami, dětmi a starci, vyděšenými a blokovanými v zavřeném check-pointu v Kalaku.
Všichni tito lidé museli opustit svá vozidla a přejít tuto poslední bariéru, než se
vydali pěšky na cestu exodu do iráckého
Kurdistánu.
Během posledních dvou týdnů více než
130 000 křesťanů uteklo z ninivské pláně,
zanechávajíce plody své práce a všechna
svá hmotná dobra za sebou. Utekli do tří
okresů autonomní oblasti iráckého Kurdistánu. Připojili se v této oblasti k dalším
100 000 jiných křesťanů, kteří tam již chtě
nechtě dorazili, s respektem přijati v této
oblasti ohrožené ofenzívou džihadistů.
Vznáším apel k mezinárodní komunitě: není čas na to, abychom reagovali, abychom zachránili a dále ochraňovali tuto
mozaiku menšin, které dnes hrozí, že bude vyhubena? Zmizí-li tyto menšiny, bude potopena historie světa.
Vytlačte džihádisty, kteří vzali naší zemi, a umožněte nám, abychom se vrátili
domů a žili v bezpečí! Když ne, pomozte
těm, kteří mají touhu odejít do jiné země
a žít konečně důstojně!
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Je prvořadé zachránit dnes všechny
tyto muže a ženy, kteří trpí, ale doufají,
že budou moci někde začít důstojně žít.
Najeeb Michaeel OP,
dominikán z konventu v Qaraqosh
(Archivář, zakladatel a ředitel
„Digitálního centra orientálních
rukopisů v Iráku“ – C.N.M.O.)
* * *
Drazí bratři a sestry, drazí přátelé,
děkuji vám za modlitby a solidaritu
s vašimi bratry a sestrami z Mosulu a regionu Ninive. Procházíme nyní tvrdou
zkouškou, která může být pro budoucnost křesťanů v této oblasti fatální. Posílám shrnutí celkové situace v dokumentu, který přikládám i s několika fotkami.
Uprchli jsme, bratři Joseph Atticha,
Hani Daniel a já (fr. Sarmat přebývá v srpnu ve Strasbourgu), před útokem a brutální invazí skupin ISIL jen několik hodin
předtím, než se zcela zmocnily Qaraqoshe
a Ninivské planiny. Naštěstí se mi podařilo vzít s sebou naše archivy a rukopisy.
Pomohli jsme před tímto peklem utéct
i několika chudým rodinám.
Momentálně jsme v Ankawě, kde se
bez přístřeší nachází několik tisíc křesťanů. V žalostné a nelidské situaci spí na lavicích v kostelích, v zahradách, na chodnících. Je hanba vidět tyto davy ponížených
rodin, dětí a starců. Dějiny pronásledování a mučednictví se nepřestávají opakovat.
Žádáme především humanitární pomoc a zajištění ochrany a potom usnadnění odchodu do nové země a záchrannou akci: „Střechu pro irácké křesťany“.
Děkuji za ty, kteří chtějí v urgentní situaci projevit svou solidaritu a dají mi vědět, abych zaslal kontaktní údaje.
V přátelství a jednotě modlitby
Fr. Najeeb Michaeel OP, 11. 8. 2014, Erbil
(Res Claritatis 14. 8. 2014)

Hrdinka lásky k bližnímu
I když blahoslavená Marie Rafolsová (1781–1853) ze Španělska není u nás známa, v katolické církvi patří k velkým mystikům Ježíšova Srdce. Její misie posla Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začala až 100 let po její smrti. Během života byla tato zakladatelka Milosrdných sester sv. Anny známa svojí činorodou láskou k bližním
a trpícím a tato její láska dokázala překonat všechny překážky.

M

arie spatřila světlo světa
v mnohodětné mlynářské
rodině Rafols v katalánské
vesničce Vilafranca del Penedès u Barcelony. Rodiče vložili do srdce tohoto tichého děvčete kromě péče o chudé i jednoduchou a silnou víru. Velmi brzy začala
Marie vynikat svým ostrým důvtipem
a mimořádně hlubokou láskou k Bohu.
Náhlá smrt otce a dalších příbuzných jí
připravila tvrdou školu a vzbudila ve 12letém děvčeti přání zcela darovat svůj život
Bohu. Vnitřně puzena se rok nato, v den
svého prvního svatého přijímání, zasvětila Srdci Ježíšovu a Panně Marii a složila slib panenství.

Papež František věnoval osobní příspěvek v hodnotě 1 milionu dolarů na pomoc
křesťanům a jiným náboženským menšinám, které byly v Iráku nuceny opustit své domovy. Zpravodajské agentuře
CNA (Catholic News Agency) to sdělil kard. Fernando Filoni. Redakce Světla pro své čtenáře zjišťuje, jakou formou
bude možné na tento účel finančně přispět z České republiky.
Sestra Marie Rafolsová
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V té době poslala rodina nadané dítě
do internátu johanitek v Barceloně, kde
během následujících devíti let nabývala
Marie intenzivní duchovní formaci.
Naše milá Paní milosti
Tam se Marie setkala s Juanem Bonalem, horlivým kaplanem z Nemocnice
Svatého kříže v Barceloně. Tento kněz,
dojat její zralostí a mimořádným zájmem
o nuzné, ji získal pro spolupráci v nemocnici. V roce 1804 se k němu dostala prosba o pomoc z královské Nemocnice Naší milé Paní milosti v Zaragoze. Jak bylo
tehdy zvykem, v nemocnici byli tělesně
nemocní, duševně postižení, chudí i bezdomovci – všichni pod jednou střechou.
Pro nedbalost zkorumpovaného personálu byl stav pacientů ubohý, poměry chaotické a situace si nutně vyžadovala přítomnost sester, které by nemocným nezištně
sloužily. V průběhu několika měsíců se
kolem 23leté Marie Rafolsové vytvořila
skupina dvanácti mladých žen. P. Bonal
jí svěřil vedení těchto velkodušných Španělek, které chtěly svůj život zcela zasvětit
Bohu a nemocným a které byly ochotny
kvůli tomu opustit svoji rodinu i domov.
Při první návštěvě Zaragozy putovala
skupinka těchto žen k milostné sošce Naší Paní na sloupu, známé jako Virgen del
Pilar, aby společně svěřily svůj nový úkol
ochraně a pomoci Panny Marie. Toto byla svým způsobem hodina zrodu Milosrdných sester sv. Anny.
Matka Rafolsová byla ještě velmi
mladá, stala se však skutečným srdcem
skromného sdružení. Dala sestrám řeholní roucho, ale především ducha, prostřednictvím kterého – v nevyčerpatelné
trpělivosti a lásce k bližnímu – rozvíjela
jejich působení mezi nemocnými. I když
skryta, brzy vzbudila nezištná služba tohoto společenství obdiv veřejnosti. Pod
Mariiným moudrým vedením se nemocnice v krátké době změnila na čisté místo milující péče.
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nedal koupit pohár vody pro nemocné“,
Matka Rafolsová si vzpomněla na hliněný džbánek svěcené vody, který uchovávala v oratoriu. Poslechla vnitřní vnuknutí
a dala z něho napít každému žíznivému,
kterého potkala. A Bůh rozmnožil vodu
tak, že ve džbánku z ní neubývalo a „mohla jsem tak mnoha tisícům těchto nešťastníků utišit žízeň“.

