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Dobrý den, drazí bratři a se-
stry! V této třetí kateche-
zi o svátostech se zastaví-

me u biřmování, které je třeba chápat 
v souvislosti se křtem, ke kterému se 
neoddělitelně váže. Obě tyto svátosti 
spolu s eucharistií tvoří jedinou spá-
sonosnou událost, která se nazývá 
„křesťanská iniciace“ a kterou jsme 
začleněni v Ježíše Krista, usmrcené-
ho a vzkříšeného, a stáváme se no-
vým stvořením a údy církve. Proto se 
původně tyto tři svátosti udělovaly na-
jednou na konci katechumenátu, ob-
vykle o velikonoční vigilii. Ustálil se 
tak průběh formace a postupné za-
řazení do křesťanského společenství, 
což mohlo trvat i několik let. Nejpr-
ve křest, potom následovalo biřmová-
ní a eucharistie.

Běžně se mluví o svátosti biřmová-
ní, což znamená pomazání. A vskut-
ku jsme olejem zvaným křižmo mocí 
Ducha Svatého připodobněni Ježíši 
Kristu, který je jediným pravým „po-
mazaným“, Mesiášem, svatým Božím. 
Termín biřmování nám dále říká, že 
tato svátost způsobuje růst křestní mi-
losti: pevněji nás spojuje s Kristem, do-
konaleji nás spojuje s církví, poskytu-
je nám zvláštní sílu Ducha Svatého, 
abychom šířili a bránili víru, vyznáva-
li Kristovo jméno a abychom se nikdy 
nestyděli za kříž (KKC, 1303).

Proto je třeba pečovat o to, aby 
naše děti, naše mládež obdržely tuto 
svátost. Všichni se staráme, aby by-
ly pokřtěny, a je to dobře, ale mož-
ná, že nevěnujeme tolik péče tomu, 
aby byly biřmovány. Zůstanou pak 
na půli cesty a neobdrží Ducha Sva-
tého, který je v křesťanském životě 
tolik důležitý, neboť nám dává sílu jít 
vpřed. Každý z nás se trochu zamys-
leme: máme opravdu starost, aby na-
še děti, naše mládež obdržely biřmo-
vání? Je to důležité! A pokud máte 
doma děti, dospívající, kteří ještě ne-
byli biřmováni a již dosáhli potřebné-
ho věku, učiňte vše, co lze, aby mohli 

dokončit křesťanskou iniciaci a obdr-
žet sílu Ducha Svatého. Je to důležité!
Je přirozeně nezbytné nabídnout biř-
movancům dobrou přípravu, která 
má přivést k osobnímu přilnutí k ví-
ře v Krista a probudit v nich pocit pří-
slušnosti k církvi.

Biřmování – jako každá svátost – 
není dílem lidí, nýbrž Boha, který pe-
čuje o náš život, aby nás připodobnil 
k obrazu svého Syna a uschopnil nás 
milovat jako On. Činí tak tím, že nám 
vlévá Ducha Svatého, jehož působení 
prostupuje celého člověka a celý život 
a projevuje se sedmi dary, na které ve 
světle Ducha Svatého tradice vždycky 
poukazovala. Těchto sedm darů... Ne-
chci se ptát, zda si pamatujete těchto 
sedm darů. Možná, že je znáte všech-
ny... Ale vyjmenuji je vaším jménem. 
Jsou to: moudrost, rozum, rada, síla, 
poznání, zbožnost a bázeň Boží. Prá-
vě tyto dary jsou nám dány Duchem 
Svatým ve svátosti biřmování. Těmto 
darům chci věnovat katecheze, které 
budou následovat po tomto cyklu vě-
novaném svátostem.

Když přijmeme Ducha Svatého 
do svého srdce a necháme jej půso-
bit, sám Kristus se v nás zpřítomňuje 
a nabývá podoby v našem životě; On 
sám se skrze nás modlí, odpouští, do-
dává naději a útěchu, slouží bratřím, 
stává se bližním těm, co jsou v nouzi, 
a těm posledním, vytváří společenství 
a rozsévá pokoj. Pomyslete, jak důleži-
té to je: skrze Ducha Svatého sám Kris-
tus přichází a koná toto vše mezi námi 
a pro nás! Proto je důležité, aby děti 
a mládež obdržely svátost biřmování.

Drazí bratři a sestry, připomeňme 
si, že jsme přijali biřmování. My všich-
ni! Připomeňme si to především pro-
to, abychom za tento dar Pánu děko-
vali a žádali jej pak, aby nám pomohl 
žít jako opravdoví křesťané a kráčet 
vždy s radostí podle Ducha Svatého, 
který nám byl dán.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

Svátost biřmování
Katecheze Svatého otce Františka při generální 

audienci na náměstí Sv. Petra v Římě 29. 1. 2014

Když přijmeme Ducha Svatého do svého srd-
ce a necháme jej působit, sám Kristus se v nás 
zpřítomňuje. Plnost darů Ducha Svatého přijí-
máme ve svátosti biřmování – někdy se příznač-
ně nazývá také svátostí křesťanské dospělosti.

Znamená to tedy, že přijetím této svátosti se 
stáváme dospělými křesťany, čili těmi, kdo ne-
sou plnou zodpovědnost za svůj duchovní život 
a za hlásání Božího slova v tomto světě – k to-
mu totiž dostáváme všechny potřebné milosti.

Každý však na tom místě a v tom povolá-
ní, které se mu od Boha dostalo. Každý má své 
osobní charisma. Proto je nutné často kontrolo-
vat při zpytování svědomí, zda naplno využívá-
me Bohem svěřených hřiven – jak pro svůj vlast-
ní duchovní růst, tak také pro potřeby druhých 
lidí. Někdy není snadné rozpoznat, zda mohu 
v tom či onom dělat více, ale mohu Ducha Sva-
tého intenzivně prosit o dar rozlišování.

Jak dobře naložit se svými hřivnami a při-
tom sloužit bezmezně Bohu, vidíme na životě 
Fra Angelika. (str. 4) Jistě známe jeho obrazy, 
jsou velkolepou pokladnicí pravd katolické ví-
ry. A když budeme na internetu, vyhledejme si 
občas díla tohoto „andělského malíře“ a zkus-
me hlouběji pochopit, co Bůh hovoří skrze srd-
ce a ruku blahoslaveného...

Důležitým prvkem při vydávání svědectví ži-
vota z víry je přirozená zbožnost, která se proje-
vuje bezděčně i navenek. Tak jako u světově pro-
slulé sopranistky Sunhae Agnes. (str. 6) I ona 
je příkladem, jak se dá pracovat s obdrženými 
hřivnami, jak jimi lze přinášet radost a pokoj do 
srdcí lidí, jak svědčit o Bohu. A co víc: v rámci 
Roku rodiny si všimněme, že dobrým základem 
jí byla zbožnost její matky, která se projevova-
la také navenek. I když přes různé „odbočky“, 
Sunhae nakonec zůstala katoličkou.

Sunhae vzpomněla i operní představení Dia-
logy karmelitek, jehož závěr je dojemným svě-
dectvím odhodlané víry. Proto tomuto dílu, 
především jeho literární předloze Georgese Ber-
nanose, věnujeme více prostoru. (str. 9) Tento 
autor stojí za zmínku i s ohledem na některá je-
ho další díla – např. Pod sluncem Satanovým či 
Deník venkovského faráře.

Vracíme se rovněž k tématu genderu slovy 
Mons. Vituse Huondera, který jasně vysvětlil 
podstatu této ideologie a její nepravdivost, ne-
přátelství vůči řádu stvoření, danému Bohem. 
(str. 12)

Vzývejme tedy Ducha Svatého, aby nás  učil 
mít Boha ve svém srdci, abychom pak o něm svěd-
čili světu a přinášeli tak pokoj a spásu do duší lidí.

Daniel Dehner

Editorial
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Ježíšovo horské kázání ještě zda-
leka není u konce. Je toho mno-
ho, co potřebuješ pochopit, aby 

tvé světlo mohlo opravdu svítit před lidmi. 
Pán vidí hluboko do srdcí svých poslucha-
čů, zná jejich předsudky, omyly a sklony, 
které mohou zkreslovat pravdu o radost-
né zvěsti. Nebuď si proto nikdy jistý, že 
máš ve všem zcela jasno. Nespoléhej ani 
na první nadšení, které sice náhle vzpla-
ne, ale může ti dát nepřiměřený pocit se-
beuspokojení. Obnov raději postoj pokory 
a otevřenosti a vrať se na horu blahosla-
venství jako pozorný posluchač a učedník.

Nemáš sklon smýšlet jako ti, kteří se do-
mnívají, že s Ježíšovým příchodem skon-
čila doba starozákonní přísnosti, záka-
zů a přikázání a že není třeba nic víc než 
se oddávat radosti z Ježíšovy blízkosti? 
Ani v té nejbezprostřednější důvěrné spo-
lečnosti Ježíšově bys neměl zapomínat, že 
je Synem nejvyššího Otce. Nepřišel, aby 
napravoval to, co Otec svěřil světu, nýbrž 
to, co lidé zkalili a zkomolili. Přišel, aby 
ti vyložil původní a hluboký smysl Boží-
ho Zákona. Nesmíš se proto divit, že na-
dále hrozí každému, kdo by se opovážil 
svévolně v něm cokoliv měnit, upravovat 
nebo rušit. Když Bůh dával lidem Zákon 
a Proroky, viděl do lidí dneška i zítřka stej-
ně dobře jako do lidí oněch časů. Co sta-
novil, stanovil z lásky k člověku a stanovil 
to pro všechny časy. Můžeš se stejně dob-
ře spolehnout na jeho moudrost a dobro-
tu jako na jeho spravedlnost. Ať si falešní 
učitelé říkají, co chtějí, nepomine ani jedi-
né písmeno, ani jediná čárka ze Zákona!

Překvapuje tě tato náhlá Mistrova přís-
nost a náročnost? Pochop, že tím nesledu-
je svůj rozmar, nýbrž jedině tvůj prospěch. 
Tvůj hřích Boha nejvíce uráží proto, že tím 
ubližuješ sám sobě i bližním. Boží zákon 
se ti může zdát nesnesitelný, pokud místo 
toho, abys sloužil Bohu celým srdcem a ce-
lou svou duší, budeš myslet jen na uspoko-
jování svých sobeckých výhod a licitovat, 
co se ještě musí a co už ne. Takovou for-
mální spravedlnost příznačnou pro záko-
níky a farizeje Pán rozhodně odmítá. Uvě-
dom si, že Ježíš je přísný jen proto, že je 
milující a dobrotivý. Přijmi jeho ujištění, 
že Boží přikázání ti nebudou břemenem, 
jestliže si dáváš pozor, aby hřích ani ne-
začal klíčit ve tvém srdci. 

Ježíši velmi záleží na tom, aby se ani 
ve skrytu tvého srdce nenarušila tvá hlu-

boká úcta k bližnímu. Jestliže hájí tak 
důrazně bytost a osobnost každého člo-
věka, je to zřejmý výraz jeho úcty, jakou

 

sám Bůh chová ke každému, tedy i k to-
bě. Nejde tu jen o vnější projevy, ale o zá-
kladní vztah a postoj srdce. Právě proto 
máš mít v úctě nejen život svého bližní-
ho, ale i jeho osobu a čest. Výrazem po-
nižující neúcty k bližnímu a jeho tělu by 
byla již sama skrytá nezřízená žádosti-
vost. Z neúcty by pramenilo každé cho-
vání, které počítá s neupřímností a zneu-
žívá důvěry. Krajním projevem neúcty by 
bylo porušení manželské věrnosti.

Máš-li výhrady nebo námitky, před-
lož je se vší upřímností božskému Mis-
tru. Avšak spíše než o náročnosti Ježíšo-
vých požadavků začni s ním rozmlouvat 
o ušlechtilé kráse a vznešenosti záměru, 
který Bůh sleduje svými příkazy.

Ježíš zná dobře tvou lidskou slabost 
a tvé sklony. Ví, že máš ve svých údech ji-
ný zákon, který bojuje proti zákonu tvé my-
sli a činí tě zajatcem hříchu (1). Neomezuje 
tě, nýbrž přichází ti na pomoc svým včas-
ným varováním. K vítězství dobra nestačí 
citové zanícení, ale je nutná vytrvalá bdě-
lost a úsilí. Nechceš-li, aby v tobě vzklí-
čilo zlo, nesmíš mu poskytnout žádnou 
příležitost. Ježíšův nekompromisní poža-
davek, aby ses zbavil všeho, co tě pohor-
šuje, není návodem ke zmrzačení, ale má 
ti ukázat, s jakou rozhodností máš skon-
covat jednou provždy se vším, co tě při-
vádí nebo může přivést nejen do hříchu, 
ale i do pokušení. Zbavit se hříchu vyža-
duje zbavit se i toho, co k němu třeba jen 
zpovzdálí vede. Počítej s tím, že pro tebe 
nebude lehké vzdát se některých zálib, ná-
vyků a potěšení. Ale odhodlej se k tomu 
v důvěře v Pánovo slovo a ve vlastním zá-
jmu zvaž, co je pro tebe lépe.

