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Dobrý den, drazí bratři a se-
stry! Minulou středu jsme 
zahájili krátký cyklus ka-

techezí o svátostech, počínaje křtem. 
A u křtu bych se chtěl zastavit také 
dnes, abych zdůraznil jeden velmi dů-
ležitý účinek této svátosti. Činí z nás 
totiž údy Kristova těla a Božího lidu. 
Svatý Tomáš Akvinský poukazuje na to, 
že ten, kdo obdržel křest, je přivtělen 
ke Kristu, jako by byl jeho údem, a při-
členěn ke společenství věřících (srov. 
Sum ma Theologie III, q. 69, art. 5; q. 
70, art. 1), to znamená k Božímu lidu. 
Podle učení Druhého vatikánského kon-
cilu dnes říkáme, že křtem vstupujeme 
do Božího lidu, stáváme se členy putují-
cího lidu, lidu, který putuje v dějinách.

Jako se z generace na generaci pře-
dává život, tak také znovuzrozením ze 
křtu se z generace na generaci předává 
milost, a s touto milostí křesťanský lid 
putuje v čase jako řeka, která zavlažu-
je zemi a ve světě šíří Boží požehnání. 
Poněvadž Ježíš, jak jsme slyšeli v evan-
geliu (Mt 28,18–20), řekl, aby učedníci 
šli a křtili, existuje od té doby až dodnes 
nepřetržitý řetězec předávání víry skrze 
křest. A každý z nás je článkem onoho 
řetězce, každý článek je krokem vpřed 
jako řeka, která zavlažuje. Taková je mi-
lost Boží a taková je naše víra, kterou 
máme předávat svým dětem, aby, ji až 
dospějí, mohly předávat svým dětem. 
Takový je křest. Proč? Protože křtem 
se stáváme Božím lidem, který předá-
vá víru. Toto je velmi důležité. Boží lid 
putuje a předává víru.

Mocí křtu se stáváme učedníky-misi-
onáři povolanými nést evangelium do 
světa (Evangelii gaudium, 120). „Kaž-
dý pokřtěný, bez ohledu na svoji funkci 
v církvi či stupeň vzdělání svojí víry, je 
aktivním podmětem evangelizace... No-
vá evangelizace v sobě musí zahrnovat 
nový protagonismus“ (tamt.) všech, ce-
lého Božího lidu, nový protagonismus 
každého pokřtěného. Boží lid je lidem 
učedníků, protože víru dostává, a také 
misionářů, protože víru předává. A pů-

sobí to v nás křest, který nám dává mi-
lost a předává víru. Všichni v církvi 
jsme učedníci a to stále, po celý život; 
a všichni jsme misionáři, každý na mís-
tě, které mu Pán přidělil. Všichni, i ten 
nejmenší je misionářem, a ten, kdo vy-
padá jako nejstarší, je učedníkem. Ně-
kdo z vás poví: „Ale biskupové nejsou 
učedníci, biskupové znají všechno; pa-
pež ví všechno, není učedník.“ Nikoli, 
také biskupové i papež musejí být učed-
níci, protože nejsou-li učedníky, nepočí-
nají si dobře, nemohou být misionáři, 
nemohou předávat víru. Všichni jsme 
učedníky i misionáři.

Existuje nerozlučitelný svazek me-
zi mystickou a misionářskou dimenzí 
křesťanského povolání; obě jsou zako-
řeněny ve křtu. „Obdržením víry a křtu 
křesťané přijímají hnutí Ducha Svaté-
ho, který vede k vyznávání Ježíše Kris-
ta jako Božího Syna a k nazývání Bo-
ha Otcem, »Abba«. Všichni pokřtění 
a všechny pokřtěné... jsme povoláni 
žít a sdílet společenství s Trojicí, po-
něvadž evangelizace je výzva k účasti 
na trojičním společenství.“ (Dokument 
z Aparecidy, 157)

Nikdo se nespasí sám. Jsme spole-
čenstvím věřících, jsme Božím lidem 
a v tomto společenství zakoušíme krá-
su sdíleného okoušení lásky, která nás 
všechny předchází, ale současně nás 
žádá, abychom byli „přívodem“ milos-
ti jedněch ke druhým, navzdory svým 
omezením a svým hříchům. Komunit-
ní dimenze není jenom nějakým „rám-
cem, přílohou“, nýbrž je integrující 
součástí křesťanského života, svědec-
tví a evangelizace. Křesťanská víra se 
rodí a žije v církvi a při křtu slaví rodi-
ny a farnosti přivtělení nového údu ke 
Kristu a k Jeho tělu, kterým je církev 
(srov. tamt.,175b).

V souvislosti s důležitostí křtu pro 
Boží lid jsou příznačné dějiny křesťan-
ského společenství v Japonsku. To za-
kusilo tvrdé pronásledování počátkem 

Mocí křtu jsme učedníky i misionáři
Katecheze Svatého otce Františka při generální audienci 

na náměstí Sv. Petra v Římě, 15. ledna 2014

„Boží lid je lidem učedníků, protože víru do-
stává, a také misionářů, protože víru předává.“ 
Tato slova Svatého otce Františka mají své na-
plnění ve svědectvích, která přinášejí následu-
jící stránky Světla.

Snad nejvýraznějším z nich je život sv. Jo-
sefiny Bakhity. (str. 4) Papež Benedikt XVI. ji 
dal jako příklad naděje. Je nadějí pro nás křes-
ťany mj. proto, že na jejím osudu můžeme vi-
dět, že i to nejstrašnější utrpení je ničím ve srov-
nání s Boží láskou – že je zde Pán, před nímž 
všichni ostatní páni jsou jenom ubozí služeb-
níci. Jestliže bylo možné, aby prostá súdánská 
dívka dokázala díky víře odpustit svým trýzni-
telům, ba dokonce po vzoru Kristově omlouva-
la jejich násilné činy – vždyť bez nich by se ne-
stala křesťankou – je pak možné, abychom i my 
rostli do takové duchovní velikosti jako ona.

A ještě jedna Josefinina myšlenka, která by 
se mohla stát námětem našeho rozjímání: Ne-
jsme ubozí, neboť patříme Pánu. Ubozí jsou ti, 
kteří mu úplně nepatří. Zde tedy nahlédněme 
do hlubin své duše: Možná nejsme solí světa 
proto, že Pánu zcela nepatříme. Třeba tím, že 
nemilujeme člověka, který páchá ukrutné zlo 
– ale Bůh miluje každého hříšníka a chce, aby 
se obrátil. Chceme to upřímně i my? Prosíme 
o to? Je těžké se k tomu dopracovat, ale to je 
jedna z těch věcí, které jsou onou „troškou do 
mlýna“ obrácení světa. Anebo děláme rozdíly 
mezi lidmi? (sv. Blažej je nedělal – str. 6) „Spo-
lečnost je na tom proto tak špatně, protože je 
tak málo opravdových křesťanů,“ říká bl. Adolf 
Kolping. (str. 11)

Být opravdovým křesťanem neznamená jen 
mít lásku k nepřátelům, základem je důvěrný 
vztah k Bohu, k ukřižovanému Kristu, k Pan-
ně Marii. Pochopíme-li jejich lásku k nám, pak 
nemůžeme jinak, než odpovědět svou láskou. 
Láska chce dobro druhého, aniž bychom za to 
něco očekávali. Jenomže my jsme už Bohem 
obdarováni dopředu... Z toho plyne, že to, co 
chce Bůh, chci i já jako křesťan, a taky se sna-
žím vždy jednat podle Ježíšova příkladu. Pak 
se budeme stávat solí země, a i když nás bude 
ve společnosti menšina, můžeme být hlasate-
li toho, co přesahuje tento svět a co dává na-
ději, že utrpení tohoto světa není ničím s Bo-
ží slávou, kterou budeme moci prožívat v nebi. 
(srov. str. 10)

Povzbuzením ať je nám slovo apoštola Pavla: 
„Protože sám (Ježíš) prožíval utrpení a zkouš-
ky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky při-
cházejí.“

Daniel Dehner
Dokončení na str. 4
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Jdi dnes s Marií a Josefem do je-
ruzalémského chrámu, klaněj se 
Ježíškovi, kterého sem přinášejí. 

Božské Dítě se poprvé ocitá v tom, co je 
jeho Otce.(1) Maria ti dává příklad doko-
nalé pokory a poslušnosti. Ačkoliv velmi 
dobře ví, jaké nesmírné přízně se jí do-
stalo, podřizuje se bezvýhradně platnému 
zákonu. V zástupu ostatních matek, kte-
ré přicházejí, aby se očistily, vypadá jako 
každá jiná. Ani jí však nepřijde na mysl, 
aby dávala najevo, že je něco víc a že je 
jiná než ostatní. Ví, že svou pokorou ví-
ce oslaví Boha, a to je jediný smysl její-
ho života. Podrobuje se obřadu očišťo-
vání, ačkoliv je nejčistší ze všech tvorů. 
Kdo si však může být jist, že je dostateč-
ně čistý v očích Nejsvětějšího? Skloň se 
před ním a pros upřímně, abys dokázal 
odložit všechnu svou pýchu.

Tím však Mariina pobožnost nekončí. 
Ona přišla také proto, aby Bohu obětovala 
toho, který je Prvorozený všeho tvorstva. 
Obětovat své dítě Bohu – to je vpravdě 
kněžský úkon matky. Její „staň se“, které 
vyslovila v Nazaretě, tu nachází své kon-
krétní pokračování. Ježíš se k této obě-
ti připojuje a jejíma rukama i on sám se 
odevzdává svému Otci, připraven naplnit 
jednou tuto oběť svého života za všechny 
hříšníky na dřevě kříže. Ještě nikdy v ději-
nách se nikdo z lidí takto dokonale neza-
světil Bohu. Obětovat sám sebe Bohu zna-
mená dát mu všechno, co jsi: tělo i duši, 
rozum i vůli, srdce i všechny své city. Tím-
to obětováním plně uznáváš, že všechno, 
co jsi a co máš, je od něho a jemu to pa-
tří. Tvé je jen toto uznání a prosba: „Pa-
ne, dávám se ti zcela k dispozici, přijmi 
mě takového, jaký jsem, a chceš-li, učiň 
mě svým nástrojem ke své slávě a prospě-
chu bližních.“

Právě v tento čas přichází do chrámu 
velebný kmet. Bůh našel zalíbení v jeho 
věrnosti, vytrvalosti a upřímné touze spat-
řit Mesiáše, a proto Duch Svatý byl s ním. 
Dostalo se mu příslibu, že nezemře, do-
kud neuzří Spasitele. Tento spravedlivý 
muž ochotně snáší všechny těžkosti stá-
ří, protože má pevnou důvěru, že se spl-
ní, co mu zjevil Duch Svatý.

Ten ho nyní přivádí do chrámu a dává 
mu poznat to, o čem nikdo z přítomných 
nemá tušení: že toto dítě chudých rodičů, 
za které nemohou obětovat více, než ko-
lik dávají ti nejchudší, je Pán všeho světa, 

který přišel, aby spasil svůj lid. Simeon se 
pokorně klaní touze svého srdce, kterou 
spatřuje v náruči Mariině. V této chvíli 
se mu dostává bohaté odměny za všech-
nu jeho víru a zbožnost, za všechny ná-
mahy a věrnou službu. Bůh mu dopřává 
více, než oč tak vytrvale prosil: dobroti-
vá Matka mu odevzdává své Dítě, aby je 
mohl radostně přitisknout na své srdce.

Simeonův život dospěl ke svému nej-
vyššímu naplnění. Co je možné si více 
přát než setkat se se svým Bohem a Pá-
nem? Kdo opravdu poznal Ježíše, již po 
ničem jiném netouží. Nyní propusť, Pane, 
svého služebníka! Pros v tuto chvíli Boží-
ho Syna, abys mohl jednou uvítat svou po-
slední hodinku tak šťastně s Ježíšem v ná-
ručí, jak si to vymodlil stařičký Simeon.

Ale dříve, než přijde smrt, kterou s ra-
dostí přijme, svatý stařec spatří to, čeho se 
už nedožije. Duch Svatý mu zjevuje Ježí-
šovu budoucnost. Simeon vidí nekonečné 
zástupy pohanů, kterým toto Dítě přine-
se světlo spásy, ale vidí, a to i mezi svými 
soukmenovci, také mnohé, kteří naopak 
ke své záhubě Božího Syna nepřijmou. 
Nikdo nebude moci zůstat ke vtělenému 
Bohu lhostejný: buďto jej ke svému po-
vstání přijme, nebo jej ke svému pádu od-
vrhne. Být přijímán i odmítán, to je osud, 
který čeká i jeho učedníky. Nediv se te-
dy projevům až nepochopitelného odpo-
ru a záš ti proti kříži. Naplňuje se tu dále 
to, co bylo již tehdy předpovězeno. 

