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Dobrý den, drazí bratři a se-
stry! Dnes, v půli Svatého 
týdne, nám liturgie podává 

smutnou epizodu. Vypráví o zradě Ji-
dáše, který jde k velekněžím, aby s ni-
mi kšeftoval a vydal jim svého Mistra. 
„Co mi dáte, když vám ho zradím?“ 
(Mt 26,15) V této chvíli dostává Ježíš 
cenu. Tato dramatická událost zahaju-
je Kristovo umučení, bolestnou cestu, 
kterou si Ježíš vybírá v absolutní svo-
bodě. Sám to říká jasně: „Dávám svůj 
život... nikdo mi ho nemůže vzít, ale já 
ho dávám sám od sebe. Mám moc ži-
vot dát a mám moc ho zase přijmout.“ 
(Jan 10,17–18) Zradou tak začíná cesta 
Ježíšova pokoření, vysvlečení. Jako na 
trhu. Toto stojí třicet stříbrných... Jak-
mile Ježíš vykročí cestou pokoření a vy-
svlečení, vydává se po ní až do konce.

Ježíš dochází úplného pokoření 
„smrtí na kříži“. Jde o nejhorší smrt, 
která byla vyhrazena otrokům a zlo-
čincům. Ježíš byl považován za pro-
roka, ale umírá jako delikvent. Hledí-
me-li na Ježíšovo umučení, nahlížíme 
jakoby v zrcadle utrpení lidstva a na-
cházíme božskou odpověď na tajem-
ství zla, bolesti a smrti. Kolikrát jen 
zakoušíme hrůzu ze zla a bolesti, kte-
ré nás obklopují, a ptáme se: „Proč to 
Bůh dopouští?“ Hluboce nás zraňuje, 
vidíme-li utrpení a smrt, zvláště nevin-
ných. Pohled na utrpení, děti, zraňuje 
naše srdce. Je to tajemství zla. A Ježíš 
bere veškeré toto zlo, veškeré toto utr-
pení na sebe. Tento týden nám přine-
se užitek, budeme-li hledět na Ukřižo-
vaného, líbat Ježíšovy rány, líbat je na 
krucifixu. On vzal na sebe veškeré lid-
ské utrpení, oděl se tímto utrpením.

Očekáváme, že Bůh ve své všemo-
houcnosti přemůže nespravedlnost, zlo, 
hřích a utrpení triumfálním božským 
vítězstvím. Bůh nám však ukazuje po-
korné vítězství, které se z lidského hle-
diska jeví jako ztroskotání. Můžeme ří-
ci, že Bůh vítězí neúspěchem! Boží Syn 
se objevuje na kříži jako poražený člo-
věk: trpí, je zrazen, zhanoben a umírá. 

Ježíš však dovoluje, aby se zlo vyzuři-
lo na něm, bere je na sebe, aby je pře-
mohl. Jeho umučení není neštěstí; je-
ho smrt – ona smrt – byla „napsána“. 
Opravdu nenacházíme mnohá vysvět-
lení! Jde o zarážející tajemství. Tajem-
ství obrovské pokory Boha: „Tak Bůh 
miloval svět, že dal svého jednoroze-
ného Syna.“ (Jan 3,16) Přemýšlejme 
tento týden hodně o Ježíšově bolesti 
a říkejme si: učinil to pro mne. I kdy-
bych byl jediným člověkem na světě, 
on by to učinil. Učinil to pro mne. Po-
libme kříž a říkejme: pro mne, děkuji 
Ježíši, pro mne.

Když se zdá, že je vše ztraceno, 
když nikdo nezůstane, protože bude 
„bit pastýř a ovce ze stáda se rozprch-
nou“ (Mt 26,31), pak teprve zasáhne 
Bůh mocí zmrtvýchvstání. Ježíšovo 
vzkříšení není dobrým koncem hez-
ké pohádky, není to „happy end“ ně-
jakého filmu, nýbrž zásah Boha Ot-
ce tam, kde selhává lidská naděje. Ve 
chvíli, kdy se zdá, že je vše ztraceno, 
ve chvíli bolesti, kdy se mnohým chce 
sestoupit z kříže, přibližuje se nejvíce 
moment vzkříšení. Noc je nejtemněj-
ší právě nad ránem, těsně před výcho-
dem slunce. V nejtemnější chvíli zasa-
huje Bůh a křísí.

Ježíš, který si zvolil tuto cestu, nás 
volá, abychom jej následovali toutéž 
cestou pokoření. Když v určitých mo-
mentech svého života nenacházíme 
žádné východisko z těžkostí, když se 
propadáme do nejhustší temnoty, na-
stává chvíle našeho úplného pokoření 
a vysvlečení. Je to chvíle, ve které za-
koušíme, že jsme křehcí a že jsme hříš-
níci. A právě v této chvíli, v oné chví-
li nesmíme svoje ztroskotání zastírat, 
ale důvěřivě se otevřít naději v Boha, 
jako Ježíš. Drazí bratři a sestry, tento 
týden nám přinese užitek, vezmeme-li 
si do rukou kříž a budeme jej hojně lí-
bat a říkat: děkuji Ježíši, děkuji Pane. 
Ať se tak stane.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

Vzkříšení není „happy end“
Katecheze Svatého otce Františka při generální 
audienci na náměstí Sv. Petra 16. dubna 2014

Záchranou je Bůh, On chce uzdravovat. Že 
uzdravení – nejen fyzické či psychické, ale pře-
devším duchovní – je stále potřeba, na strán-
kách Světla čteme stále.