Ukaž mi, Hospodine, cestu svých pří-
kazů, pouč mě, ať zachovávám tvůj zákon 
a chráním jej celým svým srdcem.(2)

Bratr Amadeus

(1) Srov. Řím 7,23; (2) Žalm 119,33–34

Co je pro tebe lepší?
Zamyšlení nad liturgickými texty 

dnešní neděle

Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne.

6. neděle v mezidobí – cyklus A
Liturgická čtení
1. čtení – Sir 15,16–20 
Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé 
moci zůstat věrným. Bůh před tebe po-
ložil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem 
chceš. Před každým je život a smrt, kaž-
dému dá Bůh to, co kdo bude chtít. Pře-
velká je moudrost Páně, je všemohoucí 
a všechno vidí. Jeho oči hledí na ty, kdo 
se ho bojí, on zná každý lidský skutek. Ni-
komu neporučil, aby byl bezbožný, niko-
mu nedal dovolení, aby hřešil.

2. čtení – 1 Kor 2,6–10 
Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokroči-
lejší. To však není moudrost tohoto světa 
ani moudrost těch, kdo tento svět ovláda-
jí. Jejich moc je už zlomena. Moudrost, 
které učíme, je od Boha, plná tajemství 
a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil 
k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou 
tímto světem, neměl o ní tušení. Protože 
kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána 
slávy neukřižovali. Ale – jak stojí v Pís-
mu – my zvěstujeme to, co ,oko nevidě-
lo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy 
ani nepomyslil, co všechno Bůh připra-
vil těm, kdo ho milují‘. Nám to Bůh zje-
vil skrze svého Ducha. Duch totiž zkou-
má všecko, i hlubiny Boží.

Evangelium – Mt 5,17–37 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemysle-
te, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Pro-
roky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 
Amen, pravím vám: Dokud nepomine 
nebe a země, nepomine jediné písmenko 
ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to 
všecko nestane. 
Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto 
přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak 
učil lidi, bude v nebeském království nej-
menší. Kdo se však bude jimi řídit a jim 
učit, bude v nebeském království veliký. 
Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost 
mnohem dokonalejší než spravedlnost uči-
telů Zákona a farizeů, do nebeského krá-
lovství nevejdete. 
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Ne-
zabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.‘ 
Ale já vám říkám: Každý, kdo se na své-
ho bratra hněvá, propadne soudu; kdo 
svého bratra tupí, propadne veleradě; 
a kdo ho zatracuje, propadne pekelné-
mu ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři 

Dokončení na str. 13



7/20144

Blahoslavený Giovanni da Fieso-
le, který vešel do dějin umění 
pod jménem Fra Angelico, se 

narodil mezi lety 1395 a 1400 jako Gui-
do di Pietro ve Vicchio di Mugello v Tos-
kánsku poblíž Fiesole (u Florencie). O je-
ho rodičích není nic známo. Nejstarší 
dochovaný dokument, který se ho týká, 
pochází z roku 1417, kdy vstoupil do jed-
noho náboženského bratrstva ještě pod 
svým občanským jménem Guido di Piet-
ro. Tento dokument také vypovídá, že už 
tenkrát byl malířem. To dosvědčují také 
dva doklady o zaplacení z ledna a úno-
ra 1418, které byly vystaveny za provede-
né malířské práce v kostele Santo Stefa-
no del Ponte.

Umělecky vysoce nadaný mladý muž 
se ale ze začátku netlačil na životní drá-
hu umělce-malíře. Daleko více se snažil 
o odevzdanost v řeholním životě. Tak 
vstoupil okolo roku 1420 do nově zalo-
ženého konventu dominikánů ve Fiesole. 
První jistý dokument, který svědčí o něm 
jako o dominikánovi, pochází z roku 
1423. Tam je o něm řeč jako o „Fra Gio-
vannim“ (bratru Janovi). Zřejmě dostal 
jako dominikánský mnich řádové jmé-
no Giovanni. „Angelico“ („rovný andě-
lům“) byl ale už brzo jeho čestný titul.

V průběhu tak zvaného západního 
schizmatu byli dominikáni z Fiesole 
kvůli věrnosti řádnému papeži vyhnáni 
a zdržovali se nějakou dobu ve Folignu 
a v Cortoně. Po ukončení studia a po 
přijetí kněžského svěcení se vrátil 
Fra Gio vanni zase do původního 

kláštera ve Fiesole a byl tam pověřován 
různými úřady. Byl kromě jiného vikářem 
a převorem, když dominikáni z Fiesole 
převzali dodatečně také opuštěný kláš-
ter San Marco ve Florencii – zde se stal 
Fra Giovanni ekonomem.

* * *

V této době začalo také jeho intenziv-
ní umělecké působení. Tak maloval velký 
obraz pro hlavní oltář klášterního kostela 
v San Marco a vyzdobil různé místnosti 
kláštera nádhernými freskami. Stále ví-
ce se šířila pověst o „Fra Angelikovi“, jak 
byl teď nazýván. Tak získal ve Florencii 
mezi lety 1436 a 1445 četné zakázky od 
různých řeholních společenství. Když se 
zúčastnil papež Eugen IV. ve Florencii 
slavnostního otevření rozšířeného domi-
nikánského kláštera San Marco, byl mal-
bami Fra Angelika tak dojat, že ho prosil, 
aby přijel do Říma a vytvořil pro (sta-
rou!) baziliku sv. Petra a pro vatikánský 
palác obrazy. Tak pracoval v roce 1445 
v Římě. Jím nadšený Eugen IV. ho chtěl 
dokonce povolat na uprázdněný biskup-
ský stolec ve Florencii, což ale Fra An-
gelico odmítnul.

Také další papež, Mikuláš V., si vážil 
mnicha-malíře a nechal si od něho vyma-

lovat kapli svých soukromých komnat. 
V roce 1446 pracoval Fra Angelico spo-
lečně se svým synovcem Benozzo Gozzo-
lim na vybavení dómu v Orvietu. Po dal-
ším pobytu ve svém původním klášteře ve 
Fiesole, v němž byl zvolen za převora, šel 
ještě jednou do Říma, kde pobýval v do-
minikánském klášteře u Santa Maria so-
pra Minerva. Tam zemřel 18. února 1455 
v nejlepším mužském věku a byl v koste-
le Santa Maria sopra Minerva s pocta-
mi pochován.

* * *

Náhrobní nápis uvádí Giovanniho da 
Fiesole jeho řeholním jménem a označu-
je ho jako „verus servulus Dei“ – „pravé-
ho sluhu Božího“ a jako „vir sanctitate 
devotus“ – „svatosti odevzdaného mu-
že“. V pozdějších kronikách a úvahách 
byl brzy označován jako „beatus“ (bla-
žený) a dokonce jako „vir sanctus“ (ja-
ko svatý muž), aniž by byl oficiálně bla-
hořečen. To se stalo teprve 3. října 1982 
Janem Pavlem II. O dva roky později ho 
stejný papež jmenoval patronem, ochrán-
cem všech umělců, zvláště malířů. Přitom 
vyzvedl Jan Pavel II. 18. února 1984 ve 
svém kázání v bazilice Santa Maria so-
pra Minerva shodu Giovanniho přízviska 
s jeho životem: „Byl to vzorný řeholník 
a veliký umělec. Fra Angelico da Fieso-
le, který kvůli svému výbornému charak-
teru a kvůli kráse svých maleb dostal pří-
zvisko Angelico, byl kněz-umělec, který 
uměl výmluvnost Božího slova přeložit 
do barev.“ Tehdejší papež uzavřel svo-
je kázání vášnivým zvoláním: „Vyjděte, 
vážení umělci, na svou cestu směrem na 

hlubinu, kterou ukázal Fra Angelico!“
Z Directorium spirituale 2/2011 

přeložil -mp-

Vzorný řeholník a velký umělec
Bl. Giovanni z Fiesole OP (Fra Angelico)

Poslední soud (kolem 1433), tempera na dřevě, 105x210 cm, Muzeum Sv. Marka, Florencie. Výjev je 
rozdělen na dvě poloviny pohřebištěm, které směřuje do hloubky obrazu. V levé části obrazu vcházejí 
blažení v průvodu do ráje, zatímco na protější straně jsou zatracení hnáni do pekla. Uprostřed man-
dorly trůní Kristus jako soudce světa, obklopen anděly, Pannou Marií, Janem Křtitelem a proroky.
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Jak v učení, tak i ve vy-
znávání získávej a ucho-
vávej jen tu víru, která 

je bezpečně založena na celém 
Písmu a kterou ti nyní předává 
církev. Všichni totiž nemohou 
Písmo důkladně znát; jedněm 
brání v poznání to, že neumě-
jí číst, jiným nějaká zaneprázd-
něnost. Aby tato neznalost ne-
přinesla duši škodu, shrnujeme 
celé učení víry do několika vět 
vyznání.

Kladu ti na srdce, abys po 
celý čas života měl tuto víru 
jako zásobu potravy na cestu 
a abys už žádnou jinou nepřijí-
mal, a to ani kdybychom se my 
sami změnili a učili opak toho, 
co učíme nyní, a ani kdyby tě 
anděl protivník převlečený za 
anděla světla (1) chtěl zmást. Ne-
boť i kdybychom vám my nebo 
anděl z nebe hlásali evangelium 
odchylné od toho, které jste nyní 
přijali, buď proklet! (2)

Tak jenom poslouchej holá 
slova vyznání víry a ulož si je 
do paměti; ale až přijde vhod-
ný čas, přijmi i svědectví bož-
ských Písem, vztahujících se na to které 
místo vyznání víry. Toto vyznání nebylo 
složeno z nějaké libovůle lidí, ale z celé-
ho Písma bylo vybráno to nejzávažnější 
a nejpodstatnější, co tvoří celek učení ví-
ry. Jako hořčičné semínko obsahuje v ma-
ličkém jadérku mnoho větví, tak i toto 
vyznání víry zahrnuje v několika málo 
slovech veškeré poznání darů Boží lás-
ky obsažených jak ve Starém, tak i v No-
vém zákoně.

Nuže, bratři, držte se to-
ho učení, které jsme vám ode-
vzdali (3) a které jste právě 
přijali, a napište je na desku 
svého srdce (4).

Úzkostlivě se střezte toho, 
aby nepřítel někoho někde 
nenachytal nečinného a ma-
látného nebo aby nějaký blu-
dař nezmrhal cokoli z toho, 
co vám bylo předáno. S ví-
rou je to jako s penězi, které 
je třeba uložit do banky,(5) jak 
jsme to nyní udělali my, když 
jsme vám předali vyznání ví-
ry. Bůh si vyžádá počet z to-
ho, co vám bylo svěřeno. Jak 
říká apoštol: zapřísahám vás 
před Bohem, který všemu dá-
vá život, a před Kristem Ježí-
šem, který před Ponciem Pilá-
tem vydal slavnostní svědectví, 
abyste tuto víru, která vám by-
la předána, uchovali neporu-
šenou až do příchodu našeho 
Pána Ježíše Krista. (6)

Nyní je ti svěřován poklad 
života a Pán si v čase svého 
příchodu vyžádá z něho počet. 
Jeho příchod ukáže ve svůj čas 

blahoslavený a jediný Panovník, Král krá-
lů a Pán pánů. On jediný má nesmrtelnost 
a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z li-
dí ho neviděl, ani uvidět nemůže. (7) Jemu 
přísluší sláva, čest a věčná moc po všech-
ny věky věků. Amen.

 (1) Srov. 2 Kor 11,14;
(2) Gal 1,8;
(3) Srov. 2 Sol 2,15;
(4) Srov. Př 7,3;

(5) Srov. Lk 19,23;
(6) 1 Tim 6,13.14;
(7) Tamtéž, 15–16.

O vyznání víry
Z „Katechezí“ svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa

(Cat. 5, De fide et symbolo, 12–13: PG 33,519–523)

„Nestyďme se vyznávat Ukřižovaného, v důvěře si prsty označujme čelo a dě-
lejme znamení kříže nade vším, nad chlebem, který jíme, nad pohárem, kte-
rý pijeme! Dělejme je při odchodu i příchodu, před usnutím i po probuzení, 
v chůzi i při odpočinku!“

(Sv. Cyril Jeruzalémský)

„Chci vám sdělit tajemství svatosti 
a štěstí: Věnujte každý den pět minut 
vaší fantazii za úplného mlčení. Zavřete 
svoje oči přede všemi viditelnými věcmi 
a vaše uši před vším hlukem země. Ob-
raťte se do svatyně vaší pokřtěné duše, 
tedy do chrámu Ducha Svatého, a mluv-
te k tomuto Duchu takto:

Duchu Svatý, duše mojí duše! Klaním 
se Ti. Osvěť mě, veď mě, posiluj mě, utě-
šuj mě. Řekni mi, co mám dělat, a dej mi 
své pokyny. Slibuji Ti, že se Ti podrobím 
ve všem, co po mně žádáš, a přijmu všech-
no, co v mém životě dopustíš. Dej mi po-
znat svoji vůli.