Duch Svatý využívá omilostněného 
kmeta také k tomu, aby pokorné Mat-
ce božského Dítěte výslovně potvrdil, 
že Otec dokonale přijímá její spoluoběť: 
Tvou vlastní duší pronikne meč. Dostává 
se ti zde ujištění, že není jiné cesty k bla-
ženosti, ke spáse a konečné slávě než skr-
ze utrpení. Pohlédni s vděčnou láskou na 
Ježíšovu Matku. Její srdce krvácí již nyní 
a bude krvácet po celičký její život. Dě-
kuj jí za její oběť a vyprošuj si od ní odva-
hu přijímat kříž a neodmítat milost. Ode-
vzdej se jí zcela s úplnou důvěrou, aby tě 
spojila se svou spoluobětí. Bude tvou bez-

Oběť poslušnosti
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

On je ustanoven 
k pádu i ku povstání mnohých.

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Liturgická čtení
1. čtení – Mal 3,1–4
Toto praví Pán Bůh: „Hle, posílám své-
ho anděla, aby mi připravil cestu. Hned 
potom přijde do svého chrámu Pán, je-
hož hledáte, a anděl smlouvy, po němž 
toužíte.
Hle, přijde – praví Hospodin zástu-
pů. Kdo však snese den jeho příchodu, 
kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako 
oheň, kterým se taví, jako louh, kterým 
se bílí. Usadí se, aby tavil a tříbil stříb-
ro, očistí syny Leviho a vytříbí je jako 
zlato a stříbro a potom zase budou obě-
tovat Hospodinu ve spravedlnosti. Za-
se bude Hospodinu příjemná oběť Ju-
dy a Jeruzaléma jako za dávných dnů, 
jako za minulých let.“

2. čtení – Žid 2,14–18
Protože sourozenci mají krev a tělo 
společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby 
svou smrtí zbavil moci toho, který má 

Dokončení na str. 6

pečnou oporou. I o ní bude platit to, co 
je řečeno o jejím Synu: Protože sama pro-
žívá utrpení a zkoušky, dovede pomáhat 
těm, na které zkoušky přicházejí. 

Je tu ještě jedna osoba pokročilého 
věku, na kterou čeká dnešní šťastný den. 
Stařičká prorokyně celý svůj dlouhý vdov-
ský život zasvětila vytrvalé službě Bohu 
tím nejtradičnějším způsobem: v postech 
a modlitbách v Božím domě. Bůh ji dnes 
štědře odmění také proto, aby ti ukázal, 
jak je mu milé, že ho takto oslavuje svou 
věrností a odevzdaností. Anna mezi všemi, 
kteří zaplňují chrám, rozpoznává v Marii-
ně náručí božské Dítě. Těm, kteří se zří-
kají světských radostí, dostává se již zde 
na zemi možnost nahlédnout do radostí, 
které jsou předzvěstí nebe. Naplněna bla-
žeností z božského daru hlasitě chválí Bo-
ha a stává se jeho nadšeným hlasatelem. 
Poslouchej, s jakým nadšením a vděčnos-
tí představuje všem důvod svého štěstí. Po 
takovém setkání s Pánem i ona, podobně 
jako Simeon, ráda opustí tento svět. Ta-
ké jí Maria přinesla Ježíše jako posilu na 
poslední cestu. Máš další důvod k důvě-
ře: Jak by mohla tuto mateřskou službu 
odepřít svým věrným dětem?

Bratr Amadeus

(1) srov. Lk 2,49
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Dvě súdánské dívky, sedmiletá 
a dvanáctiletá, běží přes po-
le. Zastaví se, aby nasbíra-

ly zeleninu k vaření, a náhle vidí k sobě 
přicházet dva muže. Jeden z nich prosí 
mladší dítě, aby šlo s nimi do lesa hledat 
zapomenutý balíček. Děvčátko ve své dů-
věřivosti koná, oč ji poprosil. Tam muži 
vyhrožovali, jeden s nožem, druhý s re-
volverem: „Když budeš křičet, zabijeme 
tě! Pojď s námi.“

Plná strachu, nevydá ani hlásku. Po-
tom se jí ptají únosci na její jméno. Ztuh-
lá strachem, není schopna odpovědět. 
„Dobrá,“ řekli muži, „pak tě pojmenu-
jeme Bakhita (»šťastná«), protože máš 
opravdu štěstí.“ Oba to mysleli ironicky, 
když nazvali štěstím něco, co je ve sku-
tečnosti neštěstí. Ale v očích Boha, kte-
rý řídí všechny události k blahu svých vy-
volených, se jedná skutečně o neslýchané 
štěstí pro Bakhitu...

Bakhita se narodila roku 1869 v Súdá-
nu. Její rodina patřila k núbijskému kme-
ni Dagiu a měla osm dětí. Svoje první lé-
ta života prožila Bakhita v jedné vesnici 
v Darfúru. Když byla úplně malá, byla 
už její sestra unesena mohamedánskými 
obchodníky s otroky a nikdy se nevrátila 
zpátky. A teď byla na řadě Bakhita. Byla 
hnána s jinými, kteří měli být také pro-
dáni jako otroci, po mnoho dní rychlým 
pochodem neschůdným terénem a pět-

krát koupena jako otrokyně a na trzích 
v El-Obeid a v Chartúmu znovu prodána.

Musela 12 let sloužit různým pánům 
za nevýslovných muk. Jeden bil Bakhitu 
každý den až do krve. Jiný ji nechal teto-
vat způsobem určeným pro otroky: žilet-
kou byly vyryty vzory na břicho a hruď 
a do ran byla vetřena sůl, aby se nezajiz-
vily. Z dob zneužívání dostala Bakhita na 
celý život 144 jizev.

Přes špatné zacházení se Bakhita cho-
vala ke svým pánům oddaně. Nedovoleně 
si od nich brala jenom tehdy, když měla 
hlad. Snažila se úkoly plnit věrně, i když 
to bylo neradostné. Na otázku, jestli to 
konala z poslušnosti vůči Bohu, odpově-
děla později: „Tenkrát jsem ještě Boha 
neznala. Konala jsem tak proto, že jsem 
měla pocit, že bych to tak měla dělat.“

Bakhita poslouchala svoje svědomí, 
jímž je do srdce každého člověka vsazen 
přirozený zákon.

Několik měsíců po tetování se musel 
Bakhitin pán, turecký důstojník, vrátit do 
své země. Protože si nemohl vzít s sebou 
žádné otroky, Bakhitu prodal. Boží pro-
zřetelnost chtěla, aby ji koupil roku 1883 
italský konzul v Chartúmu, Callisto Leg-
nani. Později o tom vyprávěla: „Ten no-
vý pán byl opravdu dobrý a měl mě rád... 
Nekáral mě, už jsem nebyla bita a trestá-
na. Přes to všechno jsem stále ještě ne-
doufala v tolik pokoje a klidu.“

Zacházeli s ní přátelsky a mile. V kon-
zulově domě mohla zakusit veselost, pří-
chylnost a chvíle radosti, i když byla za-
rmoucena touhou po svojí stále ztracené 
rodině.

Politické události donutily konzula 
v roce 1885 k návratu do Itálie. Protože 
Bakhita chtěla stále pro něho pracovat, 
směla odjet do Itálie s ním. Brzy po svém 
příjezdu do Janova se dozvěděl diplomat 
od jednoho přítele, že si jeho těhotná žena 
přeje na pomoc nějakou služebnou. Kon-
zul splnil její přání, a tak Bakhita vstou-
pila do služeb nové rodiny, která se jme-
novala Michieli.

Ve své encyklice Spe salvi o křesťan-
ské naději líčí papež Benedikt XVI. du-
chovní vývoj Bakhity: V Benátkách „po-
znala Bakhita konečně po tak úděsných 
»majitelích«, kterým patřila, úplně jiné-
ho »pána« – »paron« jej nazývala v be-
nátském dialektu, totiž živého Boha, Bo-
ha Ježíše Krista.

Dosud znala jenom pány, kteří jí pohr-
dali a zneužívali ji, nebo v nejlepším pří-
padě ji považovali za užitečnou otrokyni. 
Ale teď slyšela, že existuje jeden »pán« na-
de všemi majiteli, Pán všech pánů, a že 
tento Pán je dobrý, dobro samo. Zakusi-
la, že tento Pán zná i ji, také ji stvořil – 
ano, že ji miluje. Také ona byla milována, 
a to nejvyšším Pánem, před nímž všichni 
ostatní páni jsou jenom ubozí služebníci. 

Dom Antoine Marie OSB

Svatá sestra Josefina Bakhita

Sv. Josefina Bakhita

Mocí křtu jsme učed níky i misionáři – 
dokončení ze str. 2

17. století. Byli tam mnozí mučední-
ci, členové kléru byli vyhnáni ze ze-
mě a tisíce věřících byly zabity. Žádný 
kněz v Japonsku nezůstal, všichni by-
li vyhnáni. Společenství se tedy stá hlo 
do ilegality, ve skrytu uchovávalo víru 
a modlitbu. A když se narodilo dítě, 
tatínek s maminkou je pokřtili, pro-
tože v určitých situacích mohou křtít 
všichni věřící. Když se přibližně po 
dvou a půl stoletích vrátili misioná-
ři do Japonska, vyšly tisíce křesťanů 

ven a církev mohla znovu růst. Pře-
žili milostí svého křtu! Toto je velko-
lepé: Boží lid předává víru, křtí svoje 
děti a jde vpřed. I v tajnosti uchova-
li silného komunitního ducha, pro-
tože křest z nich učinil jediné Kris-
tovo tělo. Byli izolováni a skryti, ale 
neustále byli členy Božího lidu, čle-
ny církve. Z těchto dějin se můžeme 
mnohé naučit!

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán
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Schrána s ostatky sv. Josefiny Bakhity

On ji znal, miloval a očekával. Ano, ten-
to Pán vzal na sebe osud zbitého a čeká 
teď na ni »po pravici Boha Otce«. Teď 
měla »naději« – nejenom malou naději, 
že najde méně krutého majitele, ale vel-
kou naději: »Jsem definitivně milována, 
a ať se stane cokoli, tato Láska mě oče-
kává. A tak je dobrý i můj život.« Tímto 
poznáním naděje byla »vykoupena«, není 
už otrokyní, ale svobodnou dcerou Boží.“

Bakhita začala procházet stupni kate-
chumenátu. 9. ledna 1890 dostala z ru-
ky benátského patriarchy spolu s křes-
ťanským jménem Giuseppina (Josefina) 
první svátosti: křest, biřmování a svaté 
přijímání. Podle výpovědi jednoho svěd-
ka, který se zúčastnil následující slavnost-
ní hostiny, působila Bakhita úplně rozzá-
řeně. „Mluvila velice málo, ale všechna 
její gesta, všechna její slova vyzařovala 
blaženost.“

Často ji pak viděli, jak líbá křtitelnici 
se slovy: „Tady jsem se stala dcerou Bo-
ží.“ Den za dnem rostla její hluboká vděč-
nost vůči Bohu, protože Bůh ji nikdy ne-
přestal přivádět za ruku k sobě. Pravdu 
Pavlových slov, že „víme, že těm, kteří 
milují Boha, všechno napomáhá k dobré-
mu“ (Řím 8,28), zakusila na vlastním těle.

Po svém křtu se Bakhita dále vzděláva-
la ve víře. Brzy přijala hlas Pána, který ji 
vyzýval, aby se mu zasvětila tělem i duší. 
Roku 1893 byla přijata do noviciátu ses-
ter Canossa a v roce 1896 složila pod jmé-
nem sestra Giuseppina svůj první řádový 
slib. Předtím, než byla připuštěna k profe-
si, byla tázána, jak bylo zvykem, kardiná-
lem Sartem, patriarchou benátským a poz-
dějším svatým papežem Piem X., aby se 
přesvědčil, že se chce zavázat z vlastní 
vůle. Po vyslechnutí jí řekl s přátelským 
úsměvem: „Složte svůj slib bez obav. Je-
žíš vás miluje. Milujte ho, služte mu stá-
le tak, jako jste to dělala dosud.“

O několik let později se jedna žačka 
ptala Bakhity, co by dělala, kdyby potkala 
své únosce. Ona odpověděla bez zaváhá-
ní: „Kdybych potkala obchodníky s otro-
ky, kteří mě unesli, kteří mě mučili, padla 
bych na kolena a políbila jim ruce. Pro-
tože všechno, co se mi přihodilo, by se 
mi nestalo. Jak bych se stala křesťankou 
a řádovou sestrou?“

Bakhita se chránila tedy nejenom před 
pocity nenávisti proti pronásledovatelům, 
ona se je dokonce pokoušela omlouvat. 

Jako náš Pán Kristus na kříži modlila se 
za ně, protože nevědí, co činí. Jednou, 
když byla zase řeč o jejích únoscích, řek-
la: „Oni určitě nevěděli, jaký strach mi 
způsobili. Oni byli páni a já jsem byla ot-
rokyně. Jako je pro nás přirozené konat 
dobro, bylo pro ně také přirozené jednat 
tak, jak se mnou nakládali. Dělali to ze 
zvyku, ne ze zloby.“

Sestra Giuseppina byla roku 1902 pře-
ložena do Schia v severní Italii a přijala 
tam různé úkoly: byla kuchařkou, švad-
lenou, vyšívačkou a vrátnou. Na bráně se 
starala hlavně o děti. Ráda je žehnala tím, 
že jim kladla ruku na hlavu. Se svým přá-
telským hlasem byla „malá černá matka“, 
jak jí říkaly, sama jako dítě: milá k chu-
dým a trpícím a přátelská ke všem, kdo 
zaklepali na bránu kláštera.