Obsazení Zaragozy
V průběhu napoleonských válek obsadily Zaragozu v červnu 1808 francouzské oddíly. Pod ochranou Virgen del Pilar
byli španělští vojáci spolu s ozbrojenými
obyvateli rozhodnuti bránit město až do
poslední kapky krve. Hrdinská odvaha
milosrdných sester během těchto týdnů
největší nouze v ničem nezaostávala za
odvahou obránců. Během těžkých bojů
byly sestry neúnavně zaměstnány utěšováním umírajících, ošetřováním a transportem zraněných do nemocnice. Matka Rafolsová, tehdy jen 26letá, se nijak
nenechala odradit a znechutit probděnými nocemi a střelbou granátů, a ať ji člověk potkal kdykoliv, vždy byla během dne
i v noci usměvavá.
Začátkem srpna, s cílem zlomit odpor Španělů, začaly francouzské kanóny
ostřelovat nemocnici. Nemocní se v panice rozprchli a mnozí z dementních pacientů, naplněni hrůzou, kvílejíce bloudili ulicemi, anebo se dostali rovnou do
nepřátelského tábora. Když palba utichla, sestry a P. Bonal – s neustálým vzýváním Boží pomoci – museli nemocnici se
zbývajícími nemocnými a zraněnými přestěhovat do nezničeného kostela. Tam si
Matka Rafolsová všimla, že jeden pacient chybí. Hledala ho tak dlouho, až ho
konečně našla pod troskami nemocnice.
Když ho na rukou odnášela do bezpečí, stalo se něco zázračného: na několik
okamžiků se jeho tvář proměnila v tvář
Ježíšovu a Marie zaslechla slova: „Dcero moje, ty si skutečně zasloužíš tuto odměnu!“ Potom se bez rozmýšlení, vedena jen starostlivou láskou, vydala sama
do francouzského tábora hledat ubohé
pomatené. Trpělivým přemlouváním se
jí podařilo přivést vystrašené pacienty
zpět do města.
Po dvou měsících nezlomného odporu obyvatel Zaragozy museli Francouzi
město opustit. Ale ještě předtím podpálili napůl zničenou nemocnici, v které tábořili. Jaká to byla bolest pro Matku Rafolsovou: vše, co s námahou vybudovala,
pohltily plameny!
V prosinci, o čtyři měsíce později,
stáli Francouzi opět před Zaragozou. Po
hrozivém útoku koncem ledna byly ulice
a nemocnice přeplněny raněnými a umírajícími. Nebyl téměř nikdo, kdo by pocho-
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Zářící cesta

Socha Sedmibolestné Panny Marie,
která patřila bl. Marii Rafolsové
vával mrtvé, všude zuřil tyfus a hlad. Matka Rafolsová se spolusestrami podávala
v těchto dnech nadlidské výkony; ve dne
v noci sestry ošetřovaly a utěšovaly. Samotné neměly téměř nic k jídlu, protože
to málo, co měly, dávaly nuzným. Na nohou je držela pouze jejich hrdinská důvěra v Boha. Ve zcela nevyhovující budově,
v které byla nouzově zřízena nemocnice,
nebylo nic. Nemocní a ranění umírali hladem, žízní a vyčerpáním. Matka Rafolsová se na to už nedokázala dívat a neustá-

„Moje drahé sestry nesmí nikdy
ztratit odvahu. Ve všem, co jim písemně zanechám, poznají, že ve všech mých
skutcích lásky k bližnímu každý den
citelně prožívám mimořádným způsobem Boží prozřetelnost.“
le se modlila k Božskému Srdci a prosila
o pomoc. Pán ji vnitřně pobízel, aby se
svými sestrami vyšla do ulic napůl zničeného města a žebrala potraviny. Její poslušnost Bůh odměnil a vykonal zázrak:
z toho mála zbytků, které sestry nasbíraly do koše, se najedli všichni v nemocnici i mnozí další. Když Francouzi odpojili město od zdrojů vody a když byl její
nedostatek tak velký, „že ani za peníze se

Ještě tentýž den, kdy se stal zázrak se
džbánkem svěcené vody, očekávalo Srdce
Ježíšovo od Marie Rafolsové další a mnohem dramatičtější důkaz její důvěry. Na
jeho výslovný příkaz a přes varování Španělů se Marie Rafolsová spolu se dvěma
sestrami vydala do hlavního tábora Francouzů, který ležel na kopci proti městu.
Tam chtěly maršála Lannese, hlavního velitele, naléhavě prosit o potraviny a vodu
pro obyvatele Zaragozy. Měly před sebou
více než půlhodinovou cestu v palbě přes
zákopy a mezi rozkládajícími se mrtvolami. Marie Rafolsová později píše:
„Od okamžiku, kdy jsme přešly francouzskou linii, se spustila palba dobyvatelů i obléhaných. Z každé strany jsme byly obklopeny bezprostředním nebezpečím
smrti. Zmatek a temnota způsobená oblaky dýmu byly tak velké, že jsme nedokázaly udělat ani krok vpřed... Bez přestání
jsem důvěřovala, že Boží ochrana bude
s námi. Svým ubohým sestrám, které měly
strach a chtěly se otočit, jsem řekla: »Následujte mě pevným krokem!« V tom okamžiku se uprostřed palby dobyvatelů vytvořila světelná a zářící cesta, že mi před
očima úplně zmizeli všichni vojáci a celé nebezpečí. Ve vzduchu se mi před očima objevila svatá Hostie na trůně nádherné krásy. Chránila ji skupina andělů,
kteří odvraceli všechny střely a vedli mě,
jako hvězda mudrce, do tábora generála.
Před takovým zázrakem a v přítomnosti
svátosti lásky jsme nevnímala žádné nebezpečí, ale po cestě jsem se třikrát vrhla na kolena, abych se s hlubokou bázní
klaněla svému milovanému Ježíši v Nejsvětější svátosti. Takto jsem setrvala, dokud mě znepokojené sestry nepřivedly
k vědomí. Pokračovaly jsme v cestě bez
toho, aby nás trefila nějaká střela. Když
jsme bez jediného zranění dorazily, generál se nás překvapeně zeptal, kdo nás k tomu navedl. Řekla jsem mu: »Excelence,
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Boží prozřetelnost bdí bez přestání nad
námi; ona vede naše kroky.« Hluboce zasažen nám dal všechno, o co jsme ho požádaly, ba ještě více. Když jsme poděkovaly, díky té stejné hvězdě, světelné cestě,
kterou nám dobrotivý Ježíš znovu zázračně vytvořil a na které byl On sám ve svaté Eucharistii ukazatelem směru a vůdcem, jsme se vrátily zpět do Zaragozy.“
Po návratu do města si vyčerpané sestry všimly, že jejich hábity jsou celé proděravělé od kulek, ačkoliv jim samotným
se nic nestalo. Byly zcela vysíleny a vyčerpány dlouhou cestou a nesením milodaru. Na obyvatele Zaragozy udělal tento
velký zázrak obrovský dojem.
Generál Jean Lannes, francouzský
maršál a blízký Napoleonův důvěrník, byl
tvrdý vojenský profesionál, kterého nic jen
tak lehce nevyvedlo z míry. Ale příkladná
odvaha a dojímavá nezištná prosba Matky Rafolsové ve prospěch svého národa
se ho tak hluboce dotkly, že jí překvapivě
vystavil průvodní list, jenž jí i nadále dovoloval ve francouzském táboře obstarávat zásoby pro nemocnici. Téměř nebylo
dne, aby se – poháněna láskou k bližnímu
– nevystavovala nesčetným nebezpečím;
ale Pán pro ni pokaždé obnovil zázrak
světelné cesty. Tak stovkám nemocných
v nemocnici zabezpečovala přežití.
Matka Rafolsová se zasazovala za životy Španělů, stejně jako za životy Francouzů. U generála dobyvatelů vícekrát dosáhla
milost, pro španělské venkovany odsouzené na smrt, ale stejně tak pomáhala k útě-

válečné násilí, ale hlavně z důvodu hladu, nemoci a vysílení. Později udělilo město Matce Rafolsové pěkný a skutečně zasloužený titul: Hrdinka lásky k bližnímu.
Utrpení Matky Rafolsové