I proto se vracíme ještě k tématu genderu 
a sexuální revoluce, a to především v souvislos-
ti s nedávným přednáškovým turné paní Gab-
riele Kubyové v ČR. Může se zdát, že prostoru 
této problematice věnujeme až příliš, ale chce-
me nabídnout detailnější pohled na to, čím žijí 
dnešní lidé a jaká je Boží pravda vzhledem k re-
alitě. Možná mnozí z nás už nabyli dojmu, že 
nás se to netýká, my máme svých (jiných) pro-
blémů dost. Každý má své osobní problémy, i ve 
vztahu ke společnosti, ale to neznamená, že by 
se měl uzavřít jen do sebe a nevidět, že pomoc 
potřebují i lidé kolem nás. Jistě, nejprve je nut-
né udělat pořádek ve své „komůrce“ a pak v sí-
le Boží jít a pomáhat druhým. Ovšem, je-li ně-
kdo jiný na tom hůře než já (a nepochybujme, 
že je), pak je přece mou povinností – lidskou, 
a křesťanskou zvlášť –, abych pomohl. Bůh si-
ce stvořil každého člověka jednotlivě, ale záro-
veň všichni tvoříme jednu rodinu lidstva, kde 
na spáse každého jejího člena záleží. A splně-
ní křesťanské povinnosti se pak obrátí v dob-
rém i směrem k nám.

Podíváme-li se na dějiny spásy, vidíme, že 
vždy, když církev o něčem důležitém přestala 
více mluvit, projevilo se to i na životě celé lid-
ské společnosti. Tak i současný papež často 
např. hovoří o existenci ďábla – mnozí (i kato-
líci!) totiž už v jeho existenci nevěří, protože se 
o něm přestalo mluvit. A přitom je to ten nejsil-
nější protivník, kterého naše duše má! Tady ne-
jde o to, bát se, ale znát svého nepřítele, abych 
se mu mohl a uměl postavit, zvláště když vím, 
že vítězství bude na mé straně – žiji-li ve spo-
jení s Bohem. Avšak k vítězství Bůh potřebu-
je naši spolupráci, naše „ano“ k jeho pomoci.

Tak se také stalo na jistou dobu tabu vše 
ohledně lidské sexuality... Ukazuje se, že je 
třeba bít na poplach a vrátit se k hlásání uče-
ní církve v plném rozsahu a se vší rozhodnos-
tí. Nejde o to, žít „jen tím jediným“, ale zaví-
rat oči před jeho existencí nevede k cíli, jak se 
ukazuje. Lidem nevěřícím v Boha je nutné nej-
prve ukázat, kým jsou – pak budou schopni ta-
ké přijmout i Boží uzdravující moc.

Povzbuzením pro náš křesťanský boj kéž 
nám jsou v době velikonoční slova Svatého ot-
ce: „Ve chvíli, kdy se zdá, že je vše ztraceno, ve 
chvíli bolesti, kdy se mnohým chce sestoupit 
z kříže, přibližuje se nejvíce moment vzkříšení.“

Daniel Dehner

Editorial
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Vrať se v doprovodu Ducha Sva-
tého k první velikonoční nedě-
li lidských dějin. 

Slavný den, kdy Pán v oslaveném těle 
opustil skalní hrob, zůstává pro většinu 
jeho učedníků dlouho dnem pochybností, 
strachu a smutku. Jejich srdce jsou stra-
chem a zklamáním tak bolestně sevřena, 
že se do nich nevejde zpráva o největší ra-
dosti, která potkala celý svět. Dva z těchto 
učedníků raději odcházejí z míst, kde jim 
každý kámen připomíná jejich milované-
ho Mistra, kterého tak nečekaně ztratili 
v předvečer velkých svátků. Ale i kdyby 
šli na kraj světa, nezbaví se svého bolest-
ného stesku a svých pochybností. Tak byli 
spjati se svou představou o Mistrovi z Na-
zareta, že se jim zdá stejně tak neuvěři-
telná jeho ztráta i zpráva o jeho údajném 
zmrtvýchvstání. Připoj se k nim na jejich 
cestě do Emauz a využij této příležitos-
ti k zamyšlení, zda i pro tebe se nestávají 
vytoužené představy a následná zklamání 
překážkou poznání skutečné Boží pravdy.

Připojil se k nim neznámý pocestný. Je 
to Pán, kterého tak zbytečně oplakávají. 
Co tak brání jejich očím, aby ho poznali? 
Oni zůstali stát plní zármutku. Zrak, celý 
zalitý slzami, špatně rozeznává to, co ještě 
vidí. Důvodem jejich hlubokého smutku 
není jen Mistrova smrt na kříži, ale pře-
devším jejich vlastní hluboké zklamání. 

Pán má své cesty a způsoby, jak vy-
léčit z malomyslnosti své vyvolené. Zá-
měrně zůstává nepoznán. Temné chvíle 
jeho zdánlivé nepřítomnosti jsou pro du-
ši víc než užitečné. Pozoruj, s jakou trpě-
livostí naslouchá Ježíš vyprávění zklama-
ných o všem tom, co prožili. Nauč se od 
něho trpělivě naslouchat druhým. Často 
jim tím prokazuješ neocenitelnou služ-
bu. I tentokrát má jejich vyznání největ-
ší cenu v tom, že jim otevírá cestu k se-
bepoznání. 