V roce 1935 byla Giuseppina vyzvá-
na svojí nadřízenou, aby vyhledala kláš-
ter kongregace a tam před sestrami do-
svědčila divy, které Bůh na ní vykonal. 
Od přírody plachá a pokorná, nemohla se 
pro tento plán nadchnout, přisvědčila ale 
z poslušnosti. Bůh jí měl dodat dostatek 
milostí. Giuseppinino poselství spočívalo 
v tom, aby povzbudila sestry ke svatosti 
a k vděčnosti za tolik obdržených milos-
tí a aby se modlily za všechny duše, jež 
jsou stejně jako ona ještě pronásledová-
ny, a aby jim sestry vyjádřily svou účast. 
Ona sama k tomu řekla: „Často mi lidé 
říkají: »Moje ubohá! moje ubohá!« Já ale 
nejsem ubohá, vždyť patřím Pánu a ži-
ji v jeho domě. »Ubozí« jsou ti, kteří mu 
úplně nepatří.“ Roku 1943 slavil konvent 
a všechno obyvatelstvo Schia 50leté pro-

fesní výročí matky Giuseppiny. Brzy po-
tom se u ní dostavily zdravotní problémy 
a byla upoutána na pojízdné křeslo. Jed-
noho dne se jí jeden duchovní ptal, co dě-
lá v pojízdném křesle. Odpověděla: „Co 
dělám? Totéž co vy: plním Boží vůli.“

Matka Giuseppina toužila po setká-
ní s Kristem: „Když někdo nějakou oso-
bu intenzívně miluje, pak si velmi přeje 
být v její přítomnosti. Proč se tedy má-
me bát smrti? Přece nás vede k Bohu.“ 
A těm, kteří jí namítali, že poslední soud 
je něco, z čeho bychom měli mít strach, 
odpovídala: „Potom děláte přece teď, co 
byste pak rádi dělali. My si přece připra-
vujeme sami svůj rozsudek.“

Tato neotřesitelná důvěra jí pomáha-
la snášet utrpení jejích posledních dnů 
života. Během své agonie prožila strašná 
léta otroctví ještě jednou. Prosila snažně 
zdravotní sestru, která u ní byla: „Povolte 
mi prosím trochu ty řetězy... tolik mě bo-
lí!“ Nakonec přišla ale Matka Boží, aby ji 
konečně vysvobodila z trápení. Poslední 
slova umírající byla: „Naše milá Paní! Na-
še milá Paní!“ A také její poslední úsměv 
ukazoval, že se setkala s Matkou Boží. Ze-
mřela 8. února 1947 v klášteře ve Schio. 
Přišlo mnoho lidí, aby ještě jednou uvi-
děli „malou černou matku“ a poprosili ji, 
aby je z nebe chránila.

Matka Giuseppina Bakhita byla 1. říj-
na 2000 papežem Janem Pavlem II. sva-
tořečena a v roce 2007 Benediktem XVI. 
v jeho encyklice Spe salvi navržena jako 
příklad naděje.

Z VISION 2000 – 2/2013 
přeložil -mp-



5/20146

Je jenom velmi málo podnětů, kte-
ré v běžný všední den přivedou li-
di do kostela, a to ve velkém po-

čtu. Den, kdy se uděluje svatoblažejské 
požehnání, je takovým podnětem. To 
připomíná, jak důležitá jsou pro lidi ta-
to navenek prováděná znamení. Svato-
blažejské požehnání má svůj původ ve 
vyprávění ze života tohoto svatého bis-
kupa a mučedníka, původem ze Sebasta 
v Arménii, a je dosvědčeno už od 7. sto-
letí. Když byl Blažej ve vězení následkem 
pronásledování křesťanů, byl zachráněn 
jeden chlapec na jeho přímluvnou mod-
litbu od smrti udušením. Legenda vyprá-
ví také o tom, že Blažej byl před svým 
svěcením lékařem, a tak pomohl mnoha 
nemocným lidem. Přitom nedělal žádný 
rozdíl mezi nemocnými, kteří ho prosili 
o pomoc. Tím se stal Blažej široko dale-
ko známým a velmi oblíbeným.

Jinak existuje málo historických údajů 
o životě svatého Blažeje. Samotné datum 
smrti uváděné v roce 316 není jisté, jeli-
kož za vlády císaře Licinia nejsou dokázá-
na žádná pronásledování křesťanů. Proto 

se domníváme, že svatý Blažej došel mu-
čednické smrti před tolerančním ediktem 
Galeriovým v roce 311. Navzdory těmto 
nejistotám byl svatý Blažej uctíván už br-
zy. Podle legendy se nejprve uchránil před 
pronásledováním, aby mohl jemu svěře-
nou obec věřících co nejdéle duchovně 

posilovat, a zdržoval se v jedné lesní jes-
kyni. Ale jeho úkryt byl odhalen a on byl 
postaven před volbu, zda se veřejně zřek-
ne své víry, nebo bude mučen a popra-
ven. Biskup Blažej se nedal zastrašit žád-
nými hrozbami a ovlivnit žádnými sliby. 
Nakonec byl sťat. Jeho život a smrt mu-
sely na jeho současníky učinit mimořád-
ný dojem. Kvůli své činnosti lékaře je po-
važován zvláště za přímluvce v nemocech 
a je počítán ke 14 pomocníkům.

Odkazy na jeho výjimečný význam 
nalezneme v cyklu fresek v San Clemen-
te v Římě, jehož tématem je život svaté-
ho Blažeje, a také v mnoha kostelech, kte-
rých je patronem: např. Sankt Blasien ve 
Schwarzwaldu, Sankt Blasius v Regensbur-
gu nebo dóm sv. Blažeje v Braunschweigu. 
Hlava svatého Blažeje se uchovává v dó-
mě v Dubrovníku, jehož je také patronem.

Proto zůstává vzpomínka na svatého 
biskupa Blažeje dodnes živá a církev pro-
sí v denních modlitbách liturgie s důvě-
rou: Pane, náš Bože, vyslyš svůj lid, který 
o dnu svatého biskupa a mučedníka Bla-
žeje volá k Tobě. Ochraňuj nás před nemo-
cemi a škodou v tomto vezdejším životě 
a pomáhej nám v každé nouzi, abychom 
dosáhli věčné spásy.

Directorium spirituale, únor 2011
Přeložil -mp-

Pomocník v nesnázi
Svatý Blažej, biskup a mučedník († okolo roku 316)

vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobo-
dil všechny ty, kteří byli po celý život 
drženi v otroctví strachem před smrtí. 
Je přece jasné, že se neujal andělů, ale 
Abrahámových potomků.
Proto se ve všem musel připodobnit 
svým bratřím, aby se stal v jejich zále-
žitostech u Boha veleknězem milosrd-
ným a věrným, a tak usmiřoval hříchy 
lidu. A protože sám prožíval utrpení 
a zkoušky, dovede pomáhat těm, na kte-
ré zkoušky přicházejí.

Evangelium – Lk 2,22–40
Když nadešl den očišťování podle Moj-
žíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeru-
zaléma, aby ho představili Pánu, jak je 
psáno v Zákoně Páně: ,Všechno prvo-
rozené mužského rodu ať je zasvěceno 
Pánu!‘ Přitom chtěli také podat oběť, 

jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár 
hrdliček nebo dvě holoubata.
Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, 
jmenoval se Simeon: byl to člověk spra-
vedlivý a bohabojný, očekával potěšení 
Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Du-
cha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří 
smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše.
Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, 
právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, 
aby s ním vykonali, co bylo obvyklé po-
dle Zákona. Vzal si ho do náručí a tak-
to velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, 
propustit svého služebníka podle své-
ho slova v pokoji, neboť moje oči uvi-
děly tvou spásu, kterou jsi připravil pro 
všechny národy: světlo k osvícení poha-
nům a k slávě tvého izraelského lidu.“ 
Jeho otec i matka byli plni údivu nad 
slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim 

požehnal a jeho matce Marii prohlásil: 
„On je ustanoven k pádu a k povstání 
mnohých v Izraeli a jako znamení, kte-
rému se bude odporovat – i tvou vlast-
ní duší pronikne meč – aby vyšlo naje-
vo smýšlení mnoha srdcí.“
Také tam byla prorokyně Anna, dcera 
Fanuelova z Aserova kmene. Byla znač-
ně pokročilého věku: mladá se vdala 
a sedm roků žila v manželství, potom 
jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát 
let. Nevycházela z chrámu a sloužila 
Bohu posty a modlitbami ve dne v no-
ci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila 
Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo 
očekávali vykoupení Jeruzaléma.
Když vykonali všechno podle Zákona 
Páně, vrátili se do Galileje do svého měs-
ta Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo pl-
né moudrosti a milost Boží byla s ním.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Svatý Blažej, biskup a mučedník
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„Postavte mi »kostel všech národů« na Altaji. Držte všichni pohromadě. Postavte 
mi toto místo milosti, a všechny národy budou přicházet ke mne. Odtamtud získám 
své Rusko a tím zachráním celý svět.“ (Panna Maria Agnes Ritterové, 18. 9. 1997)

O aktuálním stavu stavby kostela vypovídá děkovný text André Chartona uveřej-
něný v Maria heute.

Už uplynul rok od doby, kdy 
byla vysvěcena naše milá ka-
tedrála legátem papeže Bene-

dikta XVI. Bylo to 9. září 2012. Počasí 
bylo nádherné a ten den byl pro všech-
ny zúčastněné dovršením úspěchu. Jaká 
to byla krásná událost! Vůbec ne obyčej-
ná! V dnešní době, ve světě, který je to-
lik odkřesťanštěný, který je napadán ze 
všech stran nejrůznějšími druhy zvráce-
ných ideologií, uprostřed zevšeobecňující-
ho ateismu, v zemi, která ještě k tomu je 
pod muslimskou nadvládou. Domus Dei, 
dům Boží, a co ještě více: římskokatolic-
ká katedrála, rozšířená navíc o marián-
skou svatyni k větší poctě Ježíše a Marie 
– to zaslouží opravdu náš obdiv.

Člověk by si myslel, že sní, ale nebyl 
to sen. Je to opravdu skutečnost a může-
me se jí dotýkat. Výzva byla zvládnuta, ni-
koliv lidskými silami, nýbrž stálou a po-
divuhodnou pomocí nebešťanů. Člověk 
neví, komu má dříve poděkovat: Duchu 
Svatému? Matce Boží? Svatému Josefu? 
Bezejmenným mučedníkům komunismu, 
kteří na tomto místě, kde se zvedá kated-
rála, položili své životy?

Jak tomu má být, chceme poděkovat 
našemu Otci v nebesích a jeho božské 
Prozřetelnosti za tento dar, který dal Ma-
rii, když dovolil, aby se splnilo její přání 
a ona uviděla, že tu byl postaven kostel 
k její poctě, v němž se mohou shromaž-
ďovat všechny její děti. Protože právě toto 
byla naléhavá prosba, kterou tenkrát ulo-
žila vizionářce Agnes. A nezapomeňme 
také na slib, který Agnes dala: Vystavěj-
te mi tento kostel, a já obrátím Rusko.

Nejsme snad svědky tohoto obrácení? 
Informujme se a vezměme na vědomí, že 
každý rok se v celém Rusku postaví stov-
ky (pravoslavných) kostelů. Prezident Pu-
tin patří v této době k jedněm z mála šéfů 
vlád, kteří hlasitě brání křesťanské man-
želství mezi jedním mužem a jednou že-
nou, a jednohlasně prosadil v parlamentu 
zákon proti šíření homosexuality a zdů-

razňuje křesťanské kořeny Evropy. Kdo 
by si mohl představit taková stanoviska 
od dřívějšího člena KGB? Máme právo 
nad tím žasnout, jestli slovo 
úžas má ještě význam.

Přes svůj úžas se chceme 
ale těšit, že se tato mariánská 
svatyně stane místem obráce-
ní, velkých milostí pro Asii 
a pro svět, o tom není žád-
ných pochyb. Nechejme se 
překvapit plánem Matky Bo-
ží: tím plánem, který měla, 
když poprvé navázala kontakt 
s Agnes Ritterovou, a který by 
neměl zůstat jenom zbožným 
přáním. Teď, když je její kos-
tel postaven, bude Maria ko-
nat maximum, ovšem s naší 
pomocí. Proto je bezpodmí-
nečně potřebné, abychom 
neochabovali, ale ještě zin-
tenzivnili společenství s ka-
tolickou farností v Kazach-
stánu, která vznikla z lidí 
ze stalinistických deportací. 
Tito katolíci, kteří jsou dětmi 
a vnuky vystěhovalců do Gu-
lagu, mají neuvěřitelnou zdat-
nost a zvládají obrovské vzdálenosti ka-
zašskou stepí, aby vzhledem k tomu, že 
chybí kostely, a především kněží, se zú-
častnili slavení mše svaté.

Teď se hlásí zima se svými extrémní-
mi teplotami, které mohou klesnout až 
skoro na -50 ºC. Mysleme na všechny ty-
to katolíky, kteří musí vzdorovat chladu, 
aby se dostali na bohoslužby. Jsou už na 
to zvyklí, určitě více než my, ale přesto 
může návštěva kostela vyžadovat hrdin-
ství, když se teplota v kostele pohybuje 
okolo -10 ºC!