V muzeu ukazuje sestra Carmen Gloria dřevěnou skříňku pobitou železem,
s kterou sestra Marie Rafolsová chodila
žebrat pro své svěřence.
ku i francouzským zajatcům. Když dokonce za to měla být podle stanného práva
odsouzena na smrt zastřelením, španělské
exekuční komando kapitulovalo před bezpodmínečnou láskou této řeholnice. Vojáci sklopili hlavně zbraní a propustili ji.
V oněch měsících, až do kapitulace
Zaragozy koncem února 1809, dosáhla
hrdinská láska milosrdných sester bezpochyby svého vrcholu. Přece však si vyžádala na závěr také oběť životů devíti sester
malého společenství; a to ani ne tak pro

Mezinárodní setkání SPOLEČNĚ NA CESTÁCH EVROPY u příležitosti svátku Panny Marie Bolestné
a Mezinárodního dne míru 19.– 21. září 2014, Znojmo, Vranov nad Dyjí, Jemnice
Motto: ,,Rodina – domov míru“
Program: Pátek 19. září – Znojmo – 19.00 hod. VIA MATRIS – sedm bolestí Panny Marie v zrcadle dnešních lidských
problémů – večer hudby, obrazové projekce a meditace (kostel sv. Alžběty Uherské); sváteční slovo přednese děkan
Mons. Jindřich Bartoš.
Sobota 20. září – Vranov nad Dyjí – 9.00–12.00 hod. „Rodina – domov míru“ – přednášky, diskuse, obrazové projekce,
kulturní vystoupení (konferenční sál Zámeckého hotelu ve Vranově nad Dyjí) • zahájení: Mons. Jindřich Bartoš –
děkan znojemský; Ing. Lubomír Vedra – starosta Vranova nad Dyjí; P. Gerhard Walder, OSM – pozdrav z Rakouska •
příspěvky: P. Gerhard M. Walder – řád servitů (Innsbruck): První tři bolesti Panny Marie v dnešních rodinách; P. Lukas
– koptská církev (Vídeň): Manželství a rodina u koptských křesťanů; Mgr. Vasyl Gorblyanski, řeckokatolická církev:
Svátost manželství a svatební tradice na Ukrajině; Jelka Perušič – Unterpullendorf, Rakousko: Tradice chorvatských
rodin; Mgr. Lenka Kamanová – Ústav pedagogických věd MU Brno, Dana Žižkovská – Centrum pro rodinu, Brno:
Mezigenerační vztahy v rodině • 12.30 hod. přestávka na oběd • 13.30 hod. Pod jedním sluncem – hudební a taneční
vystoupení před zámeckým hotelem (chorvatský národopisný soubor Hajdenjaki, písně koptských křesťanů, zpěvy
z Podkarpatské Rusi a Ukrajiny); předání cen vítězům výtvarné soutěže ,,Zvěstování“ • 15.00 hod. prohlídka zámku
• 17.00 hod. mše svatá (zámecká kaple Nejsvětější Trojice).
Neděle 21. září – Jemnice – 9.45 hod. mše svatá (farní kostel sv. Stanislava) – celebruje děkan Mons. Josef Brychta,
zpívá sbor sv. Vladimíra z Prahy. Záštitu převzal generální převor řádu servitů P. Gottfried M. Wolff, OSM.
Informace a přihlášky: Institut pro křesťanskou kulturu, 675 41 Nové Syrovice 157 • tel.: +420 728 272 760 •
e- mail: eva.balikova@seznam.cz • www.institut-hradiste.cz.
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Také následující léta nabídla Marii Rafolsové a jejím sestrám mnoho možností
růstu v lásce a v důvěře. Bolestná napětí
uvnitř řádu vedla Matku Rafolsovou k tomu, aby se v zájmu zachování jednoty jako 31letá představená v roce 1812 stáhla
do pozadí a odstoupila, i když navždy zůstala duší kongregace. Na své osobní přání převzala v nemocnici vedení oddělení
pro sirotky a nechtěné děti. Až do konce svého života se s mateřskou péčí obětovala a věnovala těmto malým a opuštěným dětem, v kterých viděla především
Krista. Jedním z jejich největších utrpení bylo, když se musela dívat, jak mnohé z těchto dětí umíraly v jejím náručí.
Pro starší sirotky se stala trpělivou matkou a vychovatelkou, která je vedla k Bohu: „Žijme jako andělé lásky k bližnímu.
Když k nám potom tvorové díky našemu
osobnímu příkladu, který je nejlepším kázáním, získají důvěru, budeme v nich moci zapálit plamen všech ctností, zejména
plamen víry, naděje a lásky.“
Politické nepokoje v letech 1820–1823
přinesly sestrám a zvláště Marii Rafolsové další nebezpečné situace. Vícekrát se
totiž stalo, že zaměstnanci nemocnice,
poštváni protináboženskými ideály, se ji
pokusili zabít. Později Matka Rafolsová
napsala svým duchovním dcerám: „I kdyby se vás pokoušeli z nespravedlivých důvodů zabít, neospravedlňujte se; nikdy neztrácejte svoji veselost; neustále doufejte
a věřte Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a jeho přesvaté Matce. Když to bude potřeba,
On sám vás skutečnými zázraky zachrání
před smrtí a osvobodí od všech tělesných
a duševních nebezpečí. On sám pro moje
dobro už vykonal četné a velké zázraky.“
Tak se například jednou stalo, že jednoho dne začal zvon sám od sebe zvonit,
jako by chtěl Matku Rafolsovou varovat.
Hned to pochopila a rychle se rozloučila
se svými sestrami. Když vrahové z ničeho nic stáli před jejíma očima, byli jejím
pokojem, který z ní vyzařoval, tak okouzleni, že ji poprosili o odpuštění: „Seňoro,
máte v sobě nevysvětlitelnou schopnost
obměkčit i kameny!“
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RELIKVIE SRDCE
SV. JANA M. VIANNEYE V ČR
Vyhnanství a návrat domů
V roce 1834 vypukla ve Španělsku občanská válka a spolu s ní i brutální pronásledování všeho náboženského. Kněží
a řeholníci byli už jen na základě nějakého podezření zavíráni, vyháněni anebo popraveni. Také 52letá Matka Rafolsová byla dva měsíce ve vězení. I když ji
za rok při novém obvinění prohlásili za
nevinnou, úřady ji poslaly do vyhnanství
do města Huesca. Tam v biskupské nemocnici byl do té doby pouze malý „výhonek“ skupiny milosrdných sester. Toto
vytržení ze Zaragozy, kde se 30 let nechala stravovat láskou, vrhlo Marii Rafolsovou do velké temnoty a vnitřních utrpení.
Její jedinou útěchou bylo Ježíšovo Srdce a Srdce Panny Marie. Už i tak slabé
zdraví se jí očividně zhoršilo v důsledku
ubohého zabezpečení v sesterském společenství. I přesto se svojí vstřícnou láskou stala Matka Rafolsová v nemocnici
nenahraditelnou.
Ona, která si nikdy nestěžovala a nikdy
nevyslovila žádné přání, prosila na konci
občanské války v roce 1841 o dovolení,
aby se směla vrátit do Zaragozy. Po šesti letech její trpké nepřítomnosti ji sestry
přijaly s velkou radostí a s dojetím. Brzy
však zpozorovaly, že tělesné síly 59leté
Matky Rafolsové byly docela vyčerpány
– v naprostém protikladu s její duchovní
silou a se silou její lásky. Do roku 1845
zůstala Marie Rafolsová vedoucí oddělení pro sirotky a i později něžnou matkou
dětí, dokud se u ní v roce 1850 neobjevilo
rychle postupující ochrnutí. Její místo bylo
pak stále více před svatostánkem, později na lůžku, kde plná mateřské moudrosti
a útěchy přijímala svoje sestry a radila jim,
když za ní přicházely. Sestrám patřil také
její poslední pohled náklonnosti a přízně,
když Matka Rafolsová 30. srpna 1853 jako 71letá odevzdala Bohu svůj život pravé hrdinské lásky k bližnímu.
„Piš, dcero moje...“
Už během svého pobytu v rodišti v roce 1815 a pak také v exilu v městě Huesca
se Marii Rafolsové zjevovalo Srdce Ježíšovo a Pán jí zprostředkoval poselství, která
měla zapsat. Pro mimořádnou touhu zůstat úplně skryta a zapomenuta znamenalo
psaní pro tuto světici doslova mučednictví
a vyžadovalo od ní o to větší sebezapření:
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„Utrpení, které pociťuji při psaní tohoto
důvěrného poselství, je tak velké, že všechno, co jsem protrpěla během svého života, se mi v porovnání s ním zdá ničím.“
Jedinečnost poselství spočívá v tom,
že na výslovné Ježíšovo přání se mělo na
sto let ztratit, protože bylo určeno pro pozdější dobu, která se začne až nalezením
spisů Marie Rafolsové; pro dobu velkého
pronásledování a katastrofálního odpadu
od víry, kdy se spisy pro mnohé stanou
povzbuzením a posilou. Časové období
a okolnosti znovuobjevení spisů popisuje
Ježíš se skutečně neuvěřitelnou přesností: „Když nadejde hodina, vnuknu jedné,
mnou předurčené sestře řádu touhu hledat je v nemocničních archivech Zaragozy... Dcero moje! To, co nyní píšeš, najde
v lednu roku 1932 jedna tvoje sestra, jak
jsem to já určil...“
Touto sestrou byla Naya, asistentka
novicmistryně, která začala v roce 1926
hledat písemnou pozůstalost zakladatelky
řádu. A v letech 1931 a 1932 podle Ježíšových slov ty nejdůležitější spisy také našla.
Ve svých výzvách nám Pán znovu ukazuje prostředky, které musíme v tomto těžkém a nebezpečném čase používat. Je to
především: osobní obrácení a modlitba,
modlitba růžence v rodinách, „protože to,
co nepřítel sleduje s největší vytrvalostí,
je odkřesťanštění rodiny“. Mimořádným
způsobem to jsou ale: 1. důvěřující láska
a úcta k jeho milosrdnému Srdci; 2. utíkání se k Panně Marii; 3. láska k svaté Eucharistii a 4. obnova kněžstva.
Originály nalezených prorockých spisů
byly ještě ve stejném roce (1932) přineseny
k přezkoumání do Říma, kde tehdejší bibliotekář vatikánských archivů Mons. Angelo Mercati potvrdil jejich pravdivost,
bez pochyby a definitivně. Při této příležitosti do spisů s dojetím nahlédl i Svatý
otec Pius XI. Právě jeho v nich už před
96 lety vzpomínal sám Ježíš a nazval ho
„můj milovaný syn Pius XI.“, který ustanoví slavnost Krista Krále. A to Pius XI.
již v roce 1925 také udělal.
Matka Marie Rafolsová byla blahořečena Janem Pavlem II. dne 16. října 1994.
Pramen: G. L. Boué, Entdeckung großer
Offenbarungen des Herzens Jesu in
Spanien, Verlagsbuchhandlung Albert
Angerer, Waldsassen 1936
Z Víťazstvo Srdca 98/2014 přeložil -dd-