My jsme doufali, že on je Vykupitel. Dou-
fali, ale zklamali jsme se. To, co jsme si 
představovali a co jsme čekali, se nako-
nec vůbec nestalo. Není ti takový stav 
důvěrně známý? Ulpění na vlastní před-
stavě je velkou překážkou v poznání pra-
vé skutečnosti. Je-li však někdo, kdo by 
se mohl právem cítit zklamán, je to sám 
Pán. Tolikrát během svého působení ho-
vořil s učedníky o tom, co se musí stát. 
Jak to, že nic nepochopili? Vždyť právě 
v těchto dnech se uskutečnilo to, v co tak 

doufali. Boží Syn skutečně vykoupil Izra-
el. Problém je v tom, že ho vykoupil zce-
la jinak, než oni očekávali. Ježíšova výtka 
z bláhovosti a těžkopádnosti je v tomto pří-
padě více než oprávněná. Tuto těžkopád-
nost způsobuje tíže vlastního já. V něm 
můžeš nejčastěji najít příčinu svých smut-
ků a znepokojení. Není nic bláhovějšího 
než věřit více sobě než důvěřovat Bohu. 
Výsledkem nemůže být nic jiného než 
rozčarování. 

Ale Ježíš zůstává stejně trpělivý i při 
výkladu skutečné pravdy a začíná znovu 
od začátku. Vzpomeň si na to, kdykoliv se 
o tebe bude pokoušet netrpělivost, že tě 
druzí stále nechápou. Naslouchej proto 
Pánu s největší možnou pozorností, aby 
se ti otevřely oči. Dáš-li se od něho vést 
s otevřeností, prostotou a důvěrou, budeš 
překvapen, jak málo jsi zatím pochopil 
z toho, co ti už dávno mělo být známo, 
ale cos jen mylně pokládal za dostateč-
ně poznané. Nepřestávej se vracet k po-
kladům Božího slova, neboť jsou nevy-
čerpatelné a nabízejí ti vždy nové světlo 
v každé životní situaci, zvláště té, která 
tě nejvíce zaskočila a nečekaně sklíčila. 
Až dosud se pokládalo utrpení za trest, 
ale kalvárský kříž je proměnil na cestu 
ke slávě. V Písmu to bylo zapsáno už od 
počátku, ale ti, kteří je četli a mysleli si, 
že už je znají, právě to podstatné nepo-
chopili. Lidská moudrost je na to příliš 
těžkopádná a bláhová. Je nutné přijmout 
Ježíšův klíč k výkladu Písma a všech udá-
lostí, abys našel pravý smysl, který tě ni-
kdy nezklame.

Tři poutníci mezitím dorazili do vesni-
ce, kam měli namířeno. Ježíšova společ-
nost si podmaňujícím způsobem získává 
srdce i tehdy, když Pán sám zůstává ješ-
tě nepoznán. Učedníci se s ním nechtějí 
vůbec rozloučit. Osvoj si natrvalo prosbu 
Kleofáše a jeho druha. Co si můžeš více 
přát, než aby Pán zůstával s tebou? Pro-
síš-li ho o společnost, žádáš ho o to, co si 
on přeje daleko více než ty sám. Uvážíš-li 
však, kolik času jsi už nenávratně ztratil 

Nejvzácnější společník
Zamyšlení nad liturgickými texty 

dnešní neděle

Což nám nehořelo srdce, 
když s námi mluvil?

3. neděle velikonoční – cyklus A
Liturgická čtení
1. čtení – Sk 2,14.22–28 (kratší text)
V den letnic vystoupil Petr s ostatními je-
denácti (apoštoly) a slavnostně promlu-
vil: „Židé a všichni jeruzalémští obyvate-
lé – pozorně vyslechněte mou řeč! Bůh 
vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském 
mocnými činy, divy a znameními, kte-
ré, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi 
vámi. A on byl vydán, jak to Bůh pře-
dem rozhodl a předpověděl, a vy jste 
ho rukama bezbožníků přibili na kříž 
a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, zbavil bo-
lestí smrti, protože nebylo možné, aby 
zůstal v její moci. David přece o něm ří-
ká: ,Mám Pána před očima stále, je mi 
po pravici, abych se neviklal. Proto se 
raduje mé srdce a můj jazyk jásá. Ano 
i mé tělo odpočine v naději, neboť ne-
vydáš mě podsvětí napospas, nedopus-

Dokončení na str. 5

bez Pána, musíš si přiznat, že už se oprav-
du připozdívá a den se nachýlil. To, že tak 
často zůstáváš sám, není způsobeno jeho 
odchodem, ale tím, že ty sám se od ně-
ho vzdaluješ, protože v honbě za vlastní-
mi zájmy na něho zapomínáš. Ježíš přece 
tak rád vstupuje s tebou tam, kde přebý-
váš. Nasyť se radostí z jeho přítomnos-
ti tak, aby na ni tvé srdce už nikdy nedo-
kázalo zapomenout, ale stále se vracelo 
k nejvzácnějšímu Hostu. Měj Pána stále 
před očima, je ti po pravici, aby ses neviklal. 
Oznamuje ti cesty života, naplní tě blahem 
před svou tváří. 

Učiníš-li Pána hostem u svého sto-
lu, brzy se přesvědčíš, že to nejsi ty, kdo 
mu poskytuješ pohostinství, ale On sám 
se stává tvým hostitelem, který ti připra-
vuje ty nejvzácnější dary. Ježíše nejlépe 
uhostíš právě tím, když mu to umožníš. 
Rozdávat sám sebe je pro něho tak cha-
rakteristické, že nyní ho už neklamně po-
znávají i emauzští učedníci. A v tu hodinu 
vstali a vrátili se. I ty se vrať tam, kde je 
tvoje místo. Všem, kteří se trápí rozčaro-
váním, smutkem a osamělostí, vyprávěj 
o svém dnešním zážitku. Nauč je obracet 
se s otevřeností a plnou důvěrou na Pána:

Pane, zůstaň s námi, ukazuj nám cestu 
k životu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici 
je věčná slast.(1)