Když budete toto dělat, váš život 
se vnitřně rozjasní, stane se šťastným 
a útěšným uprostřed všech námah. 
Vždyť milost roste stejnou měrou jako 
zkouška. Dává vám sílu nést kříž. Při-
jdete k bráně ráje naloženi zásluhami. 
Toto vedení Ducha Svatého je tajem-
stvím svatosti.

Ó Duchu Svatý, prosím Tě skrze Ma-
rii neustále o Tvých sedm darů: moudrost, 
rozum, radu, sílu, vědění, zbožnost a bá-
zeň před Bohem; a o dvanáct plodů: lásku, 
radost, pokoj, trpělivost, mírnost, dobrotu, 
shovívavost, mírnost, věrnost, skromnost, 
zdrženlivost, cudnost.“

Kardinál Désiré-Joseph 
Mercier (1851–1926)

Chci ti svěřit 
jedno tajemství

Kardinál Désiré-Joseph Mercier
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Sunhae Agnesová už dokázala 
svoji uměleckou mnohostran-
nost v nejslavnějších operách 

světa a hostovala ve velkých státních di-
vadlech a nespočetných koncertních sá-
lech Evropy, USA a Asie.

U stolu nám vesele a nenuceně vyprá-
věla o některých pěkných zážitcích ze své-
ho pohnutého života. V kapli pak tato ji-
nak živá hudebnice pozorně naslouchala, 
když při večerní modlitbě Matka Agnes 
zdůraznila: „Vše se dá konat z lásky k Bo-
hu, i zpívat a hrát.“ Matka Agnes to dolo-
žila i příběhem blahoslavené Alžběty od 
Nejsvětější Trojice, která před svým vstu-
pem do Karmelu jako mladá, mimořád-
ně nadaná klavíristka řekla: „Když hraji, 
zapomínám na všechny, kteří mě poslou-
chají, a myslím si, že jsem sama se svým 
božským Mistrem. Pak hraji z celé duše 
jen pro něho.“

Sunhae nám při rozloučení napsala: 
„Bůh mi zde v Mateřském domě ukázal 
něco důležitého: Když zpívám, od nynějš-
ka to dělám jen pro našeho Boha. A kdy-

by potom lidé mysleli u zpívající Sunhae 
Agnesové na něho, byla by to pro mě vel-
ká milost!“ Krátce nato se nám ozvala 
z Berlína: „Zde doma nyní stojí na mém 
klavíru fotka blahoslavené Alžběty. Dívá 
se na mě, když hraji, a během hraní očiš-
ťuje mého ducha.“

Příklad mých rodičů

„Jako dcera armádního úředníka jsem 
přišla na svět nedaleko severokorejských 
hranic. Avšak vyrůstala jsem spolu se svý-
mi dvěma sourozenci na předměstí Sou-
lu, kde jsem později na univerzitě studo-
vala zpěv.

Můj otec a moje matka, kteří se po-
znali jako dobrovolní pomocníci skupiny 
sv. Vincence, nám dětem byli vždy pěk-
ným příkladem žité víry. Už jako 4–5le-
té nás matka dvakrát týdně brávala s se-
bou, když nesla chudým jídlo a pečovala 
o nemocné. Pro našeho otce to bylo kvů-
li pracovním povinnostem často nemož-
né, ale matka se s námi třemi dětmi věr-
ně modlila každý večer růženec.

Proto jsme už před prvním svatým při-
jímáním znali všechny důležité modlitby 
nazpaměť. I po hudební stránce měla mo-
je matka na mě velký vliv (dodnes vede 
dětský sbor ve farnosti). Zpívám už od do-
by, kdy umím myslet. S radostí jsem byla 
nejdříve v dětském, pak ve školním sboru 
a později jako teenagerka v kostelní scho-
le, kterou jsou potom i vedla a dirigovala.

Když jsem byla v pubertě, dostavily se 
také u mě silné pochybnosti ve víře, pro-
tože jsem si myslela: »Ty jsi katolička jen 
proto, že i tvoji rodiče jsou katolíci. Ty 
jsi víru zdědila, když tě jako dítě dali po-
křtít, ale nikdo se tě neptal!« Když jsem 
si nemohla sama zvolit víru, začala jsem 
»zkoušet« všechna možná náboženství. 
Poslušně jsem chodila s rodiči na povin-
nou nedělní mši svatou, abych se potom 
tajně porozhlédla po evangelickém spole-
čenství anebo abych s kamarády navštívi-
la buddhistický chrám. Kromě toho jsem 
se ochotně nechala oslovit a pozvat sek-

táři na ulici. Tyto zkušenosti mohly sku-
tečně ohrozit mou víru, ale, chvála Bohu, 
na konci svého hledání jsem dospěla tak 
daleko, že jsem si vděčně řekla: »Buď rá-
da, že ti rodiče vybrali to správné nábo-
ženství! Je to přece to nejkrásnější – být 
v katolické církvi a tam i zůstat.«

Toto radostné přesvědčení jsem jako 
mladá studentka zpěvu a vedoucí farních 
skupin ráda předávala i dětem a mladým 
při poutích a setkáních. Zvláště mě při-
tom inspiroval svatý Jan Bosco, protože 
to bylo přesně podle mého vkusu, s dru-
hými vesele zpívat, chválit Boha a mít ra-
dost z náboženského života.“

„Na pozvání korejských kněží jsem 
v roce 2012 strávila tři týdny v Jižním Sú-
dánu jako učitelka zpěvu pro děti a mlá-
dež. Prostřednictvím veselého zpěvu a hra-

Ve znamení kříže
V lednu 2013 navštívila Mateřský dům Rodiny Panny Marie ve Staré Haliči 

známá jihokorejská sopranistka Sunhae Agnesová. Strávila zde několik dní ticha 
a usebranosti. A setkání s ní dalo vzniknout následujícímu životnímu svědectví, 
uveřejněnému ve Víťazstvo srdca.

Sunhae Agnesová (vlevo) 
s rodiči a sourozenci Sunhae Agnesová v Jižním Súdánu

Sunhae Agnesová 
o Letnicích 31. května 2009 

ve Svatopetrském dómě v Římě
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Modlitba chval – křesťanská modlitba pro všechny

V jedné ze svých lednových ho-
milií v kapli Domu sv. Marty papež 
František komentoval radostný tanec 
Davidův před Hospodinem (2 Sam 
6,12–19), přičemž zdůraznil význam 
modlitby chval:

„Modlitba chval je křesťanská mod-
litba pro nás všechny! Při mši každý 
den, když zpíváme Svatý, svatý... To je 
modlitba chval: chválíme Boha za je-
ho velikost, protože je velký! (...) »Já 
toho ale, Otče, nejsem schopen...« – 
A jsi schopen volat, když tvůj tým vstře-
lí gól? A nejsi schopen zpívat chvály 
Pánu? Vyjít trochu ze svojí vážnos-
ti a zazpívat? – Chválit Boha je zce-
la nezištné! Neprosíme, neděkujeme: 
chválíme!“ 

Musíme se modlit celým srdcem: 
„Je to akt spravedlnosti, protože On 
je veliký! Je naším Bohem!“

Pokračoval: „Můžeme si položit 
krásnou otázku: Jaká je moje modlit-
ba chval? Umím chválit Pána? Umím 
chválit Pána, anebo konám modlitbu 
Gloria či Sanctus jenom ústy a niko-
li srdcem? Co mi zde říká David, kte-
rý tancuje?“

Svou homilii pak zakončil: „Pro-
spěje nám, budeme-li si opakovat slo-
va žalmu (23,7–8), který jsme se dnes 
modlili: »Zdvihněte, brány, své klen-
by, zvyšte se, prastaré vchody, ať ve-
jde král slávy. Kdo je ten král slávy? 
Silný a mocný Hospodin.«“

Podle www.radiovaticana.cz

„Někdy se z jeviště pokouším navázat 
oční kontakt s jednotlivými lidmi v publi-
ku, abych je povzbudila, anebo snad do-
konce trochu potěšila. Když jednou např. 
jedna velmi smutná žena, upřeně hledící 
do prázdna, si konečně všimla, že jsem 
se dívala přímo na ni, začala velmi po-
zorně sledovat celé dění na jevišti. Oči jí 
zjasněly a nakonec jí kolem úst pohrával 
jemný úsměv. Takové věci si vděčně vy-
chutnávám. Podobně i s dětmi, které se 
po hodině koncertu nudí a jsou nespoko-

jené. Když se naše oči setkají, vždy opě-
tují úsměv a vydrží potom pozorně vět-
šinou až do konce koncertu.“

„V roce 2011 byla ve státní opeře ve 
Stuttgartu pod hudebním vedením ra-
kouského dirigenta Manfreda Honecka 
uvedena opera »Dialogy karmelitek« od 
hluboce věřícího skladatele Francise Pou-
lence. Ve slavném příběhu 16 blahoslave-
ných karmelitánek z Compiègne, které 
byly popraveny v době Francouzské revo-
luce, to byl pro mě mimořádný zážitek, 
ztvárnit temperamentní sestru Constan-
ce, jelikož jsem už jako dítě častěji mys-
lela na to, že se později stanu řeholnicí.

V poslední scéně všechny karmelitán-
ky společně zpívají Salve Regina, a když 
je jednu po druhé popravují gilotinou, já 
jsem na konci sama a tento nádherný ma-
riánský pozdrav mohu zpívat jako sólo. 
Velmi zvláštní okamžik! Osobně jsem sil-
ně přesvědčena o tom, že celé publikum, 
a dokonce i já jako sólistka, všichni jsme 
měli husí kůži a byli jsme hluboce doja-
ti, protože Manfred Honeck dokázal vést 
hudbu s velkým citem a bylo poznat, že 
je člověkem modlitby s vírou a důvěrou.“

„Moje nové Krédo“

„Ve svém povolání operní zpěvač-
ky jsem říkala Bohu: »Dokud nezjistím, 
proč jsi mi otevřel právě tuto cestu, budu 

ní jsme se už zanedlouho stali jednou 
velkou rodinou. Denně ráno v sedm byla 
mše svatá. Jelikož však jsem, podmíněna 
svým povoláním, pravý noční pták, ranní 
vstávání bylo pro mě těžké. Ale s Boží po-
mocí jsem po dobu celých těchto tří týd-
nů nevynechala mši ani jeden den. Vždyť 
jsem chtěla být pro africkou mládež ma-
lým příkladem nejen jako hudebnice, ale 
i jako věřící žena! Kromě toho jsem kaž-
dé ráno duchovně přinášela k oltáři jed-
nu malou korejskou ženu, která studovala 
zpěv jako já a nyní má nádor na mozku. 
Jana z Arku, to je její křestní jméno, mě 
chtěla ještě před smrtí poznat a pohovo-
řit si se mnou o hudbě a víře. Jednoduše 
jsem Ježíše prosila každý den a modlila 
se na tento úmysl.“

Pravá Sunhae Agnesová

„Po ukončení studia zpěvu v Koreji 
jsem měla v roce 1999, v době doplňko-
vého studia v německém městě Karlsruhe, 
svůj evropský operní debut. Abych moh-
la svůj úkol sopranistky co nejlépe vyko-
návat, bylo potřebné rychle se dostat do 
evropské kultury. Jako žena pocházející 
z Asie jsem se musela rázně přizpůsobit 
evropským zvykům, chování, tradici, způ-
sobu myšlení a zříct se mnoha věcí, kte-
ré pro mne mnoho znamenaly.

Abych byla upřímná, pokud šlo o ví-
ru, měla jsem takový pocit, že v Evropě 
se vnímá víra v Boha jako něco dost sta-
romódního. Ve všedních dnech bylo pro 
mě mimořádně těžké najít kostel, kde se 
slavila mše svatá; v Koreji je to naprosto 
jinak! Když jsem konečně seděla v kostel-
ní lavici, přišel druhý šok: málo lidí a vět-
šinou staří lidé! Přesto jsem se tomu ne-
chtěla přizpůsobit a rozhodně jsem si 
řekla: »Budeš chodit na nedělní mši sva-
tou a také vždy, když to půjde, je jedno, 
co si budou o tom lidé myslet! Ať klidně 
poznají mé skutečné já, pravou Sunhae 
Agnesovou, veselou, přizpůsobivou Asi-
atku a kolegyni v oblasti hudby, která ne-
ní staromódní, ale přesto věřící.«

Když se jiní nezúčastňovali mše svaté, 
když kritizovali církev, anebo dokonce z ní 
vystoupili, já jsem chtěla – i bez popírá-
ní existujících problémů, ale bez napadá-
ní kohokoliv – zůstat v církvi a praktiko-
vat svoji víru. Od mého rozhodnutí před 
čtrnácti roky lidé v mé blízkosti vědí, že 
jsem katolička.“

Dialogy karmelitek, 
státní opera ve Stuttgartu 2011
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Odcizena relikvie bl. Jana Pavla II.
V lednu byla v horském kostelíku 

San Pietro della Ienca v aquilské diecé-
zi (Itálie) ukradena relikvie bl. Jana 
Pavla II., spolu s jednoduchým kří-
žem. Tento kostelík na úpatí vrcholu 
Gran Sasso v Abruzzách byl papežo-
vým častým místem modlitby při jeho 
výletech do hor. Krátce po blahořečení 
byl kostelík ustanoven arcidiecézním 
sanktuáriem bl. Jana Pavla II. a kardi-
nál Stanisław Dziwisz mu osobně vě-
noval relikvii blahoslaveného papeže, 
kousek oděvu smáčený krví po atentá-

tu na Svatopetrském náměstí v Římě. 
Italské policii se v krátké době podaři-
lo zajistit tři podezřelé mladíky, závis-
lé na drogách. Ti se k loupeži doznali 
a byl u nich zajištěn odcizený relikvi-
ář a kříž. Vlastní útržek oděvu blaho-
slaveného papeže mladíci údajně za-
hodili, protože si neuvědomovali jeho 
hodnotu. Nepotvrdilo se tak podezře-
ní ze satanistického motivu krádeže, 
zřejmě se jednalo o odcizení liturgic-
kých předmětů na objednávku.