Ve dnech 13.–23. 9. 2014 navštíví naši zemi vzácná relikvie
srdce sv. faráře z Arsu. Do jeho zpovědnice kdysi putovaly
tisíce lidí z celé Francie. Jeho srdce zářící čistotou a svatostí
žilo pro jediný cíl: přivést všechny duše k Bohu. Srdce,
které stejně jako celé světcovo tělo zůstává i po více než
150 letech od jeho smrti zázračně neporušené.
Využijme této příležitosti k načerpání mimořádných milostí,
k modlitbě za kněze a kněžská povolání, za pozvednutí
Církve a za svatost každého z nás!
MOŽNOSTI SETKÁNÍ S RELIKVIÍ:
• Sobota 13. 9. Želiv – od 10:30 hod. – pouť
královéhradecké diecéze v diecézním Roce povolání.
• Neděle 14. 9. Hradec Králové – od 9:30 a 14:00 hod.
– katedrála Sv. Ducha.
• Pondělí 15. 9. Plzeň – od 16:30 hod. – katedrála
sv. Bartoloměje.
• Úterý 16. 9. České Budějovice – od 14:00 hod.
– katedrála sv. Mikuláše • Tábor-Klokoty – od
18:30 hod. – kostel Nanebevzetí Panny Marie.
• Středa 17. 9. Liberec – od 17:15 hod. – kostel
Nalezení sv. Kříže.
• Čtvrtek 18. 9. Brno – od 16:15 hod. – katedrála
Sv. Petra a Pavla.
• Pátek 19. 9. Koclířov – od 9:00 do 15:00 hod.
• Pátek 19. 9. Klášterec nad Orlicí – od 18:30 do
neděle 21. 9. dopoledne – Duchovní obnova o volbě
životního povolání pod vedením kněze z Arsu.
• Neděle 21. 9. Olomouc – od 10:00 hod. – katedrála
sv. Václava.
• Pondělí 22. 9. Ostrava-Zábřeh – od 17:00 hod. –
kostel Sv. Ducha.
• Úterý 23. 9. Praha – od 17:30 hod. – kostel Panny
Marie Sněžné
Setkání s relikvií zahrnuje mši svatou, uctívání relikvie,
společnou modlitbu, promluvu současného kněze z Arsu,
možnost svátosti smíření a promítání filmu o sv. faráři
arském. Na každém místě se také bude konat samostatné
setkání pro kněze. Podrobný program jednotlivých setkání
je k dispozici ve farnostech a na webových stránkách
příslušného biskupství.