Bratr Amadeus

(1) srov. resp. žalm 16
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Věčný Syn nebeského Otce, kte-
rý žije odevždy a navždy, při-
šel na náš svět, aby ukázal pl-

nost Boží lásky.
Ukázal nám ve vší dokonalosti – tak 

jak by to nemohl udělat nikdo, jak půso-
bí nejvznešenější žár božské lásky. On, 
Boží Syn, se stal člověkem, aniž by ně-
co ztratil ze svého božství, a jeho všemo-
houcnost zůstala při jeho příchodu z vel-
ké části skryta očím lidí. Ježíš Kristus je 
Zachránce a Mistr, kterého máme násle-
dovat. On nám přesvědčivě ukázal, kdo 
doopravdy je: Je ten, kdo daruje věčný ži-
vot, zachraňuje, uzdravuje, dodává klid, 
osvětluje, osvobozuje, daruje radost a mír. 
On je ten, kdo nás skutečně zachraňuje. 
Ano! Člověk, který následuje Ježíše s ote-
vřeným srdcem, bude zahrnut požehná-
ním a dostane přebohatou měrou útěchu, 
radost, mír, sílu a světlo.

Ježíš nám dává klid

„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopo-
títe a jste obtíženi, a já vás občerstvím. 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode 
mne, neboť mám tiché a pokorné 
srdce, u mne nalezne vaše duše úle-
vu. Vždyť mé jho netlačí a moje bře-
meno netíží.“ (Mt 11,28–30)

Tento odstavec z evangelia po-
dle Matouše ukazuje na podivuhod-
né zaslíbení Ježíšovo: Když věříme 
a posloucháme jeho slova, která jsou 
naplněna láskou a milostí, najdeme 
určitě klid pro svoje tělo, svého du-
cha a svoji duši.

Tento klid začíná tady na zemi, 
aby se úplně rozvinul na věčnosti 
v nebi. Ježíš je docela blízko u nás 
a očekává od nás svobodné rozhod-
nutí, aby nám mohl pomoci.

Kdo Pána s pokorou, vytrvalostí, 
vírou a láskou prosí, aby mu pomohl 
získat klid... ten dostane určitě dra-
hou milost Pána vesmíru.

Proto připomíná Pán slovy „všich-
ni, kdo se lopotíte...“ univerzální cha-
rakter svého slova, které daruje ži-
vot. Opravdu, všichni lidé potřebují 
útěchu Pána. Bez výjimky všichni 
jsme během svého života podrobeni 
nejrůznějším zkouškám: nemocem, 

utrpení, úrazům, útokům, odporu, zradě, 
nezaměstnanosti, chudobě, zbavení od-
vahy, stáří, smrti. Každý člověk potřebu-
je nehledě na svou situaci, na své nábo-
ženství pomoc Zachránce, který nehledí 
na uznávanost osoby, ale na srdce. Když 
žijeme s Ježíšem ve svých srdcích, jsme 
v Boží ruce a staneme se chrámy Ducha 
Svatého.

„Přijďte všichni, kdo se lopotíte a jste 
obtíženi,“ říká nám Pán. To je ono, to zá-
zračné ulehčení, které nás chce naplnit 
dobrými skutky, světlem, nadějemi na do-
sah našich rukou, nebo řekněme raději: 
na dosah našeho srdce, našeho ducha.

Ano, Ježíš nám ukázal cestu. On sám, 
Syn Boží, prošel nejtvrdší zkouškou a vy-
dal svůj život za každého z nás, abychom 
v něm dosáhli nekonečné blaženosti v ne-
bi. Svým utrpením nás Ježíš vysvobodil 
z otroctví hříchu a ďábla, který seje strach, 
zoufalství, nenávist, temnotu, bolesti, kon-
flikty, smrt a zkázu. Od toho všeho jsme 
osvobozeni v Ježíši Kristu a tím může na-
še svoboda působit v našem životě. Mu-
síme se ovšem s vírou přibližovat k Ježí-

ši a setrvat s ním v pevném rozhodnutí, 
že mu zůstaneme věrni.

Když se vydáme do školy Ježíšovy, 
rozhodneme se pro pravou svobodu, kte-
rá spočívá v tom, že budeme milovat bez 
výjimky a všude konat dobro. Vykupitel 
nepřišel proto, aby vyhledával naše po-
chybení, naše slabosti, naše nemoci. Při-
šel proto, aby je léčil a zachránil nás. Je-
ho škola je školou uzdravování, světla, 
pravdy, radosti, blaženého míru, svobo-
dy v něm. Je to škola, která nás učí přijí-
mat zkoušky, vyrůst z nich a zvítězit nad 
nimi. S Pánem zůstaneme mezi útrapa-
mi v důvěře dětí Božích. S ním a v něm 
se rozvine náš život a naše plány. On je 
naším vůdcem, naší ochranou, uzdrave-
ním našeho těla a naší duše, ochořelé 
hříchem. Jít k němu znamená žít osvo-
bozen od otroctví Zlého a lži... V Ježíši 
Kristu žijeme v Bohu, ve svaté odevzda-
nosti, plni naděje a víry.

Abychom osvítili svědomí

Pán nám ukázal, kdo je: Pán života, 
který uzdravuje, křísí mrtvé a sám vstal 

z mrtvých. On nám ukázal pravdu 
svým nesrovnatelným a nepomíje-
jícím slovem, že je moudrostí Boží. 
Ukázal nám lásku Boží v celé její krá-
se, když se ponížil jako trpící Boží 
sluha, aby nás pozvedl do nikdy ne-
končící slávy. On dal všechno a dá-
vá se ještě stále, protože nás miluje 
a chce naši spásu. V něm budeme no-
vá stvoření, naplněná světlem, milos-
tí a životem – proč bychom měli te-
dy bloudit někde jinde?