Podle zpráv tiskových agentur

využívat svůj hlas a zpívat.« V životě jsem 
vlastně chtěla vždy dělat něco, čím bych li-
dem bezprostředně pomáhala. Jako oper-
ní zpěvačka jsem však stále měla pocit, že 
nemohu dělat nic skutečně smysluplného, 
potřebného pro druhé. Až jednou, během 
turné ve Francii jsem – jako obvykle – se-
děla tiše a sama v kostele. Najednou mi 
bylo, jako bych měla před očima dvě slo-
va: »útěcha« a »radost«. Bez toho, abych 
musela přemýšlet, pochopila jsem, že Bůh 
mě vedl touto cestou zpívání, aby mi tak 
daroval útěchu a radost. Ještě nikdy jsem 
se na to tak nedívala, ale přece jen to by-
la pravda. Jak dobrý je Bůh ve své lásce!

Opravdu mi zpívání vždy dávalo mno-
ho útěchy a činilo mě radostnou, ba vese-
lou. Předtím jsem si vždy myslela, že po 
představeních mi lidé chtějí vyjadřovat 
jen zdvořilostní komplimenty.

Od této vnitřní zkušenosti jsem však 
tomu skutečně dokázala věřit, když mi li-
dé z publika říkali, že skrze můj zpěv za-
kusili útěchu a radost. Tak se stalo »mým 
novým Krédem«: jako potěšená utěšo-
vat druhé; plná radosti obveselovat dru-
hé. Doufám, že takto mohu na benefič-
ních koncertech spolu s jinými věřícími 
hudebníky zprostředkovat aspoň trochu 
Boží lásky. Když mi v květnu 2012 slav-
ná mezzosopranistka Bernarda Finková 
navrhla, abych spolu s ní zpívala Pergole-
siho Stabat Mater (doprovázet nás měla 
Vídeňská filharmonie) na podporu posti-
žených dětí, ráda jsem souhlasila.“

Naše hudební „věřící rodina“ 
se rozrůstá

„V rámci mé práce mě často zvou i se 
známými kolegy, hudebníky různých ná-
rodností do luxusních restaurací nebo 
hotelů na oběd či na večeři. Před jídlem 
zcela vědomě vždy udělám jednoduché 
znamení kříže. Moji kolegové reagují zpo-
čátku překvapeně, většina z nich zůstane 
jako zkamenělá. Od Asiatky přece nikdo 
neočekává znamení kříže; spíše to, že je 
buddhistka. Až po jídle, někdy v průbě-
hu večera potom přicházejí, aby se mě 
zeptali: »Jsi skutečně věřící? Proč? Jak 
žiješ jako katolička?« A rozproudí se do-
cela pozoruhodné rozhovory o té, ach, tak 
»staromódní« víře, za kterou ji většina li-
dí zpočátku považuje. Nakonec mi mnozí 
z nich svěří osobní úmysly pro modlitbu 
a někdy mi jednotlivci dokonce odhalí ně-
co ze svých vlastních zkušeností s vírou.

Sunhae Agnesová

Sunhae Agnesová

Když i další den zase spolu sedíme, 
všichni počkají, než udělám znamení kříže 
před jídlem a pomodlím se krátkou mod-
litbu. Někteří mě v tom napodobí a pře-
žehnají se, někteří ortodoxním způsobem. 
Když jsou s námi židé nebo ateisti, větši-
nou plni respektu skloní hlavu, dokud se 
neřekne: »Dobrou chuť!«

Před nedávnem jeden věřící operní 
zpěvák, který byl i v Medžugorje, s ospra-
vedlněním řekl: »Je mi líto, že ještě ne-
mám odvahu v takovém prostředí mezi 
kolegy udělat znamení kříže. Ale děku-
ji ti za tvůj příklad!« Pak jsme společně 
přemýšleli, kdy a kde by se v tomto mili-
ónovém městě mohlo jít příští den na mši 
svatou. Náhodou to zaslechla jedna ne-
praktikující italská zpěvačka a poprosila 
nás: »Ráda bych šla s vámi.« Bylo to na-
nejvýš neobvyklé a těšilo nás to, protože 
už léta nevstoupila do kostela.

Mezitím je nás už víc, kteří o sobě ví-
me, že jsme věřící. Považujeme to za úžas-
né, jak nás víra drží pohromadě, např. 
když se před koncertem anebo před oper-
ním vystoupením společně pomodlíme. 
A dokonce i když stojíme ve všech mož-
ných zemích světa na různých jevištích, 
posíláme si navzájem e-mail nebo si za-
telefonujeme, když má někdo těžkosti 
a potřebuje modlitbu. Tak se může každý 
z nás vždy cítit duchovně spojený s ostat-
ními i přes odloučení, dokonce i když je 
jeden v Sydney na mši svaté, druhý jde 
ve Vídni na adoraci a já se možná v New 
Yorku modlím růženec. To pro nás zna-
mená mnoho! Kromě toho se naše »vě-
řící rodina« rozrůstá, což je pro mě vel-
kým zázrakem.“

Z Víťazstvo srdca 93/2013 
přeložil -dd-
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Sunhae Agnesová ve svém svědec-
tví hovoří také o silném prožitku 
při operním představení Dialogy 

karmelitek. Jde opravdu o dojemné dra-
ma, které je mimořádným svědectvím od-
dané víry v Boha – je velmi aktuální i dnes. 
Vychází ze skutečné historické události 
na konci Francouzské revoluce: V roce 
1794 bylo v Paříži sťato 16 karmelitánek 
z francouzského města Compiègne. By-
ly obviněny z kontrarevoluce a ze snahy 
pokračovat v řeholním způsobu života, 
což revoluce zakázala.

Námětu se ujala německá spisovatel-
ka Gertrud von Le Fort (1876–1971), kte-
rá roku 1931 vydala povídku Die Letzte 
am Schafott (Poslední na popravišti) – 
tou poslední je Blanka de la Force. Dílo 
mělo velký ohlas a dále je rozvinuli fran-
couzští autoři P. Raymond Bruckberger 
a Philippe Agostini, kteří zpracovali po-
dle děje filmový scénář. Požádali přitom 
Georgese Bernanose (1888–1948), aby 
k tomuto scénáři napsal dialogy. Byla to 
velmi šťastná volba: dialogy se staly odka-
zem Bernanosova rozjímání nad životem 
a smrtí. Bernanos se do díla zcela zabral 
a práce ho stravovala natolik, že za čty-
ři měsíce po dokončení díla sám zemřel. 
Dialogy se pak staly libretem pro operu 
Francise Poulence.

Jaká byla ona skutečná, historická udá-
lost? Historie compiègneských řeholnic 
byla podrobně prostudována, neboť bylo 
potřeba shromáždit spolehlivé údaje pro 
beatifikační proces. Jde tedy o 16 histo-
rických osob, o nichž jsou zachovány 
nejen údaje životopisné, ale i charakte-
rové rozbory grafologické a popis fyzic-
kého vzezření. Osobu Blanky do děje si-

ce uvedla Le Fort, ale např. Matka Marie 
skutečně žila, ale nebyla v rozhodující do-
bě v Karmelu, později pak popsala osud 
svých spolusester. Rozdíl mezi historickou 
skutečností a literární předlohou je např. 
ten, že to nebyla Matka Marie, kdo navrhl 
slib mučednické smrti, nýbrž představená 
kláštera. Z tohoto hlediska je tedy úloha 
obou postav v díle obrácená. Za zmínku 
stojí také to, že složení slibu odmítly dvě 
stařičké řeholnice, a nikoliv mladá Kon-
stancie, vzápětí však svého strachu lito-
valy a ke slibu se připojily.

Velmi dojemné je líčení popravy podle 
očitých svědectví: představená si vyžáda-
la, aby byla sťata jako poslední, a osobně 
požehnala všem svěřeným dcerám, které 
kráčely od nejmladší až po nejstarší pod 
gilotinu. Zpívaly přitom latinské žalmy: 
„Laudate Dominum“, „Salve Regina“ 
a „Veni Creator“. Šly k popravě v řehol-
ních hábitech, které propašovaly do ce-
ly, ve které byly uvězněny. Celý smutný 
děj údajně působil jako církevní obřad 
oběti... Sestry si samy obnažily šíji, aby 
se jich nemusel dotýkat popravčí. Je za-
znamenáno, že shromážděný dav, jindy 
při podobných příležitostech rozvášněný, 
sledoval celou scénu v naprostém mlčení.

Za deset dní po popravě panství hrů-
zovlády ve Francii skončilo.Georges Bernanos

Dialogy karmelitek – vítězství víry nad smrtí

Ukázky ze závěru Dialogů
PŘEDSTAVENÁ: Milé dcery, končí 

naše první noc ve vězení. Ta byla nejtěž-
ší. A přece jsme ji přečkaly. 

Při druhé už budeme úplně navyk-
lé na své nové postavení, které ostatně 
pro nás nijak nové není: vždyť se nako-
nec změnily jen kulisy. Nikdo nám ne-
může vzít svobodu, když jsme se jí už 
dávno zřekly.

SESTRA KLÁRA: Ta náleží Bohu, ale 
Vaše Ctihodnost zůstává její uživatelkou 
z titulu úřadu, do kterého jsme ji z vlast-
ní vůle a svobodně jmenovaly.

PŘEDSTAVENÁ: Co tím míníte, ses-
tro Kláro?

SESTRA KLÁRA: Tím míním, že 
i když se Vaše Ctihodnost zřekla své vlast-
ní svobody, nadále má na starosti naši 

a disponuje s ní; nemůže tedy náš osud 
ponechat výhradně Bohu!

OSTATNÍ STARÉ ŘEHOLNICE: 
Správně... Správně...

Mladé řeholnice si šeptají.
SESTRA KLÁRA: Milé dcerušky, 

možná, že ve vašem věku se ještě zdá, že 
poslušnost je takový měkký polštářek, na 
kterém stačí jen spočinout hlavou. My ale 
víme, že poslušnost, i když vypadá tak 
odlišná od rozkazování, je také břeme-
nem. Ano, ano, dcerušky, naučit se po-
slouchat je zrovna tak těžké jako naučit 
se poroučet. Poslouchat neznamená ne-
chat se trpně vést, jako když jde slepec 
za svým psem. Stará řeholnice, jako jsem 
já, si nic tolik nepřeje jako zemřít v po-
slušnosti – ale v poslušnosti činné a uvě-

domělé! Nemáme na tomto světě nic, to 
je jasné. I tak ale je naše smrt naší smrtí; 
nikdo nemůže zemřít místo mne.

SESTRA OD SV. KARLA (už to ne-
může vydržet): Copak se pořád musí mlu-
vit o umírání? Nač umírat? Nejsme snad 
nevinné?

SESTRA KONSTANCIE: Mlčte, ses-
tro od svatého Karla...

SESTRA MATYLDA: A jsme si vů-
bec jisté, že máme být obětované z ne-
návisti k víře? Nebudeme pykat za viny 
někoho jiného?

SESTRA OD SV. KARLA: Má prav-
du. Co my máme společného s celou tou 
politikou?

PŘEDSTAVENÁ: Klid, dcery! Dovol-
te mi, abych nejdřív odpověděla sestře 

* * *
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Kláře. Vím, že vás všechny budu mít na 
starosti až do konce, milá dcero, a nijak 
se tomu nechci vyhýbat.

SESTRA KLÁRA: Má Vaše Ctihod-
nost v úmyslu sama mluvit naším jménem 
před soudem? A jestliže ne, jak daleko 
můžeme jít, abychom se nezpronevěřily 
slibu, který jsme složily?

SESTRA ANNA: Ano, budeme mít 
právo hájit se? Nebo budeme odsouzeny 
bez výpovědi?

SESTRA VALENTINA: Nestyděly 
bychom se do hloubi duše, dohadovat se 
o své ubohé životy s těmi, kdo vraždí kně-
ze a vypalují kostely?