A naše katedrála ještě není úplně vy-
bavena proti chladu. Chybí stále dvacet 
oken, jejichž financování není dosud za-

jištěno. V této době jsou pení-
ze tak na polovinu oken. Mu-
sí se proto sehnat ještě peníze 
na zbývajících deset oken... 
ale také chceme velebit Pá-
na a jeho božskou Prozřetel-
nost, které za období jedno-
ho roku umožnily, že mohla 
být tato značná suma posbí-
rána, což umožnilo pořízení 
těchto oken (upozorňuji na to, 
že cena jednoho okna obnáší 
17 000 €). Francouzsky mlu-
vící dárci darovali skoro polo-
vinu, což je opravdu značná 
částka, a chtěl bych touto ces-
tou všem, kteří tak velkoduš-
ně a věrně odpověděli na vý-
zvu Matky Boží, vyjádřit svoji 
velkou vděčnost. Je to jedno-
duše neuvěřitelné! Jste obdivu-
hodnými nástroji božské Pro-
zřetelnosti.

Už předem děkuji všem li-
dem, kteří chtějí investovat 
nějakou částku peněz do chy-

bějících oken. Nezmínil jsem se ještě, že 
německá umělkyně, paní Heidi Kordeso-
vá, už řadu let pracuje na návrzích a zho-
tovení u mistrů sklářů firmy Rothkegel ve 
Würzburgu v Bavorsku. Co dosud vytvořila, 
je velmi povzbudivé. Jsou to krásná, výraz-
ná okna s figurálním zobrazením tajemství 
růžence, která určitě přispívají k pozvednu-
tí mysli. Ještě jednou vroucí díky jménem 
Matky Boží a také jménem Agnes Ritterové.

Maria heute, leden 2014, přeložil -mp-

Před několika lety také čtenáři Svět-
la přispěli mnohými finančními dary na 
stavbu katedrály v Karagandě. I jim te-
dy patří poděkování za pomoc. Více in-
formací o stavbě katedrály jsme přinesli 
v čísle 11/2007.

Karaganda: jeden rok po vysvěcení

André Charton

Agonie Ježíšova v Oli-
vové zahradě, vitráž 

katedrály v Karagandě

Návrhářka oken, Heidi Kordesová 
(vpravo) a biskup Schneider
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Rozhovor s Antonií Willemsenovou o Kirche in Not

Antonie Willemsenová je příbuzná slavného „špekpátera“ Werenfrieda van Straa ten 
a byla více než 30 let generální sekretářkou pomocného díla Kirche in Not. Od roku 
2006 je předsedkyní představenstva Kirche in Not v Německu. V interwiew s Volke-
rem Niggewöhnerem mluví o zakládajících letech pomocného díla a o prvních po-
mocných akcích pro pronásledovanou církev za železnou oponou.

* * *

Volker Niggewöhner: Paní Willemse-
nová, Kirche in Not nebyla původně vů-
bec plánována jako pomocné dílo, nýbrž 
jako pomocná akce pro vyhnané Němce. 
Jak došlo k tomu, že se pomoc rozšířila 
za železnou oponu?

Antonie Willemsenová: Pater Weren-
fried vždycky říkal, že dílo se mu v roce 
1947 jednoduše „stalo“. V rozhovorech 
s vyhnanci se pater Wrenfried dověděl 
mnoho o zemích, ze kterých přišli. Proto 
se rozhodl spolu s prelátem Kinderman-
nem zorganizovat kongres Kirche in Not. 
Tento první kongres se konal v roce 1951 
v Hilversumu v Holandsku. Dal vlastně 
podnět pro založení našeho díla.

V. N.: Bylo téma „pronásledování křes-
ťanů“ tenkrát v Německu ještě neznámé?

Willemsenová: Alespoň se o tom ješ-
tě příliš nemluvilo, ale pater Werenfried 

měl nejlepší předpoklady pro to, aby to 
změnil. Protože on samozřejmě znal ty 
kněze, kteří se starali o vyhnané, a ty, kte-
ří uprchli sami. Tak se dozvěděl o všech 
událostech v zemích opanovaných komu-
nisty a byl přesvědčen, že se tento stav 
musí zveřejnit. Kongresy používal k to-
mu, aby západnímu světu vysvětlil, co se 
na Východě děje, co se pod komunistic-
kou vládou stalo.

V. N.: Situace v zemích za železnou 
oponou byla různá. Bylo tu Polsko, kde 
křesťanství takřka splývalo s národností, 
a byly tu země Sovětského svazu, jimž 
vládli komunisté už od roku 1917. Co 
jste tenkrát věděli o poměrech v SSSR?

Willemsenová: Většinu údajů o tom 
jsme se dozvěděli až po pádu, vždyť Sovět-
ský svaz byl uzavřená oblast. Bylo oprav-
du neznámé, co se tam skutečně dělo. 

S ostatními zeměmi východního bloku 
bylo lehčí být ve spojení.

V. N.: V poválečných letech se neda-
lo počítat s tím, že by komunismus mohl 
zaniknout. Proto bylo mnoho těch, kteří 
se situaci chtěli přizpůsobit. To ale nebyl 
případ patera Werenfrieda. Věřil vlastně 
vždycky v to, že komunismus bude moci 
být překonán?

Willemsenová: Ano, protože na komu-
nismus hleděl jako na „zlo“, a zlo nemůže 
mít věčné trvání. Právě v intelektuálních 
kruzích se ale v padesátých letech mluvi-
lo spíše o „mírovém soužití“ s komunis-
tickými systémy. S takovým pojmem ne-
chtěl mít pater Werenfried nic společného.

V. N.: Impuls, který ho v tomto posto-
ji utvrdil, dostal od papeže Pia XII. Co 
mu tenkrát Svatý otec řekl?

Willemsenová: Papež řekl: „Všichni teď 
mluví o válce. Ale my se musíme připra-
vovat na mír.“ To patera Werenfrieda za-
sáhlo a vždycky se připravoval na tento 
„den X“, jak tomu říkal, tedy na pád ko-
munismu. To dělal tím, že na západní stra-
ně železné opony nechal zřizovat takzva-
né „pevnosti pro Boha“. To byly kláštery, 
bašty modlitby, které oslabovaly komunis-
mus, ale také měly podporovat duchovní 
službu v Německu.

V. N.: To se dělo v Německu, ale už 
v roce 1952 se začalo doufat také za že-
leznou oponou. Co se dalo dělat v této 
rané fázi pro křesťany tam žijící?

Willemsenová: Pro lidi v Sovětském 
svazu to byly jenom dvě možnosti: Buď-
to přes rádio, nebo pašeráckými cestami. 

Pater Werenfried stojí v roce 1962 v NDR na zelené německo-německé hranici. 
Překonal železnou oponu, aby víra na Východě mohla přežít.

Usilovat o „den X“
P. Werenfried van Straaten a církev za železnou oponou

Antonie Willemsenová
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sku se dozvěděl Západ až za tři dny – to 
by bylo dnes nepředstavitelné. Když se te-
dy Werenfried dověděl o lidovém povstá-
ní, vyšel s několika spolupracovníky před 
maďarské a sovětské vyslanectví v Bruse-
lu a tam se modlili růženec. Pak se vydal 
na cestu do Vídně a následně z Vídně do 
Budapešti autem. To šlo bez problémů, 
protože v Maďarsku bylo lidové povstání 
a takový chaos, že nikdo na hraničních 
přechodech nehlídal – hranice byly ote-
vřené! Werenfried mohl tedy projít a na-
vštívit kardinála Mindszentyho.

V. N.: Mohl pater Werenfried kardi-
nálovi pomoci?

Willemsenová: Ano, slíbil, že udělá pro 
Maďarsko tolik, kolik bude moci. Byly 
ihned uvedeny do běhu akce pomoci, na-
příklad balíčky jídla pro rodiny nebo po-
moc dodávkami knih. Pak jsme měli jed-
nu lékárnu ve Švýcarsku, z níž jsme mohli 
poslat do Maďarska množství léků. Ale 

největším přáním kardinála bylo, aby pa-
ter Werenfried upozorňoval katolíky na 
Západě na bídu jejich souvěrců na Výcho-
dě a vyzýval je k modlitbě. To mu pater 
Werenfried přislíbil. A kdo ho v této do-
bě slyšel na jeho kazatelských cestách po 
Německu, ví, že svůj slib splnil.

V. N.: V padesátých letech proběhlo 
ještě jedno důležité setkání pro Pomoc 
východním kněžím, a to v Římě s prima-
sem polským, kardinálem Wyszyń skim. 
O co šlo v tomto setkání?

Willemsenová: Wyszyński znal naše dí-
lo, a chtěl proto patera Werenfrieda po-
znat. Nejprve mu kardinál poděkoval za 
oba polské semináře v Paříži a v Římě. 
Ale potom řekl: „To mi ještě nestačí – 
chtěl bych také v Polsku nabídnout vlast-
ní vzdělání pro mnoho seminaristů, které 
bychom mohli mít.“ To pater Werenfried 
přislíbil a od té doby Kirche in Not pod-
porovala také přímo a stále kněžské se-
minaristy v Polsku za železnou oponou. 
Věděli jsme nakonec, že Polsko je největ-
ší katolickou zemí ve střední Evropě a že 
se tato církev musí posilovat.

Z Kirche heute 1/2014 
přeložil -mp-

Kompletní interview (v němčině) 
s Antonií Willemsenovou pod titulem 
„Pater Werenfried van Straaten und 
die Kirche hinter dem Eisernen Vor-
hang“ můžete bezplatně objednat na CD 
a DVD u: Kirche in Not, Lorenzonistr. 62, 
81545 München, Deutschland. E-mail: 
kontakt@kirche-in-not.de.

P. Werenfried van Straaten 
a Antonie Willemsenová s papežem 

Janem Pavlem II.

 Antonie Willemsenová, kardinal Kurt Koch a metropolita Hilarion Alfejev

U jiných zemí to bylo různé. V Polsku 
a Jugoslávii se dalo dělat více než v Čes-
koslovensku a Rumunsku. Tu už musel 
přijít nějaký nápad, jak se spojit s bisku-
py a kněžími – pokud nějací budou – a vy-
hledat, jak se dá pomoci.

V. N.: Zmínila jste pašování – co se 
dalo pašovat?

Willemsenová: Všechno možné, pře-
devším knihy, samozřejmě. Pašování pro-
bíhalo přes námořníky nebo přes vysla-
nectví. Jednu zvláštní příhodu bych vám 
chtěla povyprávět. Měli jsme požadavek 
z Prahy, jestli bychom nemohli dodat přes 
hranice do Československa fotokopírku. 
Něco takového bylo samozřejmě absolut-
ně zakázané, protože tento přístroj se dal 
použít mnohostranně. Tenkrát jsme měli 
mnoho dobrovolníků z celé Evropy, kteří 
se sami hlásili k pašování. V tomto zvlášt-
ním případě to byla jedna Angličanka, 
kterou jsme poslali. V malém autě této 
ženy byla vzadu ukryta fotokopírka, na 
ní byly položeny Bible a přes to přeloži-
la deku. Když konečně přijela na hranici, 
viděla už z dálky, že kontrolují všechna 
auta a že každý musel otevřít kufr. Dosta-
la strach a začala se modlit růženec. Stá-
le se přibližovala k celnímu úředníkovi, 
a když byla na řadě, ptal se: „Máte něco 
k proclení?“ Řekla, že ne. Potom celník 
řekl: „Dobrá, tak otevřete kufr.“ Sklonil 
se a v tom okamžiku praskly jeho kalho-
ty. Jeho kolegové se mu začali smát a on 
se velice zastyděl a běžel s rukou na roz-
páraném místě pryč, ani naší spolupra-
covnici nezamával. A tak přijela se svou 
fotokopírkou do Československa.

V. N.: Zde zřejmě zasáhla Prozřetel-
nost. Pomáhala Kirche in Not jenom ka-
tolíkům ve východním bloku?

Willemsenová: Ne, co se týká Ruska 
a Sovětského svazu, týkala se naše po-
moc už od začátku také ortodoxní církve. 
Samozřejmě, že většina věřících v Rusku 
je ortodoxních, katolíci tvoří menšinu.

V. N.: Dnes je úplně normální, že si Kir-
che in Not udělá obraz o situaci v zemích. 
To v dobách východního bloku ovšem ne-
bylo možné. Jedna výjimka se stala v ro-
ce 1956, kdy podnikl pater Weren fried 
odvážnou cestu na maďarské lidové po-
vstání. Jak to probíhalo?

Willemsenová: Když povstání vypuklo, 
byl pater Werenfried právě v Belgii. Musí-
te si představit, že o událostech v Maďar-
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Před několika týdny navštívil Niger v západoafrické oblasti Sahelu Rober-
to Simona – vedoucí pracovník Kirche in Not ve francouzském a italském 
Švýcarsku a odborník na islám a křesťanské menšiny. Hlavním městem ze-

mě, nezávislé od roku 1960, která je dvakrát větší než Francie, je Niamey na jihozá-
padě s asi 1,2 milionu obyvatel. Více než 90 % z 16 milionů obyvatel žije asi na jedné 
desetině rozlohy státu. Pro Niger je charakteristické extrémně suché horké pouštní 
klima. Srážky jsou vzácné.