Co vidíme zvláště v naší době: 
Množství lidí, kteří spásu Pána odmí-
tají, odmítají jeho milost a neúpros-
ně se vydávají do otroctví satanova 
tím, že následují modly, nasloucha-
jí učením a jiným filosofiím, které 
přinášejí jenom pochybnosti, zou-
falství, nevyléčitelné utopie, nená-
vist... Co všude vidíme: Lidé upadají 
politováníhodným způsobem do ru-
kou nečistých duchů, kteří hanebný-
mi hovory, špatnými obrazy naplňu-
jí srdce hořkostí, hryzáním svědomí, 
tmou, zlem, strachem a zoufalstvím. 
Mnoho lidí naší doby, kteří se vzdá-

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte... (Mt 11,28)

Jacques Magnan

Nasycení pěti tisíc 
(vitráž kostela sv. Josefa, Lakeland, USA)
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lili od pravdy, oslavuje dokonce svátky 
ke cti temných duchů, čarodějníků a ča-
rodějnic, démonů všeho druhu. Postup-
ně se v jejich srdcích usídluje satan, kte-
rý ubohé, oklamané duše vede po široké 
a pohodlné cestě do pekel.

Ano, je skutečně mnoho lidí, kteří se 
z hlouposti nebo nevědomosti vydávají 
do oblasti vlády satana, a stanou se z nich 
postupně špatná stvoření... Kdyby oprav-
du věděli, kam zamířili, jakým směrem se 
vydali, pak by rychle běželi zpět k Pánu. 
Ještě je na to čas.

Pokušitel seje rozkol a zlo do srdcí. Za-
temňuje duše hrůzou a ohavností, promě-
ňuje lidi v démony a nakládá na ně břeme-
na, pod kterými padají. V naší době velmi 
přibývá případů ďábelské posedlosti a lé-
kařství stojí úplně bezradně a v mdlobě 
před tímto jevem, před tímto smutným di-
vadlem. Mnozí, kteří onemocněli zlem, 
se vrhají do propasti pod těžkou vahou 
svých provinění nebo na základě pošeti-
lých paktů...

Ano, ještě je čas, abychom svůj život 
změnili a přiklonili se k Pánu, protože br-
zy přijde bolestné procitnutí. Sen se sta-
ne vidinou, kterou si člověk uvědomí pří-
liš pozdě... Pán má trpělivost s lidmi, ale 
zasáhne, když je lidstvo a všechny jeho 
děti v nebezpečí. (srov. Mt 24,22) Má-
me své duše krmit dobrými věcmi, které 
nás posvěcují, a ne smrtícím jedem, kte-
rý špiní a vede do záhuby. My všichni má-
me nesmrtelnou duši, vždyť Bůh nás tak 
stvořil, abychom ve svobodě jeho lásky 
poslouchali jeho slova pravdy, míru a ži-
vota a tak dostali za dědictví věčný život 
s ním v ráji. Ano, my všichni máme ne-
smrtelnou duši. Prosme Boha neustále, 
aby ji očišťoval a posvěcoval.

Ježíš Kristus, 
útěcha našich duší

Přicházet k Ježíši, chodit do jeho ško-
ly, abychom byli utěšeni a zachráněni, za-
hrnuje v sobě jednoduché obrácení: číst 
evangelium, nechat se jím v plné víře 
proniknout, svých hříchů litovat, z celé-
ho srdce a s láskou se modlit k Bohu. To 
jsou první kroky, které máme udělat: vě-
řit Spasiteli a vyprošovat si Boží pomoc. 
Máme se stát křesťany, kteří přijímají 
spásonosné svátosti církve v lásce k Bo-
hu a v bratrské lásce. Toto všechno nám 
umožní, abychom se ve všech těchto akti-

vitách každodenního života (rodina, prá-
ce, volný čas, různé záliby, duchovní ži-
vot...) rozvíjeli.

Kdo Ježíše následuje v pravdě a věr-
nosti, nebude nikdy litovat a bude žít ve 
světle a radosti nebes. Ježíš zajistí skuteč-
ně všem, kteří k němu přijdou, klid a od-
halí své divy a své poklady.

Svěřme se Pánu Ježíši Kristu.
Pane, který jsi srdce tichého a pokor-

ného, věříme v Tebe. Přijď nám na po-

moc, protože jsme slabí. Stůj při nás, v na-
šich zkouškách a obtížích. Důvěřujeme 
Ti, dej nám klid a svůj mír. Proměň nás 
svým Svatým Duchem. Přijď, Pane Ježí-
ši, a zůstaň navždy s námi!

Panno Maria, požehnaná Matko, za-
chovej nás pod svojí ochranou. Bdi nad 
celou církví.

Sláva buď Bohu, Otci, Synu i Duchu 
Svatému.

Z Maria heute 2/2014 přeložil -mp-

tíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení. 
Oznámils mi cesty života, naplníš mě 
blahem před svou tváří.‘“

2. čtení – 1 Petr 1,17–21
Milovaní! Když říkáte Otec tomu, kte-
rý soudí nestranně každého podle je-
ho činů, žijte v bázni po dobu svého 
vyhnanství. Víte přece, že jste ze své-
ho prázdného způsobu života, jak jste 
ho zdědili po předcích, byli vykoupeni 
ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, 
stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou 
krví Krista, bezúhonného a ne po skvr-
něného beránka. On byl ovšem k tomu 
vybrán už před stvořením světa, ale pro 
vás se objevil teď na konci časů. Skrze 
něho jste uvěřili v Boha, který ho vzkří-
sil z mrtvých a oslavil, takže když vě-
říte, můžete zároveň v Boha i doufat.