PŘEDSTAVENÁ (poněkud zesílí hlas): 
Není hanbou hájit se, byť i před soudci 
nevěřícími. Nevinný, který se hájí, vydá-
vá svědectví spíše pravdě než sobě samé-
mu. (Na okamžik zmlkne. Ticho. Je vidět, 
že se modlí.) Dcery moje, složily jste ten 
slib mučednické smrti v mé nepřítomnos-
ti. Ale ať už byl či nebyl vhodný, Bůh pře-
ce nedopustí, aby čin tak ušlechtilý vám 
teď jenom zneklidňoval svědomí. Já te-
dy beru tento slib na sebe, jsem za něj na-
příště odpovědná před Jeho Majestátem; 
jsem a budu – ať se stane cokoli – jedi-
ná, kdo posoudí, jak byl splněn. Ano, já 
z něj na sebe beru břímě a vám z něj po-
nechávám zásluhu, protože já sama jsem 
ho neskládala. Takže si s tím už nedělej-
te žádné starosti, dcery moje. Vždycky 

jsem za vás na tomto světě odpovídala 
a ani dnes nemám v úmyslu čemukoli se 
vyhýbat. Buďte klidné! Udělám pro va-
še životy i vaše duše, co bude v mých si-
lách, a v této chvíli, kdy se cítím víc než 
kdy jindy vaší matkou, je mi obojí skoro 
stejně drahé. Dopouštím-li se chyby, Bůh 
mi odpustí. Koneckonců matky svatých 
mučedníků bývají jen málokdy uváděny 
v kalendáři.

Jedna mladá řeholnice, která si držela 
hlavu v dlaních, pokročí kupředu, pokleká 
a líbá Její Ctihodnosti ruku. Je vidět, jak 

její obličej, po němž ještě stékají slzy, vyjad-
řuje teď prostomyslnou a dětinnou důvěru.

SESTRA GERTRUDA: S Vaší Cti-
hodností se nikdy nebudeme bát ničeho!

Přicházejí další sestry. Jedna ze starých 
řeholnic řekne:

MATKA JANA: Vaše Ctihodnosti, 
račte nám požehnat.

* * *

Soud odsuzuje k smrti šestnáct karmeli-
tánek (včetně Matky Marie od Vtělení, která 
je odsouzena v nepřítomnosti) „za organizo-
vání tajných kontrarevolučních shromáždě-
ní, psaní fanatických dopisů a přechovává-
ní písemností proti svobodě“.

Řeholnice se shromažďují na nádvoříč-
ku budovy. Mluví představená:

PŘEDSTAVENÁ: Milé dcery! Z celé-
ho srdce jsem toužila vás zachránit. Ano, 
chtěla jsem, aby vás tento kalich minul, 
protože jsem si vás od prvního dne za-
milovala jako opravdová matka – a která 
matka ráda obětuje své děti, byť i samému 
Božímu Majestátu? Jestliže jsem jednala 
špatně, Bůh to vynahradí. Jsem už taková: 
vy jste můj majetek a já nepatřím k těm, 
kteří svůj majetek vyhazují oknem. No co, 
milé dcery, jsme u konce; teď už jde jen 
o to, umřít. Bůh buď pochválen, že z to-
hoto utrpení, které společně podstoupíme, 
činí jakoby poslední bohoslužbu našeho 
drahého řeholního společenství! Děti, na-
dešla chvíle připomenout vám slib, který 
jste daly. Až doteď jsem za něj chtěla od-
povídat sama. Teď ale si z něj mohu vzít 
jen ten díl, který mi náleží, a to ještě bych 
o něj měla pokorně prosit jménem naší ob-
divuhodné Matky Marie od Vtělení, pro-
tože od ní já nehodná ten díl dostávám. 
Milé dcery, naposledy a jednou provždy 
vás slavnostně zavazuji slibem poslušnos-
ti a mateřsky vám žehnám.

* * *

DEO PATRI SIT GLORIA
ET FILIO QUI A MORTUIS
SURREXIT AC PARACLITO

IN SAECULORUM SAECULA.
Buď sláva Bohu Otci 

a Synu, který z mrtvých vstal,
a také Duchu Utěšiteli na věčné věky.

Podle G. Bernanos: 
Rozhovory karmelitánek. 

ZVON, spol. s r.o., Praha 1992

Gertrud von Le Fort

Hnutí Modlitby matek a Modlitby otců vás zvou na V. SPOLEČNOU REKOLEKCI 28. – 30. března 2014 v Kro-
měříži v budově Arcibiskupského gymnázia. Na téma „Modlitby matek a Modlitby otců, to je rodina, kte-
rá se společně modlí, předává víru a slaví svátosti“ přednášejí: MUDr. Jitka Krausová, P. Lukáš Engel-
mann, P. Josef Červenka.
Program: Pátek 28. března – příjezd a ubytování do 19.00 hod. • 19.30 mše svatá, křížová cesta, setká-
ní s koordinátory MM a MO.
Sobota 29. března – 7.30 hod. modlitba ranních chval v kapli • 7.50 hod. snídaně • 8.40 hod. zahájení 
v aule gymnázia, I. rekolekční promluva (MUDr. Krausová) • 9.35 hod. přestávka • 10.00 hod. II. reko-
lekční promluva (MUDr. Krausová) • 11.15 hod. svědectví z MM a MO o modlitbě • 12.00 hod. modlit-
ba růžence • 12.30 hod. oběd, siesta • 14.30 hod. odpovědi na dotazy (MUDr. Krausová), příležitost ke 
svátosti smíření • 16.00 hod. III. rekolekční promluva – P. Lukáš Engelmann • 16.30 hod. mše svatá 
• 17.30 hod. modlitby matek a otců ve skupinkách • 18.30 hod. večeře • 19.30 hod. alternativní pro-
gram • 21.00 hod. společná večerní modlitba.
Neděle 30. března – 7.30 hod. modlitba ranních chval v kapli • 8.00 hod. snídaně • 9.00 hod. IV. reko-
lekční promluva (MUDr. Krausová) • 10.45 hod. mše svatá v kostele sv. Mořice v Kroměříži • 12.30 hod. 
oběd a závěrečné setkání v kapli se svátostným požehnáním.
Veškerý program, ubytování a stravování je v areálu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Loňské 
ceny za ubytování: 1 noc s ložním prádlem 210 Kč, spacák 175 Kč. Stravování: snídaně 36 Kč, oběd 
67 Kč, večeře 44 Kč (může dojít k navýšení vzhledem k ceně potravin a energií). Režijní poplatek pro 
každého účastníka je 100 Kč. Platí se vše až na místě. Spoléháme na vaši zodpovědnost, když se při-
hlásíte, že i přijedete. Vyplněnou závaznou přihlášku pošlete nejpozději do 20. března 2014 na e-mail: 
faramorkovice@seznam.cz. Informace P. Josef Červenka, tel. 731 621 105.
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V sobotu 1. února 2014 v Brně proběhl odborný seminář k problematice řešení nenaplněné touhy po 
dítěti „NAPROHELP, úspěšná cesta k vlastnímu dítěti“. Potěšující byla účast gynekologů ze Slovenska, 
čímž celá akce získala mezinárodní charakter. Metoda NAPROHELP, vyvinutá gynekoložkou MUDr. Lud-
milou Lázničkovou, vychází ze zkušeností ze zahraničí a především z vlastního 20letého hledání opti-
málního řešení tohoto palčivého problému. Výsledkem je 80% úspěšnost, a to i v situacích dříve ne-
úspěšných pokusů umělého oplodnění. Metoda NAPROHELP zcela respektuje přirozenost lidského těla, 
využívá takových způsobů podpory reprodukčního zdraví, které zdraví nepoškozují, ale naopak podpo-
rují, a to samozřejmě bez jakýchkoliv technik umělého oplodnění, nepoužívá se ani stimulace ovulace.
Účastníci oceňovali, že na semináři zazněly nejen teoretické přednášky, které pomáhaly utvrdit se ne-
bo si rozšířit znalosti z reprodukční medicíny, ale že bylo procvičováno vyhodnocování záznamových 
tabulek s poučením, jak správně záznamy symptotermální metody interpretovat a jak toto využít pro 
nasazení vhodné léčby a úspěšné dosažení chtěného těhotenství.
Další takový seminář plánují v Centru naděje a pomoci (Brno, Vodní 13) pořádat v sobotu 18. října 2014. 
Proto neváhejte a včas se na daný seminář přihlaste! Více na www.cenap.cz.

Moje dobrá Matko! Když jsem se 
probudil, pospíchám do Tvého ma-
teřského náručí. Vím dobře, že držíš 
na klíně líbezné dítě Ježíše. Nejsi ale 
také mojí Matkou? Podej mi svoji ru-
ku, dej mi odpočinout na Tvém srdci 
a dovol mi pak, abych Ti mohl proká-
zat něžnost své lásky. Zaměř všechny 
moje myšlenky k Ježíši, a stejně jako 
všechny Tvoje pohledy směřují k Ně-
mu, veď také moje, abych je nikdy od 
Ježíše neodvrátil. Sjednoť můj jazyk 
se svým, aby náš hlas zazněl společ-
ně při modlitbě a stále mluvil o lásce.

Ježíš bude šťasten, když v mém 
hlase pozná hlas své Matky.

Odpusť mi, že budu ještě více smě-
lý: Dej, aby moje srdce tlouklo s Tvým, 
a veď sklony a přání mého srdce k Je-
žíši. Moje vůle, navázána na Tvoji, ať 
poskytne Jeho Božskému Srdci slad-
kost lásky, umožní smíření a potěší Ho 
za všechna utrpení a urážky.

Moje Matko! Stůj při mně a veď mě 
ve všem. Veď moje ruce stále k Ježíši 
a nedopusť, abych se dopustil jedná-
ní, které by Ho mohlo urážet, které by 
Ho nebylo hodné. Zatímco já, dobrá 
Matko, spočívám na Tvém srdci, dej 
ať je Tvým úkolem, abys mě udělala 
podobným Svému Synu.

Vidím, že Ježíš trpí a já ne.
Jak rád bych chtěl ve spojení s Ním 

trpět jako Ty, moje svatá Matko!
Přimlouvej se za mě u Ježíše a řek-

ni Mu, že bych rád s Ním trpěl, s Ním 
byl zarmoucený a dělal všechno spo-
lečně s Ním.

Všechno očekávám od Tebe. Podej 
mi svýma rukama pokrm, veď vše, co 
mám dělat. Žehnej mi, drahá Matko!

Tvoje požehnání ať je zárukou, že 
stále budeš mojí Matkou.

* * *

Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, 
prosím, zachraňte duše a nenaroze-
né děti!

Z –sks- 20/2013 přeložil -mp-

Ranní modlitba 
k nejblahoslavenější 

Panně
Desetitisíce Francouzů první únoro-

vou neděli demonstrovaly proti vládní po-
litice tzv. „manželství pro všechny“. Paří-
ží prošlo podle organizátorů půl milionu 
manifestantů, zatímco podle policie jich 
bylo pouhých 80 000. V lyonském průvo-
du defilovalo 20 000 až 40 000 tisíc lidí, 
včetně místního arcibiskupa, kard. Phi-
lippa Barbarina. Hlavním důvodem pokoj-
ných pochodů byla nastupující gendero-
vá diktatura, potvrzuje Tugdual Derville, 
jeden z organizátorů a člen asociace Ma-
nif pour tous:

„To je skandál, ke kterému došlo kon-
krétně minulý týden. Vláda donutila všech-
ny státní školy, aby pod záminkou rovnosti, 
svobody a bratrství začaly experimentovat 
se sexuální identitou dětí a mladých lidí. 
Podle státu si teď má každé dítě myslet, že 

muž a žena jsou zaměnitelní. Vyzýváme vlá-
du, aby s tím okamžitě skončila. Je to po-
kus o změnu kultury a civilizace, aniž by 
si to rodiče vůbec přáli.“

Hollandova vláda demonstranty viní 
z agresivity a neschopnosti vést dialog. 
Podle organizátorů je to právě opačně.

„Už tu písničku známe. Pokaždé, když 
vyjdeme do ulic, nám předhazují tato obvi-
nění. Manifestace už probíhají rok a byly 
vždy pokojné. Jsou to největší demonstrace 
ve Francii za posledních dvacet let a pat-
ří k těm nejklidnějším, jaké jsme v posled-
ní době zažili. 

Co mne osobně těší, je skutečnost, že 
se přidává stále více lidí. Mezi nimi hodně 
mladých, kteří se nebojí zastrašování, kte-
ré proti nám bohužel vyvíjejí.“

Podle www.radiovaticana.cz

Také italská vláda navzdory neustá-
lým škrtům ve školství vyčlenila na ten-
to rok 10 milionů euro, aby vyškolila uči-
tele ve zvláštních kurzech „překonávání 
genderových stereotypů“. Dosavadní ti-
cho ze strany katolické církve k tomuto 
tématu nyní prolomili biskupové patnác-
ti severoitalských diecézí (církevní pro-
vincie Triveneto), kteří publikovali pasto-
rační list k nedělnímu národnímu „Dni 
pro život“. Kromě rozhodné obrany ro-
diny v něm vysvětlují, proč je teorie gen-
deru neslučitelná s křesťanskou naukou.

V dokumentu se mimo jiné píše: „Vy-
zýváme, abyste se nebáli, nestyděli a ne-

váhali užívat i ve veřejném kontextu ta 
nejněžnější a nejopravdovější slova, kte-
rá nám kdy bylo dáno vyslovit: otec, mat-
ka, manžel, manželka, rodina, založená 
na manželství mezi mužem a ženou...