Před nedávnem jste procestoval Niger 
v jeho západoafrické oblasti Sahelu. Jaké 
dojmy jste si odnesl ze své cesty?

„Už více než 20 let projíždím krizo-
vé oblasti a navštěvuji místa, kde probíhá 
válka, nebo jsou v poválečné situaci, nebo 
kde lidé trpí hladem. Niger byl jistě jed-
ním z nejobtížnějších pobytů, které jsem 
dosud zažil: tady potkáte chudobu, stálý 
hlad a násilí, všechno dohromady. Niger 
je podle OSN jednou z nejchudších zemí 
na světě a má velmi vysoký počet analfa-
betů. Politické prostředí je vratké. K to-
mu vzrůstá z Mali a Severní Nigerie také 
nebezpečí narůstajícího a ohrožujícího is-
lámského fundamentalismu.“

Jak vypadá všední den lidí v zemi, kte-
rá se počítá k nejchudším zemím na světě?

„V Nigeru stojí obyvatelstvo před mno-
ha výzvami. Lidé tady musí každý den zno-
vu řešit otázku, jak se mají nasytit. Možná 
trochu přeháním, ale všední den člověka 
spočívá opravdu často v tom, aby našel 
práci, aby přežil. Ženy, které se tady větši-
nou samy starají o domácnost a mají více 
dětí, nesou těžké břemeno, protože hospo-
dářské prostředky často nestačí, aby utiši-
ly požadavky svých dětí. Počet nezaměst-
naných je velmi vysoký. Muži a mládež, 
kteří chodí do práce, tvoří výjimku. Lidé 
žijí především z obchodování v malém.“

Kvůli klimatu je zemědělství sotva mož-
né, nebo ne?

„Právě. Kvůli suchu je obtížné zem ob-
dělávat. V létě stoupne teplota nad 50°C, 
po zbytek roku je většinou 40 stupňů. Pr-
ší jenom během dvou měsíců v roce. Pro-
to často nestačí množství vody, aby zajisti-
lo sklizeň. Strávil jsem více dnů v Maradi, 
druhém největším městě země. Ve sku-

tečnosti je ale Maradi jedna velká vesni-
ce, v níž není nic. Ani nějaký park nebo 
místo, kde by se lidé mohli setkávat. Bylo 
by tu potřeba mnoho vykonat, investovat, 
a přece se paradoxně nic nedělá.“

Obyvatelstvo Nigeru je z 93 % muslim-
ské víry. Co to znamená pro zemi a pro lidi?

„Ano, země je většinou obývána mus-
limy, ale jako křesťan to nemusím bez-
podmínečně zdůrazňovat. Mám kladný 
pohled na všechny lidi, kteří věří v Boha 
a berou to jako výzvu, aby se stali lepšími 
lidmi. Vyrůstat a žít v takové zemi, jako je 
Niger, je dostatečná zkouška k osvědče-
ní. Jsou lidé, kteří poklady země vykořis-
ťují a tím se obohacují – a to je jen jedna 
z mnoha nespravedlností v Nigeru. Nemy-
slí na to, aby se o zboží dělili, nebo posu-
nuli zemi v jejím vývoji. Toho se zúčastňu-
jí také určití lidé ze Západu, z Asie a také 
menšina domácích. Jeden muslim mi ře-
kl: »Nerozumím tomu, proč lidé, kteří těží 
náš uran, mají tak málo pochopení pro si-
tuaci v zemi. Někteří dokonce vedou kvůli 
tomu džihád. Pokouším se jednoduše po-
moci těm lidem, kteří mají méně než já, 
protože věřím v Boha.«

Setkal jsem se také se sultánem z Tiri-
bi, důležitým mužem v regionu. Ten po-
mohl společnosti řádových sester, aby se 
v jeho oblasti usídlily, protože plánovaly 
projekt, který má pomoci jeho lidu. Je to 
věřící muž bez dvojí morálky, člověk, kte-
rý v hloubi svého srdce věří v Boha svo-
body a lásky.“

V minulém září došlo v Zinderu v jižním 
Nigeru k útokům na různé kostely. Jak k to-
mu došlo? Jaké je pozadí?

„Je důležité zmínit se o těchto přípa-
dech, které spočívají ve fanatismu, nenávis-

ti a kriminalitě, jež se v zemi šíří. Přitom se 
pachatelé odvolávají na islám. Mimořádná 
chudoba a nouze jsou živnou půdou pro re-
krutování nových džihádistů. Proč napad-
li mládežníci v Zinderu a jiných městech 
po páteční modlitbě kostel, aby ho zapálili, 
a o několik měsíců později katolickou školu 
a křesťanské čtvrti? Odpověď zní: Bezhla-
vá nenávist rozdmychávaná řečmi jedno-
ho imáma, který se pokouší využít frustra-
ce mládeže a mnohých dospělých. Strávit 
život tím, že budou proti něčemu nebo ně-
komu bojovat, je jednodušší než sledovat 
životní cestu, při níž se učí ostatní pozná-
vat a milovat. Nebo setkávat se s bližními, 
s milosrdenstvím – to je způsob života, ke 
kterému vyzývá nový papež. Něco budo-
vat je obtížnější než něco ničit.“

Jak došlo k těmto četným případům ne-
návisti proti křesťanům?

„Potřeboval bych více času, abych to 
vysvětlil. Chtěl bych zde jednoduše zo-
pakovat, co mi řekl správce arcidiecéze 
v Niamey. Pro něho je tato forma proná-
sledování křesťanů nová. Podle jeho míně-
ní spočívá jediná možná odpověď v tom, 
na násilí reagovat milosrdenstvím.“

Jaký význam má přítomnost křesťanských 
společenství v Nigeru?

„Křesťané v Nigeru jsou svým podí-
lem 0,5 % jenom malou menšinou – mě-
řeno s celkovým obyvatelstvem 16 milio-
nů. Ale mohou svoji přítomnost vyjádřit 
tím, že budou tím, co Kristus požaduje od 
kaž dého pokřtěného: Aby byl solí země. 
To je krásná a důležitá výzva!“

Jaké úkoly přejímá Kirche in Not v Ni-
geru?

„Pokoušíme se reagovat na výzvy křes-
ťanů a církve v Nigeru. Zasazujeme se o to, 

Na násilí odpovídat milosrdenstvím
Význam křesťanské menšiny v Nigeru

Kirche in Not: Interview s Robertem Simonou

Roberto Simona
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Velký sociální reformátor
Blahoslavený Adolf Kolping (1813–1865)

aby nenávist nezničila to, co křesťané vy-
budovali. Když nějaký kostel, nějaký do-
mov řádových sester či bratrů nebo kato-
lická škola byly zničeny, pomáháme místní 
církvi, aby sehnala prostředky a budovy 
opravila nebo znovu vybudovala. Chceme 
ukázat, že fanatismus a nenávist nemají po-
slední slovo, že křesťané mají právo zůstat 
v této zemi a že křesťanství je oprávněno 
být konceptem pro život pokřtěných Ni-
gerijců a Nigerijek. K tomu podporuje na-
še dílo od svého založení aktivity, které vy-
dávají svědectví o pravdě.“

Co to znamená konkrétně, můžete uvést 
příklad?

„V Nigeru vzniklo před šesti lety nové 
společenství zdejších řádových sester. Prv-
ní svého druhu, založené jednou africkou 
řeholnicí, která má dlouhou zkušenost ja-
ko misionářka a duchovní osoba. Po le-
tech úvah a rozjímání pocítila volání a při-
šla do Nigeru. Chtěla jedné z nejchudších 
zemí světa, »v muslimském okolí ukázat 
tvář lásky Kristovy«, jak to vyjádřila. Spo-
lečenství, které na začátku tvořily dvě že-
ny (řádová sestra a jedna mladá paní), se 
v posledních šesti letech pěkně rozvinulo.“

Jak tam mohou sestry působit?
„Řádové sestry pracují ve vesnicích, 

v buši, na místech, kde žijí nejchudší. Vy-
hledávají vždycky spolupráci s místními 
autoritami, se staršími vesnice. Otevře-
ly stanice pro nemocné a školy a zahájily 
vzdělávací programy, aby bojovaly proti 
nevědomosti a hladu. Jsou to v první řa-
dě skutky milosrdenství, žádné humani-
tární projekty. Sultán z Tiribi poskytl se-
strám pozemek, což ukazuje na respekt 
domorodého obyvatelstva. Zcela otevře-
ně sestry zdůrazňují před místními úřed-
níky a před obyvatelstvem, že jejich moti-
vací je Kristus.

Není to žádná snaha o obrácení, jak se 
křesťanům často předhazuje. Sestry spíše 
vysvětlují svoje pohnutky a projevují, co to 
znamená být křesťanem nebo křesťankou. 
Kirche in Not podporuje toto společenství 
a bude to dělat i v budoucnu. Obětavost řá-
dových sester si zaslouží celou naši pozor-
nost a velkorysost.“

V roce 2012 podporovalo Kirche in Not 
projekty v Nigeru za přibližně 105 000 švý-
carských franků (= 84 000 €).

Maria heute, leden 2014, přeložil -mp-

P. Notker Hiegl OSB

Rok 2013 byl ve zvláštním znamení blahoslaveného Adolfa Kolpinga. Před 
nedávnem se slavily jeho 200. narozeniny, narodil se 8. prosince 1813. Za-
žil sám jako řemeslnický tovaryš nouzi pracujícího obyvatelstva. Ve vě-

ku 23 let se odvážil neobvyklého kroku, začal ještě chodit do gymnázia a jako pozd-
ní povolání studoval teologii. 13. dubna 1845 byl v kolínském minoritském kostele 
vysvěcen na kněze. Potom byl kaplanem v Elberfeldu, kde poznal Johanna Gregora 
Breuera. Jeho prostřednictvím přišel do styku s myšlenkou tovaryšských spolků. Bylo 
to setkání, pod jehož vlivem se stal křesťanským sociálním reformátorem 19. století.

* * *

Adolf Kolping se tedy narodil 8. prosin-
ce 1813, ve svátek Neposkvrněného poče-
tí, v Kerpen, malé vesnici mezi Kolínem 
nad Rýnem a Cáchami. Čili mariánské 
dítě už od narození. Vyrůstal ve skrom-
ných poměrech. Jeho otec, ovčák a malý 
rolník, nechal svého syna vyučit ševcov-
skému řemeslu. V 16 letech se stal Adolf 
Kolping ševcovským tovaryšem a šel na 
zkušenou téměř na osm let. V Herderově 
Novém lexikonu můžeme u jeho jména číst 
krátce a stručně: 1813–1865 (tedy dožil se 
jenom 52 let). V roce 1849 dómský vikář 
v Kolíně (36letý). Organizoval katolický 
spolek tovaryšů, propagoval náboženskou 
obnovu. Založil Kolpingovu rodinu jako 
zastřešující hnutí pro množící se spolky 
tovaryšů s německou ústřednou v Kolíně. 
– Tolik je napsáno v lexikonu.

Zdánlivé vítězství jeho protihráče 
Karla Marxe

Nikoliv osobně, ale ve svém oboru, 
měl Adolf Kolping protihráče, jehož „ví-
tězství“ způsobilo nevýslovné neštěstí 
v Německu, v Evropě a na celém světě, 
totiž „komunistického“ praotce a revolu-
cionáře Karla Marxe. Teprve v roce 1989 
začala jeho hvězda padat se zánikem so-
větského impéria, se zhroucením Var-
šavské smlouvy a se znovusjednocením 
Německa. Stále ještě v Číně vládne uče-
ní kolínského šéfredaktora Karla Marxe, 
stále je ještě Severní Korea a Kuba pod 
vlivem marxistické státní ideologie, stále 
ještě existují marxisticko-leninské strany, 
které udržují diktaturu proletariátu – až 
po „levičáky“ v Německu.

Marx a Kolping působili se svými hnu-
tími ve stejné epoše v Kolíně. Ale oba mě-
li zcela odlišný pohled na člověka, proto 

také ty kontroverze. Marx, německý so-
ciální ekonom a zakladatel vědeckého so-
cialismu, se narodil roku 1818, pět let po 
Kolpingovi, v Trieru jako syn židovského 
notáře. Jako šestiletý přestoupil s rodiči 
k protestantismu. Studoval právní vědy 
a filosofii, stal se redaktorem liberálních 
Rheinischen Zeitung, emigroval do Paří-
že, odtud přesídlil do Bruselu. Od té do-
by spolupracoval s Friedrichem Engelsem 
a vydal společně s ním, teprve 30letý, Ko-
munistický manifest. Ve stejné době zavá-
děl Kolping všude své spolky tovaryšů na 
křesťansko-sociálním základu. Když se 
stal Kolping roku 1849 dómským viká-
řem v Kolíně, pracoval Marx v Londý-
ně na svém hlavním díle Kapitál. V něm 
založil, vycházeje z Feuerbacha a Hege-
la, historický materialismus s velebením 
budoucí ideální společnosti, jíž ale pad-
ly za oběť miliony lidí.