Evangelium – Lk 24,13–35
Dva z Ježíšových učedníků se ubírali 
toho dne (prvního po sobotě) do ves-
nice zvané Emauzy, která je vzdálena 
od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili 
spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak 
hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim 
sám Ježíš a připojil se k nim. Ale co-
si jim jakoby zadržovalo oči, takže ho 
nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to 
cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili 
se celí smutní.
Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš 
– mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, 
kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co 
se tam tyto dny stalo.“ Zeptal se jich: 
„A co se stalo?“
Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Naza-
reta, který byl prorok, mocný činem 

i slovem před Bohem i přede vším li-
dem, naši velekněží a přední mužo-
vé odsoudili k smrti a ukři žo va li. My 
však jsme doufali, že on je ten, který 
má vysvobodit Izraele. A k tomu vše-
mu je to dnes třetí den, co se to sta-
lo. Některé naše ženy nás sice rozruši-
ly: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly 
jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vi-
dění andělů a ti prý říkali, že on žije. 
Někteří z našich lidí odešli k hrobu 
a shledali, že je to tak, jak ženy říka-
ly, jeho však neviděli.“
A on jim řekl: „Jak jste nechápaví 
a váhaví uvěřit tomu všemu, co mlu-
vili proroci! Což to všechno nemu-
sel Mesiáš vytrpět a tak vejít do své 
slávy?“ Potom začal od Mojžíše, pro-
bral dále všechny proroky a vykládal 
jim, co se ve všech částech Písma na 
něj vztahuje.
Tak došli k vesnici, kam měli namíře-
no, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale 
oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, 
neboť se připozdívá a den už se nachý-
lil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s ni-
mi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, 
pronesl nad ním požehnání, rozlámal 
ho a podával jim. Vtom se jim otevře-
ly oči a poznali ho. On jim však zmi-
zel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám 
nehořelo srdce, když k nám na ces-
tě mluvil a odhaloval smysl Písma?“
Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrá-
tili se do Jeruzaléma. Tam našli po-
hromadě jedenáct (apoštolů) i jejich 
druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal 
a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vy-
pravovali, co se jim přihodilo na cestě 
a jak Ježíše poznali při lámání chleba.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
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Kongres se bude konat pod zá-
štitou olomouckého arcibis-
kupa a metropolity morav-

ského Mons. Jana Graubnera. Mottem 
kongresu jsou slova: „Ty jsi svědek mé-
ho milosrdenství“, která mají být pod-
nětem k zamyšlení nad způsoby šíření 
poselství o Božím milosrdenství a vydá-
vání svědectví vlastním životem o milo-
srdné Boží lásce.

Myšlenka kongresů 
o Božím milosrdenství

Druhý kongres o Božím milosrden-
ství se koná v rámci myšlenky celosvě-
tových kongresů o Božím milosrdenství. 
Jak vznikla myšlenka kongresů o Božím 
milosrdenství, vysvětluje R. D. Patrice 
Chocholski, světový koordinátor kongre-
sů o Božím milosrdenství: „Myšlenka kon-
gresů o Božím milosrdenství vznikla v roce 
2002. Bylo to v srpnu, kdy papež Jan Pa-

„Ty jsi svědek mého milosrdenství“ 
– Druhý národní kongres o Božím milosrdenství

Ve dnech 23. – 25. května 2014 proběhne v Novém Městě na Moravě a ve Slav-
kovicích II. národní kongres o Božím milosrdenství. Kongres zakončí slavnost-
ní mše svatá spojená se zasvěcením Božímu milosrdenství. Mši svatou bude slou-
žit Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, za účasti kardinála Miloslava 
Vlka v neděli 25. května od 15.00 hodin.

žím milosrdenství, pochopil, že je to zále-
žitost velice podstatná a naléhavá. Společ-
ně s kardinálem Schönbornem se shodli 
na tom, že je to teprve volání – oficiální 
a velice důležité, na které můžeme odpo-
vědět v prostoru naší svobody – »ano«, 
nebo »ne« – ale odpovědět je třeba, a že 
toto volání směřuje k celé církvi. A prá-
vě proto, aby všeobecná církev mohla na 
ně odpovědět, vznikla myšlenka kongre-
sů o Božím milosrdenství. Smyslem kon-
gresů o Božím milosrdenství je, aby skrze 
společnou modlitbu, reflexi, setkání a vý-
měnu zkušeností si byla církev více vědo-
ma Božího milosrdenství a byla jím více 
motivována.“

Idea kongresu předpokládá, že se kon-
gresy budou konat cyklicky na úrovni svě-
tové, kontinentální, státní a také třeba 
diecézní. Jejich cílem je oživení reflexe 
Božího milosrdenství v církvi.

První světový kongres se konal v ro-
ce 2008 v Římě, druhý v Krakově (2011) 
a v současné době se připravuje třetí světo-
vý kongres, který se letos uskuteční v Ko-
lumbii (Bogota, 5. – 7. srpna 2014).

První kongres v ČR se konal v roce 
2011 pod záštitou Mons. Vojtěcha Cikrle-
ho, biskupa brněnského. I tentokrát, po-
dobně jako během prvního kongresu, bu-
dou na programu kromě mší svatých také 
přednášky, setkání, svědectví o působení 
Božího milosrdenství a společné poseze-
ní. Celý program lze najít na webových 
stránkách kostela Božího milosrdenství 
ve Slavkovicích (www.slavkovice.cz).

Jak se přihlásit na kongres?

Pokud se chce někdo zúčastnit před-
nášek, musí se přihlásit (kapacita sálu je 
omezená).