Dnes – více než kdy jindy – hájíme 
a podporujeme svobodu výchovy, která 
podle práva náleží matce a otci. A zamí-
táme jakýkoliv ideologický pokus, který 
by vedl k unifikaci všeho a všech do ja-
kéhosi ponižujícího a deviantního „jedi-
ného myšlení“, které naopak stále častě-
ji prosazují veřejné instituce.“

Podle www.radiovaticana.cz

Francie: masové demonstrace na obranu rodiny

Severoitalští biskupové o genderové unifikaci
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Bratři a sestry v Kristu! V loň-
ském slovu ke Dni lidských 
práv jsem připomněl, že lid-

ská práva mají svůj základ v lidské dů-
stojnosti. Tato se opět odvozuje od řádu 
stvoření a je daná Bohem. Letos bych ty-
to úvahy chtěl konkretizovat a vyjádřit se 
ke genderové ideologii, krátce gender. Ur-
čitě to nebude naposledy, protože se vě-
řící ohledně této věci stále na mě obra-
cejí. Jsou zneklidněni státní výchovou 
jejich dětí ve prospěch genderismu a po-
litickým napadáním manželství a rodiny.

Co znamená pojem „gender“?

Pojem „gender“ se odvozuje od latin-
ského slova „genus“, jež se používá ke gra-
matickému vyjádření rodu. Zatímco po-
jem „pohlaví“ je ve smyslu biologickém, 
odvozeném od přirozenosti, má pojem 
„gender“ označovat „sociální pohlaví“. 
Toto je na „biologickém pohlaví“ nezávislé 
a znamená, že každý člověk si může sám 
svobodně zvolit své pohlaví a svou sexu-
ální orientaci, jestli chce být mužem ne-
bo ženou, jestli chce žít jako hetero-, ho-
mo-, bi- či transsexuál.

Co je cílem ideologie genderu?

Cílem genderu je, aby byla každá „se-
xuální identita“ rovnocenně akceptována. 
V tomto smyslu probíhá konkrétní spole-
čenské prosazování této ideologie kromě 
jiného údajnými právy stejnopohlavních 
párů na manželství a adopci dětí nebo skr-
ze (homo-) sexualizaci dětí v mateřských 
a základních školách.

Jak je třeba genderismus chápat?

V první řadě jde genderové ideologii 
o zrovnoprávnění pohlaví na všech spo-
lečenských úrovních. Například utlačová-
ní žen, jak se ještě dnes děje v některých 
společnostech a kulturách, je obviňováno 
právem. Neodpovídá rovnocennosti mu-
že a ženy, jak je to stanoveno v řádu stvo-
ření a rozvinuto v řádu spásy. Do té míry 
má genderová ideologie v sobě něco pozi-
tivního. Ve skutečnosti se u této ideologie 
jedná o útok na manželství a rodinu jako 

na nosné struktury naší společnosti. Ne-
spravedlnost ve vztahu pohlaví nelze od-
stranit popřením pohlavní polarity. Proto 
církev genderovou ideologii odmítá. K to-
mu následující body:

Genderismus popírá řád stvoření

Stvoření člověka jako muže a ženy je 
Stvořitelův předpis. S tím nemůže a ne-
smí člověk hýbat. Zpráva o stvoření říká, 
že Bůh stvořil člověka v jeho „bipolaritě“: 
„Jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27) 
Uzavírá se konstatováním, že všechno, ce-
lé stvořitelské dílo, bylo dobré, tím také 
stvoření člověka jako muže a ženy (srov. 
Gn 1,31).

Genderismus popírá přirozenost

Člověk existuje, dle řádu stvoření, ja-
ko muž a žena. Přírodovědecké poznatky 
nám říkají: Každá buňka jeho těla je buď 
mužská, nebo ženská. Tím dána jeho exi-
stence. Rozdílný kulturní ráz tuto polari-
tu jako muže nebo ženy neruší.

Genderismus je vědecky neudržitelný

Ačkoli se genderismus odvolává na vě-
du, jeho základy nemohou vědě odolat. 
Mnozí renomovaní vědci výsledky „gen-
derových studií“ vyvracejí. To, že existu-
jí ve společnosti psychické a fyzické po-
ruchy identity pohlaví, ještě neznamená 
zrušení základních rozdílností mezi mu-
žem a ženou.

Genderismus 
boří manželství a rodinu

Na to jsem již poukazoval. Manželství 
spočívá na vzájemném doplňování muže 
a ženy. Manželství a rodina jsou základ-
ní jednotky společnosti (srov. Všeobec-
ná deklarace lidských práv z roku 1948). 
Jsou podmínkou pro udržení společnos-
ti a jejího kulturního rozvoje. Předpoklá-
dají svazující a dlouhotrvající jednotu me-
zi mužem a ženou. Genderismus pohlíží 
na každou sexuální praktiku (homosexu-
ální, lesbickou, bisexuální, transsexuální) 
jako na rovnocennou s heterosexualitou. 
Všechny životní formy mají být oprávněny 

Gender – hluboká nepravda jedné teorie
Slovo Mons. Dr. Vituse Huondera,

biskupa v Churu, ke Dni lidských práv

„Nejsvětější Srdce Ježíšovo, 
tys projevilo svaté Markétě Marii 
přání vládnout nad křesťanskými 
rodinami. My dnes tedy přichází-
me, abychom prohlásili tvou neo-
mezenou vládu nad naší rodinou. 
Od této chvíle chceme žít tvým ži-
votem, chceme v srdci svém pěs-
tovat ctnosti, za něž jsi přislíbilo 
pokoj už v tomto životě, chceme 
se bedlivě varovat světského du-
cha, jejž ty zavrhuješ. Vládni nad 
naším rozumem prostotou na-
ší víry, vládni nad naším srdcem 
láskou bez výhrady, kterou srdce 
naše bude planout pro tebe a je-
jíž plamen budeme živit častým 
svatým přijímáním.

Božské Srdce, veď naše se-
tkání, žehnej našim počinům du-
chovním i časným, zaháněj naše 
starosti, posvěcuj naše radosti, 
zmírňuj naše útrapy. Kdyby tě 
však přece někdo z nás zarmou-
til, připomeň kajícímu hříšníko-
vi, Srdce Ježíšovo, svou dobroti-
vost a milosrdenství.

Až pak uhodí hodina rozlou-
čení, až přijde smrt a naplní nás 
zármutkem, podrobíme se všich-
ni, jak odcházející, tak pozůstalí, 
tvým věčným úradkům. Budeme 
se utěšovat myšlenkou, že nasta-
ne den, kdy celá rodina, v nebi 
zase spojená, bude moci na věky 
chválit tvou slávu a tvá dobrodiní.

Kéž ti Neposkvrněné srdce 
Panny Marie a slavný patriarcha 
svatý Josef přednesou toto za-
svěcení a nám je připomínají po 
všechny dny našeho života! Buď 
velebeno Srdce Ježíšovo, Srdce 
našeho Krále a Otce!“

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci.

(Schváleno papežem Piem X. 
dne 19. května 1908)

ROK RODINY
Zásvětná 

modlitba rodin
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Poselství Královny míru Mirjaně
„Drahé děti! Mateřskou láskou vás chci naučit upřímnosti, neboť si 
přeji, abyste ve svém působení, jako moji apoštolové, byli přesní, roz-
hodní a nade všechno upřímní. Přeji si, abyste Boží milostí byli ote-
vřeni pro požehnání. Přeji si, abyste postem a modlitbou vyprosili od 
nebeského Otce poznání toho, co je přirozené, svaté a božské. Napl-

něni poznáním pod ochranou mého Syna i mou, budete mi apoštoly, kteří budou umět 
šířit Boží slovo všem těm, kteří neznají, a dokážete přejít překážky, které vám budou 
stát v cestě. Děti moje, požehnáním na vás sestoupí Boží milost a vy ji budete moci 
udržet postem, modlitbou, očištěním a usmířením. Budete mít účinnost, kterou od 
vás očekávám. Modlete se za pastýře, aby paprsek Boží milosti objasňoval jejich cesty. 
Děkuji vám.“

Medžugorje 2. února 20134

a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má ně-
co proti tobě, nech tam svůj dar před ol-
tářem a jdi se napřed smířit se svým brat-
rem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. 
Dohodni se rychle se svým protivníkem, 
dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj pro-
tivník neodevzdal soudci a soudce služeb-
níkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, 
pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud 
nezaplatíš do posledního halíře. 
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ,Nezcizolo-
žíš!‘ Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá 
na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil 
ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko, vyloup-
ni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe 
lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, 
než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pek-
la. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji 
a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, 

aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než 
aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. 
Také bylo řečeno: ,Kdo by se rozváděl 
se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.‘ 
Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede 
se ženou – mimo případ smilstva – uvádí 
ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvede-
nou, dopouští se cizoložství. 
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ,Ne-
budeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou 
přísahu.‘ Ale já vám říkám: Vůbec nepřísa-
hejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, 
ani při zemi, protože je to podnož jeho 
nohou, ani při Jeruzalému, protože je to 
město velikého krále; ani při své hlavě ne-
přísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš 
udělat světlým nebo tmavým. 
Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co 
je nad to, je ze Zlého.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

k „manželství“ a tím k umělé reprodukční 
formě a adopci dětí. Člověku je tímto způ-
sobem vzata morální orientace pro správ-
né užití jeho svobody, které ho uschopňu-
je k rodičovství, k úkolu matky nebo otce.

Genderismus poškozuje ženu

Jak již bylo naznačeno, nemůže být ne-
úcta k ženě překonána smazáním rozdílů 
mezi mužem a ženou, ale také ne snaže-
ním se ženy o stejnost s mužem. Ženy je 
třeba si vážit zvláště také v jejích životních 
úlohách. Její výkon nesmí být poměřován 
jen jejím pracovním nasazením. Musí být 
spíše uznávána pro své mateřství, např. 
v daňovém právu nebo právu na penzi.

Genderismus poškozuje muže

V boji o moc proti mužům stigmatizuje 
feministický genderismus muže jako „pa-
chatele“ a ženě přiděluje roli „oběti“. Toto 
klišé dualismu neodpovídá realitě a poško-
zuje identitu muže, stejně tak i jeho sebe-
vědomí a pochopení pro druhé.

Genderismus poškozuje dítě

Dítě se musí rozvíjet ve stabilním man-
želství svých (biologických) rodičů. Niče-
ní manželství a rodiny genderovou ideo-
logií vede u dětí a mládeže stále častěji 
k psychickým poruchám. Vytváří se stát-
ní náhradní struktury, které ale nemohou 
dát dětem a mládeži stejnou lásku a pocit 
bezpečí, jako je to v případě rodiny. Vy-
dání dětí stejnopohlavním párům je okrá-
dá o základ zdravého psychického vývoje. 
Nemorální sexuální osvěta ničí v dospíva-
jícím každý jemnocit či takt.

Genderismus 
přebírá totalitární prvky

S velkou starostí církev sleduje, že ve 
veřejných diskusích a v médiích jsou stá-
le více a více argumenty genderismu to-
lerovány. Kdo přemýšlí jinak, je vyřazen 
ze společnosti a musí počítat s právními 
sankcemi. Tímto způsobem jsou lidská zá-
kladní práva ohledně náboženství a svobo-
dy projevu znatelně omezována.

Genderismus zatemňuje božský smysl 
lásky mezi mužem a ženou

Vztah Boha k člověku, Krista k Církvi, 
je v Písmu svatém vyjádřen řečí manžel-
ské lásky. Bůh miluje svůj lid jako ženich 
svoji nevěstu. Ježíš Kristus se své nevěs-

tě, Církvi, z lásky vydal až k smrti na kří-
ži. Nevěsta svého ženicha toužebně oče-
kává. V živém vztahu ke Kristu a k Církvi 
mohou být rivalita, nepřátelství a násilí, 
jež zatěžují a deformují vztah mezi mu-
žem a ženou, překonány. Tento pohled 
víry je právě genderismem zatemňován.

Podstata věci

Papež Benedikt XVI. řekl ve svém 
projevu před kolegiem kardinálů a kurií 
21. prosince 2012 o genderismu: „Hlu-
boká nepravda této teorie a v ní spočíva-
jící antropologická revoluce je zřejmá... 
Kde se svoboda tvoření stane svobodou 
sebe-sama-tvoření, je nutně popírán sám 
Stvořitel, a tím je nakonec také člověk ja-
ko Boží stvoření, jako obraz Boží ve svém 

vlastním bytí, zbaven důstojnosti. V boji 
o rodinu jde o samotného člověka. A je 
jasné, že tam, kde je popírán Bůh, se ru-
ší i důstojnost člověka. Kdo obhajuje Bo-
ha, obhajuje i člověka.“

Vyzývám všechny věřící, aby svá spole-
čenská a politická práva a povinnosti vza-
li vážně, aby byla ve stvořitelském a vy-
kupitelském řádu zakotvená důstojnost 
člověka vyjádřena také v právním řádu 
naší společnosti.