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty a Obláti Panny Marie
Neposkvrněné zvou na VEČER A NOC S OSTATKY SV. JANA
MARIA VIANNEYE na Klokotech, úterý 16. září 2014.
Program: při příjezdu cca v 18 hod. přivítání u vchodu do
areálu s vyzváněním zvonů • v 18 hod. modlitba růžence
• v 18.30 hod. mše svatá s chrámovým sborem • po mši
svaté (přibližně v 19 hod.) katecheze a osobní svědectví
o sv. J. M. Vianneyovi (francouzsky s tlumočením do
češtiny), společná modlitba a uctění ostatků • poté
promítání filmu o sv. J. M. Vianeyovi v Emauzích (poutní
dům).
Současně bude příležitost k celonoční adoraci. Prosíme
o pomoc s hlídáním, přihlásit se můžete u paní Pecherové
na tel. č. 731 139 306 do 16. září do 18 hod., časy se
zapisují postupně, adorace skončí podle počtu přihlášených,
čas závěru adorace bude ohlášen po mši svaté. V průběhu
noční adorace bude svátost smíření v čase 21–22.30 hod.
(v kostele). V tento den obvyklá mše svatá v 17 hod.
v Klokotech nebude.
Ubytování v poutním domě Emauzy je možné si zarezervovat
u paní Koukalové na tel. č. 603 224 665.
V průběhu celého večera bude v klokotském areálu
samoobsluha s možností za příspěvek na tisk à 15 Kč si
zakoupit všech 5 svazků se všemi do češtiny přeloženými
kázáními J. M. Vianneye z produkce tiskového apoštolátu
A.M.I.M.S.
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TELEVIZE NOE
Pondělí 8. 9. 2014: 6:05 Vatican magazine (779. díl): Týdenní
zpravodajství z Vatikánu 6:35 Obnova víry 7:00 V pohorách
po horách – Osnica 7:10 Léta letí k andělům (55. díl): Lubomír
Brabec 7:35 Přejeme si... 7:50 U NÁS aneb Od cimbálu
o lidové kultuře (94. díl): Malé hlásky Sedmihlásky 9:15
Pro vita mundi (118. díl): Mgr. Libuše Vondráčková 10:00
Outdoor Films se Sašou Ryvolovou – Cestovat může každý
a na věku nezáleží 11:30 Charita Veselí nad Moravou 11:40
Sedmihlásky – Pekla vdolky (CM Vejvoda), Rokycany 11:45
Maminčiny pohádky (13. díl): O panence z oříšku 12:00
Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L]
12:50 Koncert skupiny Devítka v klubu Parník 13:25 Obec
Pobedim 13:40 Vatican magazine (779. díl): Týdenní
zpravodajství z Vatikánu 14:15 Atlas Charity: Bílá Voda
(Výroba hostií a oplatků) 14:20 Příběhy odvahy a víry:
Exarcha Fjodorov (6. díl): Mezi pravdou a temnotou 14:50
Noční univerzita: PhDr. Josef Zeman – Závislost a nezávislost
v manželství 16:00 V souvislostech (62. díl) 16:20 Odkaz
předků (5. díl): Stará Voda 16:35 Skryté poklady: Vladimír
17:05 Kněz zpívající reggae 17:20 Komunikace v krizové
situaci 18:00 Charita Vsetín [P] 18:25 Sedmihlásky – Pekla
vdolky (CM Vejvoda), Rokycany 18:30 Maminčiny pohádky
(14. díl): O papírové lodičce [P] 18:40 Putování modrou
planetou: Chile a Patagonie [P] 19:15 Přejeme si... 19:30
Hornolidečsko – Pozděchov 19:40 Zprávy z Věčného města:
8. 9. 2014 [P] 20:00 Saxum – Vzpomínky na Mons. Álvara del
Portilla 20:30 Collegium orientale 20:50 Na koberečku – [P]
21:05 Klapka s ... (87. díl): Ing. Janou Hnilicovou [P] 22:10
Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Odpuštění 22:45 Vatican
magazine (779. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 23:15
Noemova pošta: září 0:50 Hudební magazín Mezi pražci.
Úterý 9. 9. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 8. 9. 2014
6:15 Tenkrát poprvé ...: Chodské slavnosti 2014 8:00 Charita
Vsetín 8:20 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Grygarem, Žeň
objevů, 1. díl 9:15 Barma – bezmezná naděje 9:40 V posteli
POD NEBESY V. (1. díl) 10:30 Vatican magazine (779. díl):
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 11:00 Noční univerzita:
P. Vojtěch Kodet – Odpuštění 11:40 Sedmihlásky – Pekla
vdolky (CM Vejvoda), Rokycany 11:45 Maminčiny pohádky
(14. díl): O papírové lodičce 12:00 Polední modlitba [L] 12:05
P. S. [P] 12:20 Zprávy z Věčného města: 8. 9. 2014 12:30
Platinové písničky 13:00 Atlas Charity: Bílá Voda (Výroba
hostií a oplatků) 13:10 Na pořadu rodina – Pěstounská rodina
14:15 V pohorách po horách – Osnica 14:25 Noemova pošta:
září 16:00 Přejeme si... 16:15 Labyrintem víry s Tomášem
Halíkem: Dotkni se ran 16:40 Sandra 17:05 Léta letí k andělům
(55. díl): Lubomír Brabec 17:25 Život v modlitbě [P] 18:00
Cirkus Noeland (16. díl) 18:30 Maminčiny pohádky (15. díl):
O splněném přání [P] 18:40 Sedmihlásky – Pekla vdolky
(CM Vejvoda), Rokycany 18:45 Hermie a lhářka Flo 19:10
Zprávy z Věčného města: 8. 9. 2014 19:20 Budu pomáhat:
Fokus Praha a Střední Čechy 19:35 Zpravodajské Noeviny:
9. 9. 2014 [P] 20:00 Varšavské ghetto 1943-44 21:00