Křesťansko-sociální nauka a marxis-
tická sociální nauka – jejich boj se datu-
je od těchto dnů. Pravděpodobně se Kol-
ping a Marx nikdy nesetkali. Jen jednou 
později zmínil Kolping nepřímo tohoto 
„dělnického vůdce“, který v londýnském 
exilu peníze získané „od svedených pro-
marňuje a vymýšlí ďábelské plány“!

Úspěšné působení Kolpinga
jako katolického sociálního reformátora

Marx a Kolping rozebrali situaci pra-
cujících lidí uprostřed 19. století podob-
ně. Ale závěry, které z toho vyvodili, byly 
protichůdné povahy. Marx postavil raj-
skou budoucnost společnosti vědomě do 
popředí na nákladech jednotlivých lidí ve 
společenské třídě. Kolping naproti tomu 
začal u jednotlivce a viděl řešení v tom, 
že se člověk orientuje na Krista a tím se 
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povznese z nízkosti tehdejší společnos-
ti. Současně podporoval sociální utváře-
ní společnosti podle křesťanských měří-
tek. Vzhledem k dezorientaci a duchovní 
a hmotné nouzi pracujících mas zvolal: 
„Křesťanství musí ovládnout svět novým 
způsobem!“

Encyklika Rerum novarum, kterou uve-
řejnil papež Lev XIII. v roce 1891 k děl-
nické otázce a křesťanské sociální refor-
mě, přišla o 40 let později. Masy dělníků 
už dávno propadly socialismu. Encyklika 
Pia XI. Quadragesimo Anno (1931) a Ma-
ter et magistra Jana XXIII. (1961) připra-
vily ve smyslu Kolpingově zase dobrou 
půdu. On sám věděl o svých omezených 
možnostech, chtěl však alespoň ta chari-
smata, která měl, přinést jako „otec tova-
ryšů“. Tak se stal v roce 1847 předsedou 
početných nově vznikajících spolků a vi-
děl v nich nejvhodnější prostředek, jak 
zvládnout bídu alespoň jejich členů. Ne-
chal se jako vikář přeložit do Kolína, kde 
6. května 1849 založil Kolínský spolek to-
varyšů a rozšířil jej roku 1850 na nadregi-
onální svaz. V tovaryšských spolcích měli 
mladí řemeslníci a dělníci prožít společen-
ství, které by je povzbudilo k praktickému 
křesťanství. Sociální změna prostřednic-
tvím zaměření člověka ke Kristu, to byla 
devíza Adolfa Kolpinga.

Malí počtem uvedou 
kámen do pohybu

Z malých kořenů vyrostl velký strom. 
Svoje myšlenky o překonání nouze pra-
cujících mas přednesl Kolping při za-
kládání spolku tovaryšů v jedné škole 
u Kolína před posluchačstvem tvořeným 
sedmi mladými řemeslníky. Jak malé zr-
no k setbě! „Společnost je na tom proto 
tak špatně, protože je tak málo opravdo-
vých křesťanů,“ řekl ve své zakládací řeči. 
A podtrhl: „Kdo ukáže odvahu, ten dodá 
odvahu!“ Svými různými časopisy se stal 
jedním z nejúspěšnějších katolických pu-
blicistů a lidových duchovních 19. stole-
tí. Jeho podněty vycházely z komplexní-
ho nasazení: systematického vzdělávání 
dospělých, laického apoštolátu, zakládá-
ní spořicích spolků (předchůdců nemo-
censké pokladny), prožívané solidarity 
a využívání masových sdělovacích pro-
středků. Dnes pat ří ke Kolpingovu dílu 
jenom v Německu více než čtvrt milio-
nů členů, sdružených do 2600 Kolpingo-

vých rodin. Nákladem 170 000 exemplářů 
se vydává devětkrát do roka spolkový ča-
sopis Kolping-Magazin. 44 členů němec-
kého Spolkového sněmu pochází z Kol-
pingovy rodiny.

Není divu, že spolková kancléřka Ange-
la Merkelová ve svém novoročním proje-
vu 2013 vzpomněla 200. narozenin Adol-
fa Kolpinga a řekla: „Na začátku jich bylo 

jenom málo počtem (jenom 7), kteří šli 
vpřed a uvedli kámen do pohybu a umož-
nili změny.“ A také podobně evangelický 
spolkový prezident Joachim Gauck po-
znamenal 2. února 2013 při kolínských 
rozhovorech: Adolf Kolping byl „zvláštní 
muž, přesvědčený křesťan a velký Němec“.

V jednom dopisu svému příteli uměl-
ci Karlu Statzovi psal Kolping 1. listopa-
du 1839: „Jenom náboženství je kotvou, 
na níž zůstanou viset všechny systémy, 
všechny názory a věty, jenom ono je tím 
pramenem, z něhož vyvěrá plodná prav-
da, která nás povede k našemu věčnému 
určení.“ K „Černé Matce Boží“ v kolínské 
Kupfergasse vedly stále jeho kroky. Už za 
svých tovaryšských let, když byl ševcem, 
pojal tento obyčej, aby si tu vyprosil sílu 
a pomoc. Bezpočtukrát klečel před mi-
lostným obrazem, aby Královně nebes 

přednesl svoji žádost o kněžství. Kolping 
byl tichým Mariiným ctitelem, který svůj 
vroucí vztah k Matce Boží ne ukazoval 
navenek. Když u příležitosti oznámení 
dogmatu o Neposkvrněném početí pa-
pežem Piem IX. byl zřízen u arcibiskup-
ského paláce v Gereonstraße mariánský 
sloup, zapojil se s celou energií a všemi 
svými vztahy. Roku 1854 napsal: „Bůh 
způsobil, že nové Evě, opravdové Matce 
pokolení Božích dětí, byla veřejně vzdá-
na pocta před světem. Máme Neposkvr-
něnou Matku z ruky Boží, jejíž přímluva 
je mocná ve všech potížích křesťanství.“

Kolpingovo blahořečení

Bratr Otmar z našeho kláštera Beuron 
se zúčastnil Kolpingova blahořečení dne 
27. října 1991 na náměstí Sv. Petra. Jeho 
průpovídkou bylo: „Jednou Kolping-bra-
tr, stále Kolping-bratr.“ Jako bratr tovaryš 
ze své předklášterní doby byl na slavnos-
ti v Římě „hlídačem místa“. A jak jásal, 
když byl z lodžie Petrského dómu odhalen 
obraz jím uctívaného a milovaného „ot-
ce tovaryšů“! Přitom mával jednou z ne-
sčetných Kolpingových vlajek, které za-
plavily celé náměstí, to velké černé „K“ na 
žlutém podkladu. Když se vrátil do kláš-
tera, nosil náš bratr stále ještě Kolpingo-
vu čepici, kterou dostal na Petrském ná-
městí jako „papežský dozorčí“.

Blahoslavený Adolfe Kolpingu, pros 
za náš klášter a za 450 000 Kolpingo-
vých členů v 61 zemích na celém světě!

Z Kirche heute 1/2014 přeložil -mp-

Kolpingovo dílo má své členy také v České republice. Tato fotografie zachycuje pouť 
a shromáždění členů Kolpingova díla ČR ve Věžnici 1. června 2013.

„Společnost je na tom proto tak 
špatně, protože je tak málo opravdo-
vých křesťanů.“
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V katolické církvi na Sloven-
sku se od letošního roku bude sla-
vit nový svátek Našeho Pána Ježíše 
Krista, nejvyššího a věčného kněze. 
Věřící jej budou slavit každý rok 
ve čtvrtek po slavnosti Seslání Du-
cha Svatého. 

Letos to tedy bude 12. června. 
O zavedení svátku rozhodla Konfe-
rence biskupů Slovenska (KBS). Je-
jich rozhodnutí potvrdila koncem 
minulého roku dekretem Kongre-
gace pro Boží kult a disciplínu svá-
tostí. Nový svátek není přikázán.

Aktuální možnost zavést svá-
tek Krista Velekněze je podle KBS 
nutné chápat v linii Světového dne 
modliteb za posvěcení kněží, který 
zavedl bl. Jan Pavel II., a v duchu 
nedávného Roku kněží, slaveného 
na podnět papeže Benedikta XVI.

Tento svátek se už několik let sla-
ví v některých řeholích a zemích. 
Jeho původ sahá k encyklice pape-
že Pia XI. o katolickém kněžství Ad 
Catholici Sacerdotii (20. 12. 1935).

Podle zpráv slovenských agentur

Nový svátek 
na Slovensku

Královéhradecký biskup Jan Vokál
zasvětil diecézi Panně Marii

Hnutí Modliteb za nejmenší
Hnutí hledá ochotné pastýře a jejich far-
níky, kteří by se připojili k duchovnímu 
boji za ochranu lidského života, zastave-
ní zla potratů a všech praktik vedoucích 
k zabíjení nenarozených dětí.

Usilujeme o to, aby se každý den v na-
ší vlasti sloužila mše svatá na tento úmy-
sl a věřící se spojovali v naléhavé společ-
né modlitbě.

Doporučujeme přede mší svatou buď 
růženec, nebo korunku k Božímu milo-
srdenství a po mši svaté půlhodinovou 
adoraci.

Přihlášené farnosti si vyberou jeden 
den v měsíci, který ohlásí na níže uvede-
ný kontakt. Budou zaevidovány na našem 

webu, kde budou zveřejněna tato data: 
adresa farnosti a označení kostela, kde bu-
de modlitba a mše svatá probíhat, urče-
ný den a hodina (nebude se jednat o da-
tum, ale o jeden určitý den v měsíci, tzn. 
např. první pondělí v měsíci, třetí pátek 
v měsíci atd.).

Do přihlášky farnosti prosíme uvést 
jméno kontaktní osoby a telefonní čís-
lo či e-mail.

Přihlášení je možné buď e-mailem na 
adrese: msesvate@centrum.cz, nebo tele-
fonicky: 777 247 190. 

Prosíme i farnosti, ve kterých se už 
mše svatá za ochranu lidského života 
pravidelně slouží, aby nás kontaktova-

ly. (Každý poslední čtvrtek v měsíci je 
např. už několik let sloužena mše svatá 
u dominikánů v Olomouci, v Plzni je to 
poslední úterý v měsíci atd.)

Děkujeme za projev dobré vůle a vzá-
jemné sepětí v modlitbách.

Tuto iniciativu osobně podporuje i olo-
moucký biskup Mons. Josef Hrdlička.

P. Jiří Korda
za Hnutí Modliteb za nejmenší

http://modlitbyzanejmensi.cz
P. Pavel Mayer

za olomouckou pobočku HPŽ ČR

Už před třemi sty lety králo-
véhradecká diecéze vynika-
la mariánskou úctou, biskup 

Jan Tobiáš Becker na začátku 18. stole-
tí umístil sochu Panny Marie přímo nad 
hlavní vchod biskupské rezidence. Králo-
véhradecký biskup Jan Vokál proto 1. led-
na 2014 zahájil jubilejní rok 350. výročí 
založení diecéze právě jejím zasvěcením 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Zároveň se tím připojil k papeži Fran-
tiškovi, který Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie svěřil svět loni v říjnu. Po-
dobně to učinil už Svatý otec Pius XII. 
v roce 1942 a Jan Pavel II. v letech 1984 
a 2000. Vždy byl u toho v Římě originál 
sochy Panny Marie z portugalské Fatimy, 
která je s úctou k Neposkvrněnému Srd-
ci Panny Marie spojena.

Tato socha byla nyní také v králové-
hradecké katedrále, byť pouze její repli-
ka z kaple biskupa.

„V letošním roce si nechceme jen připo-
mínat dávnou historii. Chceme na ni plně 
navázat. Učiníme to dnes tím, že společně 

obnovíme a oživíme dávnou mariánskou 
úctu, která je s diecézí spojena více, než 
mnozí z nás tušili,“ řekl biskup Jan Vokál 
v úvodu novoroční mše svaté v katedrále.

„Přijímáme-li Krista, nemůžeme přehlí-
žet Marii. Na cestě ke Kristu nelze Matku 
Boží minout nebo obejít,“ doplnil biskup.

Při mši svaté také odhalil nový diecéz-
ní znak, ve kterém k tradiční holubici Du-
cha Svatého, jemuž je zasvěcena katedrá-
la, přibylo právě mariánské písmeno M.

Zdroj www.bihk.cz
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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.TELEVIZE NOE

modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 
Klapka s ... (76. díl): QQ klub Ostrava 14:10 Worship 
Festival s Martinem Smithem v rámci GGDF Worship 
Tour 2013 15:05 Poselství svatých: Johanka z Arku 15:15 
Chytit vlnu 15:40 Zpravodajské Noeviny: 4. 2. 2014 16:00 
Zprávy z Věčného města: 3. 2. 2014 16:10 Návrat orla 
skalního do české přírody 16:40 Se salesiány na jihu 
Madagaskaru: ANKILILOAKA 17:00 Můj Bůh a Walter: 
Poslední věci [P] 17:20 Mikroregion Východní Slovácko: 
Bystřice pod Lopeníkem 17:30 Příběhy odvahy a víry: Můj 
Ararat (11. díl): Ať je požehnán navěky! 18:00 Vatican 
maga zine (754. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 
18:30 Bible pro nejmenší: Samson 18:40 Sedmihlásky: 
Vyletěla křepelenka 18:50 NOEkreace (212. díl) 19:00 
Salesiánský magazín 19:15 Terra Santa News: 5. 2. 
2014 [P] 19:35 Přejeme si … [P] 20:00 Léta letí k andělům 
(59. díl): Jiří Karas 20:20 Noční univerzita: P. Tomáš Holub 
– Církevní restituce – problém, nebo šance? [P] 21:15 
Krasohled (2. díl) 21:45 Jde o život (5. díl): Církev 23:15 
Generální audience papeže [P] 23:50 Koncert Hradišťanu 
a Filharmonie Bohuslava Martinů.