Za každé toto nasazení srdečně děkuji. 
Všechny a všechno poroučím pod ochranu 
Mater divinae gratiae, Matky Boží milosti, 
a všem uděluji své biskupské požehnání.

Ze Schweizerisches Katholisches 
Sonntagsblatt 1/2014 přeložil -tk-
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Pavlem 11:50 Sedmihlásky (65. díl): Já su malý dráteníček 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Klapka s ... (77. díl): Lubomírem Míkou 
13:55 Na koberečku 14:05 Na pořadu rodina – Speciál – 
Ptejte se! 15:35 Poselství svatých: Matka Tereza 15:45 
Zpravodajské Noeviny: 18. 2. 2014 16:05 U NÁS aneb od 
cimbálu o lidové kultuře (88. díl) 17:25 Můj Bůh a Walter: 
Člověk [P] 17:40 BET LECHEM – vnitřní domov (27. díl): 
Marko Ivan Rupnik 18:00 Charita ve středu [L] 19:05 
Bible pro nejmenší: Pavlovy cesty [P] 19:10 Sedmihlásky 
(65. díl): Já su malý dráteníček 19:15 Terra Santa News: 
19. 2. 2014 [P] 19:35 Přejeme si … [P] 20:00 Večer chval 
(34. díl): Forgiven [L] 21:20 Noční univerzita: Alexander 
Tomský – EU – ideál, který se zkazil [P] 22:30 Příběhy od-
vahy a víry: Otec a syn (12. díl): A Bůh řekl Abrahámovi... 
23:00 Generální audience papeže [P] 23:30 Salesiánský 
magazín 23:45 NOEkreace (214. díl) 23:55 Mikroregion 
Východní Slovácko: Nivnice 0:10 Návraty vítězů: koncert 
v Luhačovicích 1:25 Poslech Radia Proglas.

Čtvrtek 20. 2. 2014: 6:05 Hľadanie: Michal Svetko 6:35 
BET LECHEM – vnitřní domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik 
6:50 Cesta do turecké země (6. díl) 7:10 Platinové písničky 
(14. díl): Dechovka 7:40 Terra Santa News: 19. 2. 2014 8:00 
Jde o život (5. díl): Církev 9:30 Pomoc, která se točí 10:00 
Kulatý stůl – Rok rodiny 11:30 Přejeme si … 11:45 Bible 
pro nejmenší: Pavlovy cesty 11:50 Sedmihlásky (65. díl): 
Já su malý dráteníček 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 
P. S. [P] 12:15 Návraty vítězů: koncert v Luhačovicích 13:35 
Generální audience papeže 14:05 Harfa Noemova 14:35 
Pro vita mundi (88. díl): Msgre Josef Veselý 15:15 Malana 
Papua 15:35 Bradi Barthová 15:45 Budu pomáhat: Sociálně-
terapeutická dílna Jinan 16:00 Zpravodajské Noeviny: 
18. 2. 2014 16:15 Kultura života – Bioetika: Legalizace 
eutanazie 16:45 V pohorách po horách – Hrčava 16:55 Ars 
Vaticana (14. díl) 17:05 Cesta k andělům (68. díl): Pavel 
Bělobrádek 18:00 Hermie a ustrašený pavouk 18:30 Bible 
pro nejmenší: Pavel na ostrově [P] 18:35 Sedmihlásky 
(65. díl): Já su malý dráteníček 18:45 Přejeme si … 19:00 
NOEkreace (214. díl) 19:10 Kde se dělá dobro [P] 19:35 
Zpravodajské Noeviny: 20. 2. 2014 [P] 20:00 Cvrlikání 
(25. díl): Bujabéza [L] 21:10 Putování po evropských 
klášterech: Poustevník André Louf, Provence, Francie 
21:40 Zpravodajské Noeviny: 20. 2. 2014 22:00 P. S. 
22:10 Verbuňk, příběh na celý život 22:30 Vatican maga-
zine (755. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 23:00 
Společně pro lepší společnost 23:35 Dobrý pastýř 0:05 
Zpravodajské Noeviny: 20. 2. 2014 0:20 Můj Bůh a Walter: 
Člověk 0:35 První hodina.

Pátek 21. 2. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 20. 2. 2014 
6:20 NOEkreace (214. díl) 6:30 Charita Veselí nad Moravou 
6:45 Kde se dělá dobro 7:05 Misie naživo – Shalom for 
Uganda 8:10 Příběhy odvahy a víry: Otec a syn (12. díl): 
A Bůh řekl Abrahámovi... 8:35 Salesiánský magazín 8:55 
Noční univerzita: Alexander Tomský – EU – ideál, který 
se zkazil 10:05 Na koberečku 10:15 Klapka s ... (77. díl): 
Lubomírem Míkou 11:20 Audiovizuální percepce krajiny 
aneb Kuks – Krajina hraběte Františka Antonína Šporka 
11:40 Sedmihlásky (65. díl): Já su malý dráteníček 11:45 
Bible pro nejmenší: Pavel na ostrově 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Přejeme 
si … 13:05 Ars Vaticana (14. díl) 13:15 BET LECHEM – 
vnitřní domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik 13:35 Koncert 
královský 14:25 Dům nejen ze skla (2. díl) 15:30 Hľadanie: 
Michal Svetko 16:00 Zpravodajské Noeviny: 20. 2. 2014 
16:15 Živě s biskupem 17:30 Pomoc, která se točí 18:00 

Pondělí 17. 2. 2014: 6:05 Vatican magazine (755. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 6:35 Malana Papua 
7:00 V pohorách po horách – Hrčava 7:10 Přejeme 
si … 7:25 Příběhy odvahy a víry: Otec a syn (12. díl): 
A Bůh řekl Abrahámovi... 7:50 Mikroregion Východní 
Slovácko: Nivnice 8:00 Jak potkávat svět – s Petrem 
Bendem a Pavlem Helanem 9:25 Poselství svatých: 
Matka Tereza 9:40 Verbuňk, příběh na celý život 10:00 
Nedělní čtení: 6. neděle v mezidobí 10:30 Harfa Noemova 
11:00 NOEkreace (214. díl) 11:10 Noeland (63. díl) 
11:40 Sedmihlásky (65. díl): Já su malý dráteníček 
11:45 Bible pro nejmenší: Šadrak, Méšak a Abed-nego 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Koncert královský 13:45 Noční uni-
verzita: Mgr. Matyáš Zrno – Jsou nebezpečím musli-
mové, islám nebo islamismus? 15:15 V souvislostech 
(41. díl) 15:40 Salesiánský magazín [P] 16:00 Maktub 18:00 
Charita Veselí nad Moravou [P] 18:15 Obec Banka 18:25 
Sedmihlásky (65. díl): Já su malý dráteníček 18:30 Bible 
pro nejmenší: Ježíšovy zázraky [P] 18:40 Hľadanie: Michal 
Svetko [P] 19:10 Ars Vaticana (13. díl) 19:25 Přejeme si 
… 19:40 Zprávy z Věčného města: 17. 2. 2014 [P] 20:00 
Klapka s ... (77. díl): Lubomírem Míkou [P] 21:05 Na 
koberečku 21:15 Terra Santa News: 12. 2. 2014 21:35 
NOEkreace (214. díl) 21:50 Noční univerzita: P. Aleš 
Opatrný – Radosti a strasti stavu manželského 22:50 
Vatican magazine (755. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 23:30 Kulatý stůl – Rok rodiny.

Úterý 18. 2. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 
17. 2. 2014 6:15 Návraty vítězů: koncert v Luhačovicích 
7:35 Cesta k andělům (68. díl): Pavel Bělobrádek 8:25 
Kostel na předměstí 8:35 Hudební magazín Mezi pražci 
9:15 Budu pomáhat: Rozum a Cit 9:30 Dobrý pastýř 
10:00 Vatican magazine (755. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 10:30 P. Aleš Opatrný – Radosti a strasti stavu 
manželského 11:25 Poselství svatých: Matka Tereza 11:40 
Sedmihlásky (65. díl): Já su malý dráteníček 11:45 Bible 
pro nejmenší: Ježíšovy zázraky 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 P. S. 12:15 Zprávy z Věčného města: 17. 2. 2014 
12:25 Platinové písničky (14. díl): Dechovka 13:00 Ars 
Vaticana (13. díl) 13:15 Cvrlikání (24. díl): Stráníci 14:20 
V pohorách po horách – Hrčava 14:30 Kulatý stůl – Rok 
rodiny 16:00 Přejeme si … 16:15 Cesta do turecké země 
(6. díl) 16:35 Vydržet a nepadnout 17:05 Audiovizuální 
percepce krajiny aneb Kuks – Krajina hraběte Františka 
Antonína Šporka 17:20 Léta letí k andělům (62. díl): 
Milan Novák 17:45 Přejeme si … 18:00 Noeland (63. díl) 
18:30 Bible pro nejmenší: Saul se stal Pavlem [P] 18:40 
Sedmihlásky (65. díl): Já su malý dráteníček 18:45 Hermie 
a ustrašený pavouk 19:20 NOEkreace (214. díl) 19:35 
Zpravodajské Noeviny: 18. 2. 2014 [P] 20:00 Živě s bisku-
pem: Mons. Josef Kajnek [L] 21:20 Kurzy Alfa 21:35 
Pomoc, která se točí 22:05 P. S. 22:15 Zprávy z Věčného 
města: 17. 2. 2014 22:25 U NÁS aneb od cimbálu o li-
dové kultuře (88. díl) 23:45 Terra Santa News: 12. 2. 2014 
0:10 Stíny na kolébce.

Středa 19. 2. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 
18. 2. 2014 6:20 Noční univerzita: Mgr. Matyáš Zrno 
– Jsou nebezpečím muslimové, islám nebo islamis-
mus? 7:50 NOEkreace (214. díl) 8:00 Interview s mi-
losrdnou láskou: Sv. Vincent de Paul & Sv. Lujza de 
Marillac 8:50 Ars Vaticana (13. díl) 9:00 Pro vita mundi 
(88. díl): Msgre Josef Veselý 9:45 Zprávy z Věčného 
města: 17. 2. 2014 10:00 Generální audience [L] 11:30 
Kaple v poušti 11:45 Bible pro nejmenší: Saul se stal 

Noeland (63. díl) 18:30 Bible pro nejmenší: Gedeon [P] 
18:40 Sedmihlásky (65. díl): Já su malý dráteníček 18:45 
Můj Bůh a Walter: Člověk 19:00 Putování po evropských 
klášterech: Poustevník André Louf, Provence, Francie 
19:30 Bradi Barthová 19:40 Zprávy z Věčného města: 
21. 2. 2014 [P] 20:00 Kulatý stůl – Rok rodiny [L] 21:40 
Mikroregion Východní Slovácko: Suchá Loz [P] 22:00 
Nedělní čtení: 7. neděle v mezidobí [P] 22:30 Přejeme si … 
22:45 Cesta k andělům (68. díl): Pavel Bělobrádek 23:35 
Kultura života – Bioetika: Legalizace eutanazie 0:10 V po-
horách po horách – Hrčava 0:20 Nárožní kámen.

Sobota 22. 2. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 
21. 2. 2014 6:15 Mikroregion Východní Slovácko: Suchá 
Loz 6:35 Kultura života – Bioetika: Legalizace eutanazie 
7:05 Kde se dělá dobro 7:25 Malana Papua 7:45 Kopec křížů 
8:10 BET LECHEM – vnitřní domov (27. díl): Marko Ivan 
Rupnik 8:25 Noeland (63. díl) 8:55 Sedmihlásky (65. díl): 
Já su malý dráteníček 9:00 Hermie a ustrašený pavouk 
9:35 Můj Bůh a Walter: Člověk 9:55 Charita ve středu 11:00 
Konzistoř z Říma s jmenováním nových kardinálů [L] 12:35 
Nedělní čtení: 7. neděle v mezidobí 13:05 Přejeme si … 
13:20 Cesta do turecké země (6. díl) 13:45 Živě s bisku-
pem 15:00 Dobrý pastýř 15:25 Platinové písničky (14. díl): 
Dechovka 16:00 Mikroregion Východní Slovácko: Suchá 
Loz 16:15 Cvrlikání (25. díl): Bujabéza 17:20 Bratr Prem 
Bhai 17:35 Terra Santa News: 19. 2. 2014 18:00 Příběhy 
odvahy a víry: Otec Alexander Meň (14. díl): Na cestě za 
Kristem 18:25 Sedmihlásky (65. díl): Já su malý dráteníček 
18:30 Bible pro nejmenší: Gedeon 18:40 Hudební maga-
zín Mezi pražci 19:20 NOEkreace (214. díl) 19:35 V sou-
vislostech (42. díl) [P] 20:00 Outdoor Films s Miroslavem 
Hrdým [P] 21:30 Zachraňme kostely (5. díl): Poutní kos-
tel Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic [P] 21:50 
Betlémy v pohraničí: Hledání Proboštovy a Wittigovy inspi-
race [P] 22:15 Zprávy z Věčného města: 21. 2. 2014 22:25 
V pohorách po horách – Radhošť 22:35 Budu pomáhat: 
Sociálně-terapeutická dílna Jinan 22:50 Noční univerzita: 
Mgr. Matyáš Zrno – Jsou nebezpečím muslimové, islám 
nebo islamismus? 0:20 Koncert královský.