Muzikanti, hrajte (3. díl) 22:05 P. S. 22:20 Jak potkávat svět
– s Lukášem Hurníkem 23:40 Přejeme si... 0:00 Zpravodajské
Noeviny: 9. 9. 2014 0:15 Skryté poklady: Vladimír 0:45
Collegium orientale.
Středa 10. 9. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 9. 9. 2014
6:20 Noční univerzita: PhDr. Josef Zeman – Závislost
a nezávislost v manželství 7:30 Hudební magazín Mezi pražci
8:10 Lovci duší 8:40 Atlas Charity: Bílá Voda (Výroba hostií
a oplatků) 8:50 Poselství svatých: František z Assisi 9:00
Zprávy z Věčného města: 8. 9. 2014 9:15 Budu pomáhat:
Fokus Praha a Střední Čechy 9:30 Labyrintem víry s Tomášem
Halíkem: Dotkni se ran 10:00 Generální audience [L]
11:20 Světoznámé výšivky z Cífera 11:35 Na koberečku
– 11:45 Maminčiny pohádky (15. díl): O splněném přání 12:00
Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L]
12:50 Klapka s ... (87. díl): Ing. Janou Hnilicovou 13:55 Jak
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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.
potkávat svět – s Lukášem Hurníkem 15:20 Charita Vsetín
15:40 Zpravodajské Noeviny: 9. 9. 2014 16:00 Sakartvelo:
Země pod Kavkazem 16:50 Živá historie – Hrad Strečno 17:00
GOODwillBOY V. (1. díl) [P] 17:45 Hluk 18:00 Vatican magazine
(779. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 18:30 Maminčiny
pohádky (16. díl): Osika a vítr [P] 18:40 Sedmihlásky – Pekla
vdolky (CM Vejvoda), Rokycany 18:45 Zprávy z Věčného
města: 8. 9. 2014 18:55 Kněz zpívající reggae 19:15 Terra
Santa News: 10. 9. 2014 [P] 19:35 Přejeme si... [P] 20:00
Adorace [L] 21:05 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet –
Poslání [P] 21:45 Hornolidečsko – Pozděchov 22:00 BET
LECHEM – vnitřní domov (26. díl): YURI SANKO – kněz
a tajemník metropolity Běloruska 22:15 Generální audience
Svatého otce 22:45 Příběhy odvahy a víry: Exarcha Fjodorov
(6. díl): Mezi pravdou a temnotou 23:20 Tenkrát poprvé ...:
Chodské slavnosti 2014.
Čtvrtek 11. 9. 2014: 6:05 Život v modlitbě 6:35 Putování
modrou planetou: Chile a Patagonie 7:15 Platinové písničky
7:45 Skryté poklady: Vladimír 8:15 Přejeme si... 8:30
V pohorách po horách – Osnica 8:40 Muzikanti, hrajte (3. díl)
9:40 Terra Santa News: 10. 9. 2014 10:05 Noemova pošta: září
11:40 Sedmihlásky – Pekla vdolky (CM Vejvoda), Rokycany
11:45 Maminčiny pohádky (16. díl): Osika a vítr 12:00 Polední
modlitba [L] 12:05 P. S. [P] 12:20 Tenkrát poprvé ...: Chodské
slavnosti 2014 14:05 Generální audience Svatého otce 14:35
Klapka s ... (87. díl): Ing. Janou Hnilicovou 15:40 Cirkus
Noeland (16. díl) 16:15 Zpravodajské Noeviny: 9. 9. 2014
16:30 Hudební magazín Mezi pražci 17:15 Budu pomáhat:
Občanské sdružení Helppes 17:25 Atlas Charity: Charita
Vyškov – Dědice 17:40 Přejeme si... 18:00 Hermie a lhářka Flo
18:25 Sedmihlásky – Pekla vdolky (CM Vejvoda), Rokycany
18:30 Maminčiny pohádky (17. díl): Ostrov blaženosti [P]
18:40 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Grygarem, Žeň objevů,
1. díl 19:35 Zpravodajské Noeviny: 11. 9. 2014 [P] 20:00
U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře (97. díl) [P] 21:25
Kus dřeva ze stromu: Habr [P] 21:45 Zpravodajské Noeviny:
11. 9. 2014 22:05 P. S. 22:20 Vatican magazine (779. díl):
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 22:50 Kněz zpívající reggae
23:05 Varšavské ghetto 1943-44 0:05 Zpravodajské Noeviny:
11. 9. 2014 0:20 BET LECHEM – vnitřní domov (26. díl): YURI
SANKO – kněz a tajemník metropolity Běloruska 0:35 Sandra.
Pátek 12. 9. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 11. 9. 2014
6:20 Kněz zpívající reggae 6:35 Veneto 6:50 Příběhy odvahy
a víry: Exarcha Fjodorov (6. díl): Mezi pravdou a temnotou
7:20 Outdoor Films s Janem Šťovíčkem 8:55 Charita Vsetín
9:15 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Poslání 10:00 Na
koberečku – 10:10 Klapka s ... (87. díl): Ing. Janou Hnilicovou
11:10 Mariánské korunovace v dějinách 11:40 Sedmihlásky
– Pekla vdolky (CM Vejvoda), Rokycany 11:45 Maminčiny
pohádky (17. díl): Ostrov blaženosti 12:00 Polední modlitba [L]
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:45 BET LECHEM
– vnitřní domov (26. díl): YURI SANKO – kněz a tajemník
metropolity Běloruska 13:00 Přejeme si... 13:15 Žijeme
mezi vámi 13:40 Koncert skupiny Devítka v klubu Parník
14:15 GOODwillBOY V. (1. díl) 15:10 Atlas Charity: Charita
Vyškov – Dědice 15:25 Lovci duší 16:00 Zpravodajské
Noeviny: 11. 9. 2014 16:15 Hudební magazín Mezi pražci
16:55 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem: Dotkni se ran