Přihlásit se k účasti na kongresu je 
možné na tel. čísle 566 502 850 ne-
bo 566 502 855, případně e-mailem: 
info@slavkovice.cz. Prosíme, aby zájemce 
uvedl svou poštovní adresu, zda má zájem 
o informace ohledně ubytování a stravová-
ní, a aby zanechal na sebe telefonické spo-
jení. Rozhoduje pořadí přihlášek.

Pokud se někdo chcete zúčastnit jen 
mší svatých a nepotřebujete ubytování, 
nemusíte se přihlašovat.

Více informací o kongresu, program, in-
formace o dopravě a další materiály nalez-
nete na www.slavkovice.cz.

Otcové pallotini

vel II. během své pouti do Polska posvětil 
novou baziliku Božího milosrdenství v La-
giewnikach v Krakově, kde zemřela sva-
tá sestra Faustyna Kowalská, a odevzdal 
svět Božímu milosrdenství. Mše svaté se 
zúčastnili mimo jiné také kardinál Bar-
barin, který byl tehdy ještě arcibiskupem 
Lyonu, a kardinál Schönborn, arcibiskup 
vídeňský. Nikdo z nich nebyl nijak zvlášť 
angažován v úctě k Božímu milosrden-
ství. Kardinál Barbarin ale později říkal, 
že když uslyšel slova Svatého otce o Bo-

KATOLICKÁ ASOCIACE NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ V ČR
Ministerstvo kultury ČR zapsalo 

dne 31. 1. 2014 Katolickou asociaci ne-
mocničních kaplanů v České republice 
(KANK v ČR) do Rejstříku evidovaných 
právnických osob. Asociace zároveň 
spustila své webové stránky s adresou 
www.kaplan-nemocnice.cz.

Katolická asociace nemocničních 
kaplanů v České republice byla založe-
na Českou biskupskou konferencí ke dni 
2. 10. 2012. „Nemocniční kaplan“ je me-
zinárodní označení osoby, která vykonává 
pastorační péči ve zdravotnických, příp. 
sociálních službách. Působí na základě 
pověření daného jeho církví a smlouvy 
s nemocnicí. Nabízí svou službu průvod-
ce v úzkosti, v hledání naděje a odpově-
dí na otázky po smyslu života, v prožívá-
ní víry v době nemoci, umírání a smrti. 

Kaplan nemocného přijímá v jeho sou-
časném stavu, a to jak fyzických obtíží 
a psychosociálních problémů, tak v jeho 
emočních těžkostech a hledání orientace 
v souvislosti s tím, co nemocný prožívá.

Asociace působí na území České re-
publiky a spolupracuje s křesťanskými 
i občanskými sdruženími a společnostmi 
obdobného zaměření na národní i mezi-
národní úrovni.

Informace na webu jsou určeny ne-
jen nemocničním kaplanům (podpora je-
jich vzdělávání), ale též nemocným i je-
jich příbuzným (kontakty na katolické 
nemocniční kaplany v jednotlivých ne-
mocnicích ČR), lékařům a zdravotníkům 
(přehled vzdělávacích a jiných aktivit do-
poručených KANK v ČR).

Zdroj: TS KANK
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„U Boha není nic nemožného“ 
(Lk 1,37) – tato slova mě provázela a do-
dnes mě provázejí na cestě k životu ze 
smrti, kterou pro mě byla homosexualita. 
Chci vyprávět o tom, jak mě Bůh uzdra-
voval z této náchylnosti. Chci vydat svě-
dectví, že je možné se uzdravit. Připada-
lo mi, že jsem bez šancí na vyléčení, ale 
ukázalo se, že v Bohu dokážu všechno. 
Proces mého uzdravování, léčení mých 
dávných ran trval a trvá dlouhou dobu, 
ale Bůh zůstává věrný svému slibu a ne-
nechává mě samotnou na cestě, po kte-
ré směřuji k němu. Pro něho přece není 
nic nemožného...

V poslední době jsme neustále bombar-
dováni informacemi, že homosexualita je 
čímsi normálním a přirozeným. Kritizuje 
se učení církve, které se týká této oblas-
ti, a všichni, kteří smýšlejí jinak, než jak 
uvádějí hlavní média, jsou označováni za 
lidi zaostalé a netolerantní. Dlouhou do-
bu bylo i pro mě těžké uznat učení círk-
ve, které hovoří o tom, že zdravý svazek 
mohou tvořit pouze žena a muž. Dnes 
ale jsem jí vděčná za ten jasný a nekom-
promisní hlas.

Na své sklony jsem přišla náhodně 
v době, kdy mi bylo 19 let. Nějakou do-
bu jsem se cítila tak, jako bych přišla do 
bezpečného domu, do místa, kde se ko-
nečně mohu cítit dobře. Ten stav ale tr-
val jenom krátce a potom začal boj, kte-
rý měl trvat řadu let...

Pokud si pamatuju, vždycky jsem tou-
žila založit normální rodinu a vystavět ji 
na Bohu. Jenže styl života, který jsem si 
vybrala, mi neumožňoval tyto touhy rea-
lizovat. Rezignování na vlastní sny, výčit-
ky svědomí a strach ze ztráty ženy – to 
všechno mi rozdíralo srdce. Můj svazek se 
rozpadl, ve mně se objevila směs emocí: 
závisti, strachu, nenávisti, touhy. Chyběl 
mi pocit bezpečí, které jsem chtěla najít. 
Nevěděla jsem, jak z té pasti ven. Mysle-
la jsem, že to vyřeším tím, že odjedu do 
zahraničí. Byla to ale pro mě emocionál-
ně velmi těžká zkouška.