Neděle 23. 2. 2014: 6:15 Audiovizuální percepce krajiny 
aneb Kuks – Krajina hraběte Františka Antonína Šporka 
6:30 Na koberečku 6:40 Hľadanie: Michal Svetko 7:05 
Cvrlikání (25. díl): Bujabéza 8:15 Ars Vaticana (14. díl) 8:25 
Pomoc, která se točí 8:55 Cesta do turecké země (6. díl) 
9:15 Betlémy v pohraničí: Hledání Proboštovy a Wittigovy 
inspirace 9:35 Zprávy z Věčného města: 21. 2. 2014 
10:00 Mše svatá z Říma s novými kardinály [L] 12:00 
Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V souvislos-
tech (42. díl) 12:40 Zpravodajský souhrn týdne [P] 13:35 
Platinové písničky (15. díl): Dechovka 14:05 Outdoor Films 
s Miroslavem Hrdým 15:40 NOEkreace (215. díl) [P] 15:55 
Zachraňme kostely (5. díl): poutní kostel Navštívení Panny 
Marie ve Skocích u Žlutic 16:20 Hermie a neposlušná včela 
Buzby [P] 16:55 Sedmihlásky (66. díl): Dyž jsem plela len 
17:00 Noeland (64. díl) 17:35 Můj Bůh a Walter: Člověk 
17:50 Zprávy z Věčného města: 21. 2. 2014 18:05 Noční 
univerzita: Alexander Tomský – EU – ideál, který se zkazil 
19:25 Poselství svatých: Terezie z Lisieux [P] 19:35 Přejeme 
si … [P] 20:00 Vatican magazine (756. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu [P] 20:30 Koncert Janáčkovy 
konzervatoře 2012 21:35 V souvislostech (42. díl) 22:00 
Živě s biskupem 23:15 Nedělní čtení: 7. neděle v me-
zidobí 23:50 Polední modlitba Sv. otce Františka 0:05 
Zpravodajský souhrn týdne 0:55 BET LECHEM – vnitřní 
domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik.
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Po společném setkání v Nitře v únoru 2013 
Vás opět srdečně zveme v sobotu 15. břez-
na 2014 na 7. CELOSLOVENSKÝ MODLITEB-
NÍ DEN KE CTI PANNY MARIE, MATKY VŠECH 
NÁRODŮ do Nitry. Modlitební den se bude 
konat pod záštitou Mons. Viliama Judáka, 
nitranského biskupa, v Městské hale v Ni-
tře na Klokočině. Máme velkou radost, že 
otec biskup Mons. Viliam Judák bude opět 
mezi námi. Těšíme se na Vás! 

Rodina Panny Marie

Další informace najdete na adrese
www.modlitbovyden2014.sk.

Na společnou cestu autobusem z Brna je 
možno se přihlásit u Jindry Klimeše, tel. 
734 875 610. Odjezd 15. března v 5.45 ho-
din, Brno – Bohemka.

14. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD na poděkování svatým Cyrilu a Me-
toději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo, a letos zvláš-
tě za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech. 

Duchovní téma: Věřím ve svatou církev obecnou.

Začátky 14 proudů:
Neděle 17. 8. 2014: Radešínská Svratka, Bohuslavice u Hlučína.

Pondělí 18. 8. 2014: Vranov nad Dyjí, Vítochov, Netín.

Uterý 19. 8. 2014: Znojmo, Olešnice na Moravě, Velké Meziří-
čí, Sebranice.

Středa 20. 8. 2014: Boskovice, Brno-Bystrc, Olomouc, Mikulov.

Čtvrtek 21. 8. 2014: Slavkov u Brna, Skalica na Slovensku, Os-
trožská Lhota, Ratíškovice.

Pátek 22. 8. 2014: Veselí nad Moravou, ostatní proudy pokračují.

Sobota 23. 8. 2014: Uherský Brod, Buchlovice, Boršice.

Program v sobotu 23. 8. 2014 na Velehradě: 10.30 obnova za-
svěcení • 11.30 mše svatá – slouží probošt P. Pavel Pacner 
• 15.00 přednáška, požehnání a rozloučení.

S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené pout-
níky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.

Srdečně všechny zveme, zvláště na poslední den.

Přihlášky a informace: Mons. Jan Peňáz, www.poutnik-jan.cz 
• P. Marek Dunda, www.fatym.com • jáhen Ladislav Kinc, 
kinc@biskupstvi.cz.

Drazí mariánští ctitelé! Dne 2. května 2014 
se koná tradiční POUŤ K PANNĚ MARII, RŮŽI 
MYSTICKÉ do Montichiari za kněze a kněž-
ský dorost. Odjezd v 17 hodin od TESCO 
u vlakového nádraží v Brně. Návrat v nedě-
li 4. května 2014 v ranních hodinách. Du-
chovní vedení – P. Jaroslav Stříž. Kontakt-
ní tel.: Ištvánek Miroslav – 606 483 070 
• Machů Jarmila – 737 186 039 nebo 
577 138 029.

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

 

Liturgická čtení
Neděle 16. 2. – 6. neděle v mezidobí
1. čt.: Sir 15,16–21
Ž 119(118),1–2.4–5.17–18.33–34
Odp.: 1b (Blaze těm, kdo kráčejí 
v zákoně Hospodinově.)
2. čt.: 1 Kor 2,6–10
Ev.: Mt 5,17–37
Slovo na den: Dokonalejší 
spravedlnost.

Pondělí 17. 2. – nez. pam. sv. Alexia 
a druhů
1. čt.: Jak 1,1–11
Ž 119(118),67.68.71.72.75.76
Odp.: 77a (Ať se mi dostane tvého 
slitování, Hospodine, abych byl živ.)
Ev.: Mk 8,11–13
Slovo na den: Žádné znamení dáno 
nebude!

Úterý 18. 2. – ferie
1. čt.: Jak 1,12–18
Ž 94(93),12–13a.14–15.18–19
Odp.: 12a (Šťastný člověk, jehož 
vychováváš, Hospodine.)
Ev.: Mk 8,14–21
Slovo na den: Varujte se kvasu 
farizejského.

Středa 19. 2. – ferie
1. čt.: Jak 1,19–27
Ž 15(14),2–3ab.3cd–4ab.5
Odp.: srov. 1b (Spravedlivý bude, 
Pane, přebývat na tvé svaté hoře.)
Ev.: Mk 8,22–26
Slovo na den: Viděl všechno úplně 
jasně.

Čtvrtek 20. 2. – ferie
1. čt.: Jak 2,1–9
Ž 34(33),2–3.4–5.6–7
Odp.: 7a (Ubožák zavolal, 
a Hospodin slyšel.)
Ev.: Mk 8,27–33
Slovo na den: Začal mu to 
rozmlouvat.

Pátek 21. 2. – nez. pam. sv. Petra 
Damianiho
1. čt.: Jak 2,14–24.26
Ž 112(111),1–2.3–4.5–6
Odp.: srov. 1 (Blaze muži, který 
má velkou zálibu v Hospodinových 
přikázáních.)
Ev.: Mk 8,34–9,1
Slovo na den: Pro evangelium.

Sobota 22. 2. – svátek Stolce 
sv. Petra
1. čt.: 1 Petr 5,1–4
Ž 23(22),1–3.4.5.6
Odp.: 1 (Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám.)
Ev.: Mt 16,13–19
Slovo na den: Klíče od nebeského 
království.

BREVIÁŘ PRO LAIKY 15. – 22. ÚNORA 2014

Uvedení do první modlitby dne: NE 16. 2. PO 17. 2. ÚT 18. 2. ST 19. 2. ČT 20. 2. PÁ 21. 2. SO 22. 2.

Antifona 919 1029 934 1045 949 1061 964 1077 980 1096 996 1113 1309 1453

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

Ranní chvály:

Hymnus 920 1029 935 1045 949 1062 964 1078 981 1096 997 1114 1310 1454

Antifony 920 1030 935 1046 950 1062 965 1079 981 1097 998 1115 1310 1454

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 965 1079 981 1097 998 1115 813 914

Krátké čtení a zpěv 923 1033 938 1049 953 1066 969 1083 985 1101 1001 1118 1310 1454

Antifona k Zach. kantiku 693 783 1308 1452 953 1066 969 1083 985 1101 1002 1119 1311 1455

Prosby 924 1034 939 1050 953 1066 969 1084 985 1101 1002 1119 1675 1894

Závěrečná modlitba 693 783 1308 1452 954 1067 970 1084 986 1102 1309 1453 1311 1455

Modlitba během dne:

Hymnus 925 1035 940 1051 954 1067 970 1085 986 1103 1003 1120 792 890

Antifony 925 1036 940 1051 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1019 1138

Žalmy 926 1036 940 1052 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1019 1138

Krátké čtení 927 1038 943 1054 957 1070 973 1088 989 1106 1006 1124 1311 1455

Závěrečná modlitba 693 783 943 1054 957 1071 973 1088 990 1106 1006 1124 1311 1455

Nešpory: SO 15. 2.

Hymnus 915 1024 929 1039 944 1056 959 1072 975 1090 991 1108 1008 1125 1024 1143

Antifony 916 1025 929 1040 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1009 1126 1025 1144

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1009 1126 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 918 1027 933 1043 947 1060 962 1076 979 1094 995 1112 1011 1129 1027 1146

Ant. ke kant. P. M. 693 782 694 783 948 1452 962 1076 979 1094 995 1112 1011 1129 694 784

Prosby 918 1028 933 1044 948 1060 963 1076 979 1095 995 1112 1011 1129 1028 1147

Záv. modlitba 693 783 693 783 1308 1452 963 1077 980 1095 996 1113 1309 1453 695 784

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

OSTRAVA ZA OSTNATÝMI DRÁTY • 
ROZHOVORY S PAMĚTNÍKY NACISTICKÉ 
A KOMUNISTICKÉ PERZEKUCE
Vojtěch Vlček • Odpovědná redaktorka Renáta 
Pekařová

Deset rozhovorů s pamětníky z Ostravy a Os-
travska plasticky ukazuje složitost českých dějin 
20. století. Ve vzpomínkách respondentů se objevuje nacismus 
i komunismus, roky v koncentračních táborech, komunistických 
lágrech i věznicích, každodenní život i životní bilancování. Vzpo-
mínají: Alois Čoček; MUDr. Věroslav Dušek; Luděk Eliáš; Karel 
Polášek a Františka Polášková; Zdeněk Růžička; Ing. Michal Salo-
monovič; Ing. Rostislav Sochorec; Zdeněk Štich, plukovník v. v.; 
Eva Vláhová, rozená Rettová; Leo Žídek. Vyprávění pamětníků 
doplňují desítky archivních dokumentů a fotografií.
Občanské sdružení Fiducia • Váz., 127x202 mm, 406 stran, 430 Kč

NAD EVANGELIEM PODLE JANA •
POROZUMĚT BOŽÍMU SLOVU
Silvano Fausti • Z italštiny přeložil Jaroslav 
Brož, Th.D., S.S.L.

Výklad Janova evangelia, ve kterém nechybí od-
bornost i pochopitelnost, které zvou nejen k čet-
bě, ale i k přemýšlení a k žití rozjímaného slova. Autorova život-
ní zkušenost se zde spojuje s poctivým bádáním a přesný výklad 
s jednoduchým jazykem.

Paulínky • Váz., 170x245 mm, 632 stran, 670 Kč

NOVINKY Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ

EUCHARISTIE ZNOVU OBJEVENÁ
Catalina Rivas • Z angličtiny přeložila Dana 
Straková

Výpověď současné bolívijské mystičky Catali-
ny Rivas o tom, co jí Ježíš a Panna Maria sdělili 
o mši svaté – co se při ní odehrává a jak ji prožít 
do hloubky srdce. Původní anglické vydání vyšlo 
s církevním schválením.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A6, 32 stran, 35 Kč

SVATÝ ŠARBEL MACHLÚF
Jiří Gračka

Sv. Šarbel Machlúf (1828–1898) prožil většinu 
svého života v libanonském klášteře Annaya, z toho 
téměř 25 let strávil v nedaleké poustevně. Vedl neo-
byčejně přísný život pokání a oběti, každodenně se 
od půlnoci do rána modlil před svatostánkem, i při velké zimě jen 
v lehkém řeholním hábitu. Již krátce po smrti se jeho hrob stal 
vyhledávaným cílem poutníků z Blízkého východu i celého světa, 
a to jak křesťanů, tak muslimů. Sv. Šarbel, vzor dokonalého mni-
cha, je považován za jednoho z největších divotvůrců 19. stole-
tí. Publikace chce jednak představit život sv. Šarbela i úctu k ně-
mu, jednak nabídnout věřícím tradiční modlitby k tomuto světci 
– novénu a litanie. Čtenář zde nalezne také základní informace 
o maronitské církvi a o Libanonu. Vyšlo s církevním schválením.

Římskokatolická farnost Kojetín ve spolupráci s MCM
Brož., A5, 36 stran, 49 Kč