Centrum pro rodinný život v Olomouci zve SENIORY
NA DUCHOVNÍ VÍKENDY. Součástí víkendů jsou
přednášky, společné modlitby, rozjímání, adorace,
udělení svátostí. Termíny: 26. – 28. 9. 2014
(Sv. Hostýn), 24. – 26. 10. 2014 (Velehrad). Cena
víkendu od 770 Kč do 1060 Kč. Bližší informace:
www.rodinnyzivot.cz. Lektorka: Marie Budínová,
tel. 608 407 141.

17:20 Putování modrou planetou: Chile a Patagonie 18:25
Sedmihlásky – Pekla vdolky (CM Vejvoda), Rokycany 18:30
Maminčiny pohádky (18. díl): Skřítek Domácníček [P] 18:40
Kus dřeva ze stromu: Habr 19:30 Hornolidečsko – Seninka
19:40 Zprávy z Věčného města: 12. 9. 2014 [P] 20:00 Kulatý
stůl: Média a veřejné mínění [L] 21:35 Na koberečku – 21:45
Se salesiány na jihu Madagaskaru: FADY – po stopách
náboženské tradice malgašského národa 22:00 Nedělní čtení:
24. neděle v mezidobí [P] 22:30 Modlitba růžence z Fatimy [L]
23:15 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Grygarem, Žeň objevů,
1. díl 0:15 Přejeme si... 0:30 V pohorách po horách – Osnica.
Sobota 13. 9. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 12. 9. 2014
6:15 Hornolidečsko – Seninka 6:25 Se salesiány na jihu
Madagaskaru: FADY – po stopách náboženské tradice
malgašského národa 6:35 Obnova víry 7:00 Hudební magazín
Mezi pražci 7:45 BET LECHEM – vnitřní domov (26. díl):
YURI SANKO – kněz a tajemník metropolity Běloruska 8:00
Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži 8:10 Barma –
bezmezná naděje 8:30 Cirkus Noeland (16. díl) 9:00 Hermie
a lhářka Flo 9:25 Sedmihlásky – Pekla vdolky (CM Vejvoda),
Rokycany 9:35 GOODwillBOY V. (1. díl) 10:25 100 let na
Svatém Hostýně: Sto let od korunovace milostné sochy
Panny Marie Svatohostýnské 11:15 Pro vita mundi – MUDr. Jiří
Holásek 12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [P] 12:10
P. S. [P] 12:25 Zprávy z Věčného města: 12. 9. 2014 12:35
Nedělní čtení: 24. neděle v mezidobí 13:05 Přejeme si...
13:20 Sandra 13:50 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře
(97. díl) 15:15 Skryté poklady: Vladimír 15:45 Poselství
svatých: František z Assisi 16:00 Sakartvelo: Země pod
Kavkazem 16:55 Muzikanti, hrajte (3. díl) 18:00 Příběhy
odvahy a víry: Svatý Serafim (7. díl): Na zemi anděl, v nebi
člověk [P] 18:25 Sedmihlásky – Pekla vdolky (CM Vejvoda),
Rokycany 18:30 Maminčiny pohádky (18. díl): Skřítek
Domácníček 18:40 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem:
Dotkni se ran 19:05 Terra Santa News: 10. 9. 2014 19:25
Kněz zpívající reggae 19:40 V souvislostech (63. díl) [P] 20:05
Cesta k andělům (85. díl) [P] 21:00 V pohorách po horách
– Velký Kosíř [P] 21:10 Zpravodajské Noeviny: 11. 9. 2014
21:25 20 let jeden pro druhého: Charita Sv. rodiny Nový
Hrozenkov 21:40 Mwebare kwija – Klinika v buši 22:00 P. S.
22:15 Zprávy z Věčného města: 12. 9. 2014 22:25 Budu
pomáhat: Občanské sdružení Helppes 22:40 Noční univerzita:
PhDr. Josef Zeman – Závislost a nezávislost v manželství
23:45 Odkaz předků (3. díl): Ročov 0:05 Koncert skupiny
Devítka v klubu Parník 0:40 Život v modlitbě.
Neděle 14. 9. 2014: 6:15 Atlas Charity: Charita Vyškov – Dědice
6:30 Sandra 7:00 U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře
(97. díl) 8:25 Putování modrou planetou: Chile a Patagonie 9:00
II. vatikánský koncil a architektura: Jedovnice v Moravském
krasu 9:15 Hudební magazín Mezi pražci 10:10 Zprávy
z Věčného města: 12. 9. 2014 10:30 Mše svatá [L] 11:45
Na koberečku – 12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L]
12:20 V souvislostech (63. díl) 12:40 Zpravodajský souhrn
týdne 13:35 Platinové písničky [P] 14:10 Cesta k andělům
(85. díl) 15:05 Budu pomáhat: Občanské sdružení Helppes
15:15 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Poslání 16:05 Kurzy
Alfa 16:25 Hermie a ustrašený pavouk 16:55 Sedmihlásky –
Na té lúce zelené (CM Varmužova), [P] 17:00 Cirkus Noeland
(16. díl) 17:30 GOODwillBOY V. (1. díl) 18:20 Zprávy z Věčného
města: 12. 9. 2014 18:30 Zázrak v pralese 19:10 BET LECHEM
– vnitřní domov (26. díl): YURI SANKO – kněz a tajemník
metropolity Běloruska 19:25 Poselství svatých: Matka Tereza
19:35 Přejeme si... [P] 20:05 Vatican magazine (780. díl):
Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 20:35 Čtvero ročních
dob: Antonio Vivaldi [P] 21:40 V souvislostech (63. díl) 22:05
Labyrintem víry s Tomášem Halíkem: Dotkni se ran 22:30
Atlas Charity: Charita Vyškov – Dědice 22:45 Polední modlitba
Sv. otce Františka 23:00 Světec dvou národů 23:30 Život
v modlitbě 0:05 Zpravodajský souhrn týdne.
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Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí a Sdružení Anny
Bohuslavy Tomanové srdečně zvou na UCTĚNÍ RELIKVIE SRDCE
SV. FARÁŘE ARSKÉHO a Duchovní obnovu na téma: SVATÝ FARÁŘ
ARSKÝ A VOLBA ŽIVOTNÍHO POVOLÁNÍ; ANIČČINA PŘÍMLUVA, kterou
povede kněz duchovní správy v Arsu P. Frédéric Vollaud. Termín
konání: 19. – 21. září 2014.
Program: Pátek 19. 9. 2014 • 18:30 hod. mše svatá s kázáním
P. Frédérika a uctíváním relikvie • celonoční adorace za kněze
• příležitost ke svaté zpovědi • 20:00 hod. přednáška – Janovo
dětství: Ochota přijmout osvědčené předávání víry • 21:00 hod.
přednáška – Janovo dospívání a mládí: Připravenost učinit životní
rozhodnutí v pravý čas.
Sobota 20. 9. 2014 • 8:00 hod. společná ranní modlitba
a přednáška – Janovo studium: Odvaha k překonávání překážek
a pokušení • 9:30 hod. společná modlitba sv. růžence •
10:00 hod. mše svatá s uctíváním relikvie – hlavní celebrant
J. M. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem., opat želivský •
pobožnost u hrobu Anny Bohuslavy Tomanové • příležitost ke
svaté zpovědi • společný oběd • pořad o sv. faráři arském •
14:00 hod. přednáška – Světcovo kněžské působení: Radost
z naplněného života, byť v mnoha těžkostech • 15:30 hod.
přednáška – Statečnost čelit morálním výzvám současnosti
• 17:00 hod. svátostné požehnání a rozloučení s relikvií •
příležitost ke svaté zpovědi a duchovním rozhovorům s kněžími
a řeholními osobami.
Neděle 21. 9. 2014 • 8:30 hod. společná ranní modlitba •
9:30 hod. společná modlitba sv. růžence • 10:00 hod. mše svatá.
Pro účastníky celého programu: Obsah přednášek bude zaměřen
na svobodné mladé účastníky cca od 15 let; tlumočník zajištěn
• s sebou: spacák, karimatku, poznámkový blok, Nový zákon
• poplatek za nocleh ve škole je 50 Kč za osobu a noc
• pro účastníky duchovní obnovy je zajištěna jednoduchá
snídaně, oběd i večeře; doporučený příspěvek je 150 Kč •
zájemci o zajištění ubytování a stravy na všechny tři dny ať se
přihlásí do 15. 9. u Davida Kalouse (tel.: 732 142 310, e-mail:
d.kalous@seznam.cz), který též poskytne další informace •
lze se také domluvit na zajištění dopravy od vlaku či autobusu
(Letohrad, Žamberk, Ústí nad Orlicí) a zpět.

ZDARMA zašlu 5 KUSŮ POSVĚCENÝCH ZÁZRAČNÝCH MEDAILEK
tomu, kdo pošle obálku se zpáteční adresou a známkou
17 Kč na adresu: Marta Vondráková, Masarykovo nám. 46,
751 03 Brodek u Přerova.

BREVIÁŘ PRO LAIKY

6. – 13. ZÁŘÍ 2014

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

NE 7. 9.

PO 8. 9.

ÚT 9. 9.

ST 10. 9.

ČT 11. 9.

PÁ 12. 9.

SO 13. 9.