Čtvrtek 6. 2. 2014: 6:05 Hľadanie: benediktín Michal 
Mária 6:30 Terra Santa News: 5. 2. 2014 6:50 Léta letí 
k andělům (59. díl): Jiří Karas 7:10 Platinové písničky 
(12. díl): Dechovka 7:40 Cesta do turecké země (4. díl) 
8:00 Z kraje pod Buchlovem: Pohádky a pověsti 9:00 
Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži 9:10 
Hudební magazín Mezi pražci 9:55 Kulatý stůl (125. díl): 
Rok povolání pro Hradeckou diecézi 11:25 Přejeme si 
… 11:40 Sedmihlásky: Vyletěla křepelenka 11:45 Bible 
pro nejmenší: Samson 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 
P. S. [P] 12:15 Před branami křesťanského království 
12:45 Pro vita mundi (86. díl): P. Peter Krenický 13:30 
Generální audience papeže 14:00 Harfa Noemova 14:25 
Druhé šance 14:55 Na visutém laně 16:10 Zpravodajské 
Noeviny: 4. 2. 2014 16:25 Kultura života – Bioetika: 
Kmenové buňky [P] 16:55 V pohorách po horách – Bystrá 
17:05 Ars Vaticana (12. díl) [P] 17:15 Vlkolínec: pohled-
nice 17:25 Přejeme si … 17:40 NOEkreace (212. díl) 17:50 
Hermie – obyčejná housenka 18:25 Sedmihlásky: Vyletěla 
křepelenka 18:30 Bible pro nejmenší: Ruth a Naomi 18:40 
Hlubinami vesmíru s Dr. Jiřím Březinou, 2. díl 19:25 
Budu pomáhat: Občanské sdružení Remedium 19:35 
Zpravodajské Noeviny: 6. 2. 2014 [P] 20:00 Jak potká-
vat svět – [L] 21:25 Putování po evropských klášterech: 
Benediktinský klášter v Lovani, Belgie 22:00 P. S. 22:10 
Koncert Hradišťanu a Filharmonie Bohuslava Martinů 
0:05 Zpravodajské Noeviny: 6. 2. 2014 0:20 Můj Bůh 
a Walter: Poslední věci 0:40 Krasohled (2. díl).

Pátek 7. 2. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 6. 2. 2014 
6:20 NOEkreace (212. díl) 6:30 Krasohled (2. díl) 7:00 
Jde o život (5. díl): Církev 8:30 Příběhy odvahy a víry: 
Můj Ararat (11. díl): Ať je požehnán navěky! 8:55 Noční 
univerzita: P. Tomáš Holub – Církevní restituce – pro-
blém, nebo šance? 9:45 Salesiánský magazín 10:05 Na 
koberečku 10:15 Klapka s ... (76. díl): QQ klub Ostrava 
11:30 Mikroregion Východní Slovácko: Korytná 11:40 
Sedmihlásky: Vyletěla křepelenka 11:45 Bible pro 
nejmenší: Ruth a Naomi 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Přejeme si 
… 13:05 Ars Vaticana (12. díl) 13:15 Léta letí k andělům 
(59. díl): Jiří Karas 13:40 Večer jako v opeře 14:35 Oázy 
Perlového ostrova 15:05 Sestra Sára 15:30 Hľadanie: 
benediktín Michal Mária 16:00 Zpravodajské Noeviny: 
6. 2. 2014 16:15 Hudební magazín Mezi pražci 16:55 

Pondělí 3. 2. 2014: 6:05 Vatican magazine (754. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 6:35 Chytit vlnu 7:00 
V pohorách po horách – Bystrá 7:10 Druhé šance 7:40 
Přejeme si … 8:00 Na visutém laně 9:10 Poselství svatých: 
Johanka z Arku 9:20 Stavitelé měst 9:30 Harfa Noemova 
10:00 Nedělní čtení: Svátek Uvedení Páně do chrámu 
10:30 Na koberečku 10:40 Mauricius – nová hranice 
11:00 NOEkreace (212. díl) 11:10 Cirkus Noeland (8. díl) 
11:40 Sedmihlásky: Vyletěla křepelenka 11:45 Bible pro 
nejmenší: Ježíšovo vzkříšení 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:45 Večer jako 
v opeře 13:45 Vatican magazine (754. díl): Týdenní zpra-
vodajství z Vatikánu 14:20 Příběhy odvahy a víry: Můj 
Ararat (11. díl): Ať je požehnán navěky! 14:45 Noční uni-
verzita: doc. Pavel Nováček, CSc. – Budoucnost už není, 
co bývala 16:00 V souvislostech (39. díl) 16:20 Sestra 
Sára 16:50 Terra Santa News: 29. 1. 2014 17:15 Krasohled 
(2. díl) 17:45 Salesiánský magazín [P] 18:05 Se salesiány 
na jihu Madagaskaru: ANKILILOAKA 18:25 Sedmihlásky: 
Vyletěla křepelenka 18:30 Bible pro nejmenší: Seslání 
Ducha Svatého 18:40 Hľadanie: benediktín Michal Mária [P] 
19:10 Ars Vaticana (11. díl) 19:20 Přejeme si … 19:35 
Mikroregion Východní Slovácko: Bystřice pod Lopeníkem 
19:45 Zprávy z Věčného města: 3. 2. 2014 [P] 20:00 Jde 
o život (5. díl): Církev [L] 21:30 Klapka s ... (76. díl): QQ klub 
Ostrava [P] 22:50 Noční univerzita: Veronika Barátová 
– Zacheus po deseti letech... 23:45 Vatican magazine 
(754. díl): Týdenní zpravodaj ství z Vatikánu 0:20 Kulatý 
stůl (125. díl): Rok povolání pro hradeckou diecézi.

Úterý 4. 2. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 3. 2. 2014 
6:15 Koncert Hradišťanu a Filharmonie Bohuslava Martinů 
8:10 Ceferino Jiménez Malla – Cikán v nebi 8:40 Hlubinami 
vesmíru s Dr. Jiřím Březinou, 2. díl 9:25 Budu pomáhat: 
Občanské sdružení Prosaz 9:35 Kde Bůh roní slzy 10:00 
Vatican magazine (754. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 10:30 Noční univerzita: Veronika Barátová 
– Zacheus po deseti letech... 11:30 Poselství svatých: 
Johanka z Arku 11:40 Sedmihlásky: Vyletěla křepelenka 
11:45 Bible pro nejmenší: Seslání Ducha Svatého 12:00 
Polední modlitba [L] 12:05 P. S. [P] 12:15 Platinové písničky 
(12. díl): Dechovka 12:45 Ars Vaticana (11. díl) 12:55 
Zprávy z Věčného města: 3. 2. 2014 13:10 Dům nejen ze 
skla (2. díl) 14:15 V pohorách po horách – Bystrá 14:25 
Kulatý stůl (125. díl): Rok povolání pro hradeckou diecézi 
16:00 Cesta do turecké země (4. díl) 16:20 Přejeme si 
… 16:35 Ukrajinská naděje 17:10 Hudební magazín Mezi 
pražci 17:55 Cirkus Noeland (8. díl) 18:25 Sedmihlásky: 
Vyletěla křepelenka 18:30 Bible pro nejmenší: Země 
zaslíbená 18:40 Hermie – obyčejná housenka 19:15 
NOEkreace (212. díl) 19:25 Bubnování s Čtyřlístkem 19:40 
Zpravodajské Noeviny: 4. 2. 2014 [P] 20:00 Hrdinové 
víry (9. díl) [L] 21:10 Oázy Perlového ostrova [P] 21:40 
Zpravodajské Noeviny: 4. 2. 2014 22:00 P. S. 22:10 Na 
pořadu rodina – Samota jako příležitost 23:15 Pan pro-
fesor 23:35 Zprávy z Věčného města: 3. 2. 2014 23:45 
Přejeme si … 0:05 Worship Festival s Martinem Smithem 
v rámci GGDF Worship Tour 2013.

Středa 5. 2. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 4. 2. 2014 
6:20 Noční univerzita: doc. Pavel Nováček, CSc. – 
Budoucnost už není co bývala 7:30 NOEkreace (212. díl) 
7:40 Misie naživo – Shalom for Uganda 8:45 O dvou po-
chodech 8:55 Ars Vaticana (11. díl) 9:05 Pro vita mundi 
(86. díl): P. Peter Krenický 9:45 Zprávy z Věčného města: 
3. 2. 2014 10:00 Generální audience [L] 11:25 Sestra Sára 
11:50 Bible pro nejmenší: Země zaslíbená 12:00 Polední 

Hrdinové víry (9. díl) 18:00 Cirkus Noeland (8. díl) 18:30 
Bible pro nejmenší: Samuel 18:40 Sedmihlásky: Vyletěla 
křepelenka 18:45 Můj Bůh a Walter: Poslední věci 19:05 
Putování po evropských klášterech: Benediktinský 
klášter v Lovani, Belgie 19:40 Zprávy z Věčného města: 
7. 2. 2014 [P] 20:00 Noemova pošta: únor [L] 21:35 Se 
salesiány na jihu Madagaskaru: ANKILILOAKA 22:00 
Nedělní čtení: 5. neděle v mezidobí [P] 22:30 Přejeme 
si … 22:45 Hlubinami vesmíru s Dr. Jiřím Březinou, 2. díl 
23:30 Kultura života – Bioetika: Kmenové buňky 0:05 V po-
horách po horách – Bystrá 0:15 Franz Liszt: Virtuóz hudby.

Sobota 8. 2. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 7. 2. 2014 
6:15 Mikroregion Východní Slovácko: Korytná 6:25 Kultura 
života – Bioetika: Kmenové buňky 7:00 Poselství svatých: 
Johanka z Arku 7:10 Léta letí k andělům (59. díl): Jiří Karas 
7:30 Cvrlikání (24. díl): Stráníci 8:40 Terra Santa News: 
5. 2. 2014 9:00 Cirkus Noeland (8. díl) 9:30 Sedmihlásky: 
Vyletěla křepelenka 9:35 Hermie – obyčejná housenka 
10:15 Můj Bůh a Walter: Poslední věci 10:35 O létajícím 
faráři 10:45 Krasohled (2. díl) 11:15 Sestra Sára 11:40 
Salesiánský magazín 12:00 Polední modlitba Sv. otce 
Františka [P] 12:10 P. S. 12:20 Nedělní čtení: 5. neděle 
v mezidobí 12:50 Zprávy z Věčného města: 7. 2. 2014 
13:00 Přejeme si … 13:15 Cesta do turecké země (4. díl) 
13:35 Jak potkávat svět – 14:55 NOEkreace (212. díl) 
15:05 Kde Bůh roní slzy 15:25 Platinové písničky (12. díl): 
Dechovka 16:00 Klapka s ... (76. díl): QQ klub Ostrava 17:15 
Kurzy Alfa 17:30 Chytit vlnu 17:55 Příběhy odvahy a víry: 
Akademik Boris Rauschenbach (13. díl): Žiji na sklonku 
století [P] 18:25 Sedmihlásky: Vyletěla křepelenka 18:30 
Bible pro nejmenší: Samuel 18:35 Hrdinové víry (9. díl) 
19:40 V souvislostech (40. díl) [P] 20:00 Cesta k andělům 
(80. díl): Jiří Sláma [P] 20:50 Zachraňme kostely (4. díl) [P] 
21:10 Strání – obec pod Javorinú [P] 21:30 V pohorách 
po horách – Kriváň 21:45 Světoznámé výšivky z Cífera 
22:00 P. S. 22:10 Zprávy z Věčného města: 7. 2. 2014 
22:20 Noční univerzita: doc. Pavel Nováček, CSc. – 
Budoucnost už není, co bývala 23:30 Budu pomáhat: 
Občanské sdružení Remedium 23:45 Večer jako v opeře 
0:40 Mikroregion Východní Slovácko: Korytná 0:50 Před 
branami křesťanského království.