Antifona
Žalm
Ranní chvály:

1028 1148 1493 1681 1060 1181 1075 1197 1091 1214 1106 1230 1734 1953
783 881 783 881 786 884 783 881 783 881 785 883 783 881

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

1029
1030
1030
1033
714
1033
714

1148
1149
1150
1152
806
1153
806

1494
1494
813
1495
1495
1655
1495

1682
1682
914
1683
1683
1872
1683

1061
1062
1062
1065
1065
1065
1065

1181
1182
1183
1186
1186
1186
1687

1076
1076
1076
1079
1499
1080
1499

1197
1198
1198
1201
1688
1202
1688

1091
1092
1093
1095
1095
1095
1096

1214
1215
1215
1218
1218
1219
1219

1107
1107
1108
1111
1111
1111
1112

1231
1232
1232
1235
1235
1236
1689

1734
1123
1124
1735
1735
1724
1500

1953
1248
1249
1954
1954
1943
1690

Hymnus
Antifony
Žalmy
Krátké čtení
Závěrečná modlitba
Nešpory:

1034
1035
1035
1037
714

1157
1155
1155
1157
806

792
1495
1051
1496
1495

890
1684
1171
1684
1683

1066
1066
1067
1069
1069

1187
1188
1188
1190
1191

1081
1081
1081
1084
1084

1203
1203
1204
1206
1206

1096
1097
1097
1100
1100

1220
1220
1220
1223
1224

1112
1113
1113
1115
1116

1237
1237
1238
1240
1240

1127
1128
1128
1130
1131

1253
1253
1254
1256
1256

1039
1040
1040
1043
715
1043
714
1242

1158
1159
1159
1162
806
1163
806
1379

1497
1498
1661
1498
1498
1664
1495
1247

1685
1686
1878
1686
1686
1881
1683
1384

1071
1071
1072
1074
1074
1074
1075
1250

1192
1193
1193
1195
1196
1196
1687
1387

1085
1086
1087
1089
1499
1090
1499
1254

1208
1209
1209
1212
1688
1212
1688
1391

1101
1102
1102
1105
1105
1105
1106
1257

1225
1226
1226
1229
1229
1229
1230
1395

1117
1118
1118
1120
1121
1121
1122
1260

1242
1243
1243
1246
1246
1246
1689
1398

1507
1500
1500
1502
1503
1503
1506
1238

1698
1691
1691
1693
1693
1693
1697
1374

Hymnus
Antifony
Žalmy
Kr. čtení a zpěv
Ant. ke kant. P. M.
Prosby
Záv. modlitba
Kompletář:

SO 6. 9.
1024
1025
1025
1027
714
1028
714
1238

1143
1144
1144
1146
805
1147
806
1374
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Liturgická čtení
Neděle 7. 9. – 23. neděle v mezidobí
1. čt.: Ez 33,7–9
Ž 95(94),1–2.6–7b.7c–9
Odp.: 7c–8a (Kéž byste dnes
uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte
svá srdce!)
2. čt.: Řím 13,8–10
Ev.: Mt 18,15–20
Slovo na den: Co rozvážete, bude
rozvázáno.
Pondělí 8. 9. – svátek Narození
Panny Marie
1. čt.: Mich 5,1–4a nebo Řím
8,28–30
Ž 13(12),6ab.6cd
Odp.: Iz 61,10 (Radostí jásám
v Pánu.)
Ev.: Mt 1,1–16.18–23
Slovo na den: Bůh s námi.
Úterý 9. 9. – nez. pam. sv. Petra
Klavera
1. čt.: 1 Kor 6,1–11
Ž 149,1–2.3–4.5–6a+9b
Odp.: 4a (Hospodin miluje svůj
národ. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Lk 6,12–19
Slovo na den: Všechny.
Středa 10. 9. – nez. pam. bl. Karla
Spinoly
1. čt.: 1 Kor 7,25–31
Ž 45(44),11–12.14–15.16–17
Odp.: 11a (Slyš, dcero, pohleď
a naslouchej.)
Ev.: Lk 6,20–26
Slovo na den: Když vás lidé potupí,
radujte se a jásejte.
Čtvrtek 11. 9. – ferie
1. čt.: 1 Kor 8,1b–7.10–13
Ž 139(138),1–3.13–14ab.23–24
Odp.: 24b (Veď mě, Hospodine,
cestou odvěkou!)
Ev.: Lk 6,27–38
Slovo na den: Prokazujte dobrodiní.
Pátek 12. 9. – nez. pam. Jména
Panny Marie
1. čt.: 1 Kor 9,16–19.22b–27
Ž 84(83),3.4.5–6a+8a.12
Odp.: 2 (Jak milý je tvůj příbytek,
Hospodine zástupů!)
Ev.: Lk 6,39–42
Slovo na den: Napřed vyndej ze svého
oka trám.
Sobota 13. 9. – památka sv. Jana
Zlatoústého
1. čt.: 1 Kor 10,14–22
Ž 116B(115),12–13.17–18
Odp.: 17a (Přinesu ti oběť díků,
Hospodine. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Lk 6,43–49
Slovo na den: Fíky a hrozny.
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Knihkupectví a zásilková služba

Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ

DŮSTOJNÝ PÁN SI NA DŮSTOJNOST NEPOTRPĚL
František Lukeš • Sestavila Marie Pinkavová-Dvořáčková
• Ilustrace Karel Svolinský • Odpovědná redaktorka Lucie
Mašátová
Autorem této knihy je P. František Lukeš (1921–1998). Není
už mezi námi živými, jde o výběr z jeho dopisů přátelům a sbírku fejetonů, které vycházely v Poděbradských novinách od května
1991 po následující tři roky. Z textů na nás dýchne jeho pochopení pro každodenní radosti a strasti nejobyčejnějších lidí, ale i jeho
široké srdce a moudrý nadhled, s nímž sledoval první roky polistopadového vývoje v naší vlasti. Povzbudí nás jeho
živá víra, naděje a láska, jeho neutuchající snaha
přispět svým dílem k duchovní obnově lidí, které
doprovázel, a celého našeho národa.

ŽIVOT POD VLÁDOU KRISTOVOU
Raniero Cantalamessa • Z italštiny přeložila Ivana Hlaváčová
• Odpovědná redaktorka Dagmar Kočí
Autor napsal tuto knihu na podkladě svých postních kázání
v papežském paláci a krok za krokem ji vyzkoušel při duchovních
cvičeních pro nejrůznější kategorie, od klauzurních společenství
až po laiky pracující ve světě. Čtenáři může posloužit jako vodítko
pro duchovní cvičení či rekolekce, jako průvodce nového života v Duchu Svatém, jako pomůcka při evangelizaci, katechezi, misijních příležitostech a především jako podnět k osobní meditaci o Božím slově.
Karmelitánské nakladatelství • Čtvrté vydání
Brož., 136x195 mm, 256 stran, 239 Kč
ZEMĚ IZRAEL • DĚJINAMI A KRAJINOU
Peter Walker • Z angličtiny přeložil Rostislav
Matulík • Redakce Paia Chudá, Jana
Drengubáková, Pavel Nápravník, Petr Fryš
Stručný, ale odborně podložený přehled strhujícího příběhu země Izrael. Kniha je bohatě ilustrována kvalitními fotografiemi – netypickými leteckými záběry
i původními snímky z 19. a 20. století pořízenými na jeruzalémské École Biblique. Při její četbě postupně projdete neuvěřitelné čtyři tisíce let lidských dějin. Je to čtivá příručka, která obrazem zpřítomňuje dějiny jednoho z nejdůležitějších míst planety.
Česká biblická společnost
Váz., 218x265 mm, křídový papír, 176 stran, 492 Kč

Karmelitánské nakladatelství
Brož., 115x180 mm, 136 stran, 129 Kč
RECEPTY NAŠICH BABIČEK
Jaroslav Vašák • Odpovědný redaktor Richard Straberger
Naše babičky byly chytré. Neznaly moderní vymoženosti, jako jsou mrazáky, mikrovlnné trouby nebo tzv. parní systém, takže beze zbytku zpracovaly všechno, co se urodilo
na polích a na zahrádce. Nejen jejich hospodárný přístup, ale i neustálá snaha vymýšlet stále nová jídla z běžně dostupných a levných surovin mohou být zajímavou inspirací.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 115x165 mm, 336 stran, 229 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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