Neděle 9. 2. 2014: 6:15 Chytit vlnu 6:40 Hudební magazín 
Mezi pražci 7:20 Ars Vaticana (12. díl) 7:30 Oázy Perlového 
ostrova 8:00 Jak potkávat svět – 9:20 Cesta do turecké 
země (4. díl) 9:40 Hladanie: benediktín Michal Mária 10:10 
Zprávy z Věčného města: 7. 2. 2014 10:30 Mše svatá 
z kostela sv. Václava s farností Chlebovice [L] 11:45 Na 
koberečku 12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 
12:20 V souvislostech (40. díl) 12:40 Zpravodajský souhrn 
týdne [P] 13:35 Platinové písničky (13. díl): Dechovka 
14:05 Cesta k andělům (80. díl): Jiří Sláma 14:55 Budu 
pomáhat: Občanské sdružení Remedium 15:05 Noční 
univerzita: P. Tomáš Holub – Církevní restituce – pro-
blém, nebo šance? 16:00 NOEkreace (213. díl) [P] 16:10 
Strání – obec pod Javorinú 16:30 Hermie a lhářka Flo 
16:55 Sedmihlásky: Ej, rano, rano 17:00 Cirkus Noeland 
(9. díl) [P] 17:35 Můj Bůh a Walter: Poslední věci 17:55 Jde 
o život (5. díl): Církev 19:25 Poselství svatých: František 
z Assisi 19:35 Přejeme si … [P] 20:00 Vatican magazine 
(755. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 20:30 
Má vlast: Svatý Hostýn 21:40 V souvislostech (40. díl) 
22:05 Hrdinové víry (9. díl) 23:10 Ars Vaticana (12. díl) 
23:20 Nedělní čtení: 5. neděle v mezidobí 23:50 Polední 
modlitba Sv. otce Františka 0:05 Zpravodajský souhrn 
týdne 0:55 Sestra Sára.
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Zveme na POUŤ ZA VÍRU V NAŠICH RODINÁCH. 
Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomou-
ci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km 
a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzic-
kých sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 
12.45–13.00 hod. před katedrálou sv. Václava 
(odchod ve 13.00 hod.) nebo asi ve 14.30 hod. 
pod kopcem v Samotiškách (zde je také
možné nastoupit na autobus a vyvézt se na-
horu) nebo v 15.00 hod. na mši sv. v ba-
zilice na Svatém Kopečku. Termín poutě 
je 9. února 2014. Bližší informace jsou na 
www.rodinnyzivot.cz nebo na tel. 587 405 251 
či e-mailu: reznickova@arcibol.cz.

CENTRUM NADĚJE A POMOCI o.s. 
BRNO, VODNÍ 13 – PROGRAMY

NA ZAČÁTKU TĚHOTENSTVÍ – 3. 2. 2014
Jste těhotná a chcete se dozvědět vše o těhotenství a o vy-
šetřeních, která se provádějí a jaký mají pro vás a děťátko vý-
znam? Chtěla byste podpořit zdravý vývoj děťátka? Trápí vás 
zdravotní potíže spojené s těhotenstvím? Nabízíme vám dis-
kusní setkání pro nastávající rodiče do 20. týdne těhotenství.

POPRVÉ S MIMINKEM – 12. 2. 2014
Workshop pro nastávající rodiče, ve kterém se dozví, jak si 
nejlépe užít první chvíle po narození dítěte – důležitý okamžik 
v životě dítěte i rodičů – a jak mu zajistit dobrý start do života.

ODVAHA ŽÍT ZDRAVĚ – 13. 2. 2014
Diskusní setkání pro ženy, na kterém se můžete dovědět, 
co je možné udělat pro své zdraví v souladu s nejnovějšími 
poznatky. Nejedná se pouze o výživu, ale o povídání o péči 
o tělo, prožívání radosti ze svého těla. Nabízíme Vám naše 
řešení otázky bolestivé nebo nepravidelné menstruace, pre-
menstruačního syndromu, léčby cyst a dalších gynekologic-
kých problémů.

SEXUALITA A JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT – 27. 2. 2014
Program pro rodiče dětí předškolního a mladšího školního 
věku. Mluvme se svými dětmi o všem, co potřebují vědět. 
Na rodičích záleží, jak bude jejich dítě spokojeno se svým 
tělem, jak bude přistupovat ke své sexualitě a k druhým li-
dem. Dozvíte se, jak odpovídat na zvídavé otázky i jak po-
stupovat, když dítě žádné intimní otázky nemá.

Více informací o programech a přihlášky na www.cenap.cz.

Po společném setkání v Nitře v únoru 2013 
Vás opět srdečně zveme v sobotu 15. března 
2014 na 7. CELOSLOVENSKÝ MODLITEBNÍ DEN 
KE CTI PANNY MARIE, MATKY VŠECH NÁRODŮ do 
Nitry. Modlitební den se bude konat pod zášti-
tou Mons. Viliama Judáka, nitranského bisku-
pa, v Městské hale v Nitře na Klokočině. Má-
me velkou radost, že otec biskup Mons. Vili-
am Judák bude opět mezi námi. Těšíme se na 
Vás! Rodina Panny Marie. Další informace na-
jdete na adrese www.modlitbovyden2014.sk.
Na společnou cestu autobusem z Valašského 
Meziříčí je možno se přihlásit u Václava Chlád-
ka, tel. 731 621 222.

Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)

 

Liturgická čtení
Neděle 2. 2. – svátek Uvedení Páně 
do chrámu
1. čt.: Mal 3,1–4
Ž 24(23),7.8.9.10
Odp.: 10b (Hospodin zástupů, on je 
král slávy!)
2. čt.: Žid 2,14–18
Ev.: Lk 2,22–40
Slovo na den: Moje oči uviděly tvou 
spásu.

Pondělí 3. 2. – nez. pam. sv. Blažeje 
nebo sv. Ansgara
1. čt.: 2 Sam 15,13–14.30; 16,5–13a
Ž 3,2–3.4–5.6–7
Odp.: 7b (Povstaň, Hospodine, 
zachraň mě!)
Ev.: Mk 5,1–20
Slovo na den: Vypravuj jim, jak 
veliké dobrodiní ti Pán prokázal.

Úterý 4. 2. – ferie
1. čt.: 2 Sam 18,9–10.14b.24–
25a.30–19,4
Ž 86(85),1–2.3–4.5–6
Odp.: 1a (Nakloň, Hospodine, svůj 
sluch a vyslyš mě!)
Ev.: Mk 5,21–43
Slovo na den: Říkám ti, vstaň!

Středa 5. 2. – památka sv. Agáty
1. čt.: 2 Sam 24,2.9–17
Ž 32(31),1–2.5.6.7
Odp.: srov. 5c (Odpusť, Pane, co 
jsem zavinil hříchem.)
Ev.: Mk 6,1–6
Slovo na den: Tak málo ve své rodině.

Čtvrtek 6. 2. – památka sv. Pavla 
Mikiho a druhů
1. čt.: 1 Král 2,1–4.10–12
1 Kron 29,10bc.11abc.11d–
12a.12bcd
Odp.: 12b (Ty, Hospodine, vládneš 
nade vším.)
Ev.: Mk 6,7–13
Slovo na den: Po dvou.

Pátek 7. 2. – ferie
1. čt.: Sir 47,2–13 (řec. 2–11)
Ž 18(17),31.47+50.51
Odp.: 47b (Sláva buď Bohu, mému 
spasiteli!)
Ev.: Mk 6,14–29
Slovo na den: Chci, ihned.

Sobota 8. 2. – nez. pam. 
sv. Jeronýma Emilianiho nebo 
sv. Josefiny Bakhity 
nebo sob. pam. Panny Marie
1. čt.: 1 Král 3,4–13
Ž 119(118),9.10.11.12.13.14
Odp.: 12b (Nauč mě, Hospodine, 
svým příkazům!)
Ev.: Mk 6,30–34
Slovo na den: Bylo mu jich líto.

BREVIÁŘ PRO LAIKY 1. – 8. ÚNORA 2014

Uvedení do první modlitby dne: NE 2. 2. PO 3. 2. ÚT 4. 2. ST 5. 2. ČT 6. 2. PÁ 7. 2. SO 8. 2.

Antifona 1296 1438 1150 1278 1166 1295 1708 1924 1692 1907 1213 1346 1666 1883

Žalm 786 884 783 881 783 881 786 884 786 884 784 883 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 1296 1438 1151 1279 1166 1296 1709 1926 1693 1907 1213 1346 1666 1883

Antifony 1297 1439 1151 1279 1167 1296 1183 1313 1198 1330 1214 1347 1229 1364

Žalmy 813 914 1152 1280 1167 1297 1183 1313 1199 1331 1214 1347 1229 1364

Krátké čtení a zpěv 1297 1439 1155 1283 1170 1300 1710 1926 1693 1908 1217 1351 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 1297 1439 1155 1284 1170 1300 1305 1447 1694 1908 1218 1351 1669 1886

Prosby 1297 1439 1155 1284 1171 1300 1711 1927 1694 1908 1218 1351 1655 1886

Závěrečná modlitba 1298 1440 1304 1446 1171 1301 1305 1447 1306 1449 1218 1352 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 1298 1440 1156 1285 1172 1301 1187 1318 1203 1335 1219 1353 1233 1369

Antifony 1142 1269 1157 1285 1172 1302 1188 1319 1204 1336 1219 1353 1234 1369

Žalmy 1142 1269 1157 1286 1172 1302 1188 1319 1204 1336 1219 1353 1234 1370

Krátké čtení 1299 1441 1159 1288 1175 1305 1190 1322 1206 1338 1221 1356 1236 1372

Závěrečná modlitba 1298 1440 1159 1288 1175 1305 1191 1322 1206 1339 1222 1356 1236 1372

Nešpory: SO 1. 2.

Hymnus 1300 1442 1300 1442 1160 1290 1176 1307 1714 1932 1698 1913 1223 1358 807 907

Antifony 1293 1435 1300 1442 1161 1290 1177 1307 1193 1324 1208 1341 1224 1358 808 908

Žalmy 1293 1435 1300 1443 1161 1291 1177 1308 1193 1324 1209 1341 1224 1359 808 908

Kr. čtení a zpěv 1295 1437 1302 1445 1164 1294 1180 1310 1717 1934 1701 1916 1226 1361 810 911

Ant. ke kant. P. M. 1295 1437 1303 1445 1164 1294 1180 1310 1305 1448 1701 1916 1227 1361 692 781

Prosby 1295 1437 1303 1445 1165 1294 1180 1310 1718 1936 1702 1917 1227 1362 811 911

Záv. modlitba 1298 1440 1298 1440 1304 1446 1181 1311 1305 1447 1306 1449 1227 1362 692 782

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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POSELSTVÍ JANA OD KŘÍŽE
Antonio Maria Sicari • Z italštiny přelo-
žil P. Jan Poříz OCD • Odpovědný redaktor 
Pavel Mareš

Svatého Jana od Kříže (1542–1591) nazý-
vají křesťané i nekřesťané velkým mystikem. 
Světec nás celým svým dílem i zkušeností 
ujišťuje o Boží lásce k lidem a o neuhasitelné 
touze člověka po sjednocení se svým Pánem. 
Karmelitánský mystik zvěstuje, že temná noc, do níž ho máme 
následovat, bude celá „zapálená láskou“. Výstup na horu velké-
ho setkání si žádá jen to, abychom odevzdali své malé nic tomu, 
který je Vše. Sicariho kniha je průvodcem Janova díla, zabývá se 
jak jeho delšími a obecně známými texty, tak především Janovým 
hlubokým vztahem k biblické Písni písní.

Karmelitánské nakladatelství • Brož., A5, 448 stran, 320 Kč

O STVOŘENÍ ČLOVĚKA
Řehoř z Nyssy • Překlad, úvod a poznámky 
k textu Magdalena Bláhová • Redakce Mar-
kéta Bendová

Řecko-české vydání spisu, který předsta-
vuje antropologii sv. Řehoře z Nyssy (4. stol.) 
čerpající z antických, biblických i starokřes-
ťanských zdrojů.

OIKOYMENH 
Váz., přebal, 140x212 mm, 274 stran, 318 Kč

MATKA VOJTĚCHA – SLUŽEBNICE BOŽÍ • STATEČ-
NÝ SVĚDEK VÍRY
SM. Remigie Anna Češíková SCB • Odpo-
vědný redaktor Dominik Bouma

Při příležitosti 25 let od smrti (21. 1. 2013) 
a 100 let od narození (25. 3. 2014) byla sest-
rami boromejkami uspořádána výstava o slu-
žebnici Boží Matce Vojtěše Hasmandové, 
jejíž beatifikační proces byl otevřen v roce 
1996. Výstava se stala také námětem i obsa-
hem této knihy.

ŘÁD • Brož., A5, křídový papír, 80 stran, 99 Kč

MŮJ ČAS • TEMPORA MEA
Josef Florian • K vydání připravil Jan Florian

Svědectví. To je pravé slovo, jež vystihuje význam deníkových 
zápisů Josefa Floriana (1873–1941). V knize kombinuje vášnivé 
odsudky moderního barbarství a mravní nízkosti tvůrců a přislu-
hovačů komunistické totality s tím, že neméně vášnivě vyznává 
svou lásku ke všemu, co ctí, ať je to krása latinské liturgie či příro-
da lidskými zásahy buď ještě nedotčená, anebo 
těmito zásahy jen citlivě zušlechtěná. Florianovo 
svědectví je nepředstírané, upřímné, ale má ješ-
tě jednu kvalitu, je stejně nepochybně autentic-
ké. Vždy je vyslovováno jako okamžitá reakce na 
to, co se právě děje. Nic není nahlíženo z odstu-
pu. A také proto je svědectví deníku tak cenné.

Nová tiskárna Pelhřimov
Váz., 135x215 mm, 304 stran, 295 Kč