Po půl roce stráveném v cizině jsem 
chtěla spáchat sebevraždu. Poprvé v mém 

životě se mi to jevilo jako zcela reálné... 
A právě tehdy jsem potkala živého Boha. 
Volala jsem Boha ze samého dna a prosi-
la, aby mi pomohl, protože už nemám sil, 
abych za sebe bojovala. Řekla jsem mu, 
že ho potřebuji živého, reálného, tady 
a teď... A tak začal můj příběh s Bohem 
– Lékařem, dobrým Otcem a Ochráncem.

Bůh mi postupně poskytoval nejrůz-
nější „záchranné kruhy“, které mi měly 
pomoci dosáhnout cíle. Nejdříve mi dal 
Boží slovo a větu, která mě vede dodnes: 
„U Boha není nic nemožného.“ Ukázal 
mi rovněž příklad víry praotce Abrahá-
ma, který uvěřil Pánovu zaslíbení, že spl-
ní touhu jeho srdce. Ta slova mě zadržují, 
abych nesešla z cesty, kterou mi ukazu-
je. Každého dne zažívám, jak obrovskou 
moc má Boží slovo, jak mě proměňuje, 
nově utváří a také vede k plnosti bytí že-
nou. Mnohokrát ke mně Bůh promlouval 
prostřednictvím Písma svatého; utěšoval 
mě, ukazoval směr, varoval i vybízel k dal-
ší práci, ukazoval příklady těch, kteří mu 
uvěřili přede mnou.

Další pomocí na cestě k životu pro mě 
bylo objevení Eucharistie. Dlouho jsem 
nedokázala pochopit, proč žena, se kterou 
jsem byla, nezažívá takovou rozháranost 

jako já. Teprve později jsem pochopila, 
že časté přijímání Eucharistie nedovolilo 
mému srdci usnout. Boj, který se ve mně 
odehrával, byl výsledkem požívání Boha. 
To On mě pořád burcoval, vybízel k vytr-
valosti. Nebylo to lehké, ale dnes mu dě-

kuji za to, že mi nedovolil zastavit se, že 
to On ve mně bojoval o mne skutečnou.

Dalším „záchranným kruhem“, kte-
rého jsem se mohla chytit, byla zpověď. 
A tady nemám na mysli jenom ten lidský 
aspekt vyzpovídat se, pěkně si povykládat 
s knězem. Jde tady o milost, kterou mě 
Ježíš obdařoval vždy, když jsem odchá-
zela od zpovědnice. Začínala jsem po-
znávat pravdu o sobě, o Bohu, vnímala 
jsem zřetelněji, k čemu mě Bůh zve. Do-
kázala jsem si rychleji všimnout nástrah 
a vyhnout se jim ještě tehdy, kdy to bylo 
snadnější. Učilo mě to rovněž odevzdávat 
Bohu svoje slabosti a spoléhat na něho.

Poznala jsem, že sama od sebe nedo-
kážu nic. Pociťovala jsem to zvláště tehdy, 
když jsem po dalším návratu ke spoluži-
tí ztratila všechnu naději a veškerou vů-
li bojovat. Už jsem neměla sil, poněvadž 
všechny mé pokusy, jak s homosexualitou 
přestat, skončily fiaskem. Byla jsem vyří-
zená... Šla jsem ke zpovědi a řekla knězi, 
že jsem slabá, ale že souhlasím s tím, aby 
Bůh vstoupil do mého života a udělal, co 
On chce; celou svou vůlí mu říkám „ano“. 
Kněz se nade mnou pomodlil, za což mu 
jsem velmi vděčná. Odešla jsem od zpo-
vědnice a... za několik dní skončil můj té-
měř sedmiletý zápas o ukončení svazku. 
Dala jsem Bohu svůj souhlas, takové svo-
je malé „ano“, aby se vyplnila jeho vůle – 
a to mu stačilo.

Hlavní sdělovací prostředky, různá mé-
dia křičí, že člověk má akceptovat sám se-
be, svoje homosexuální sklony. Když jsem 
však zkusila jít za jejich hlasem, nebyla 
jsem šťastná. Stále se mi vracela má tou-
ha po zdravé, normální rodině. Postupem 
času jsem si ujasnila, že pokud si chci po-
držet homosexuální styl života, musím od-
vrhnout Boha. Ale já jsem ho nechtěla vy-
loučit ze svého života. Milovala jsem ho 
a chtěla jsem v něj věřit, a to znamenalo 
žít s ním a s jeho pravidly.

Vyjít z homosexuality, to je obrovský 
duchovní boj – boj na život a na smrt. 
Bez života se svátostmi, bez vydání se na 
cestu s Ježíšem se zdá cíl, kterým je pl-
nost života, nedosažitelný. Cesta, kterou 
mě Otec vedl, byla dlouhá a velice bolest-
ná, ale dnes zažívám radost a pokoj. Má 
vnitřní rozháranost, která mě roky prová-
zela, se ztratila. Teď vidím, že to nejlepší 
je ještě přede mnou. Jdu společně s Ot-
cem, který mě miluje, k něčemu novému.

Boj na život a na smrt
Volala jsem Boha ze samého dna a prosila, aby mi pomohl, 

protože už nemám sil, abych za sebe bojovala.

Homosexualita je zjevné znamení 
neviditelné, obrovské rány způsobené 
chybějící láskou. Vyléčila mě láska, 
kterou je Bůh... 
 
Vyjít z homosexuality, to je obrovský 
duchovní boj – boj na život a na smrt. 
Bez života se svátostmi, bez vydání se 
na cestu s Ježíšem se zdá cíl, kterým 
je plnost života, nedosažitelný...
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Gabriele Kubyová v České republice 
1.–4. dubna 2014

Všímám si, že moje uzdravování pro-
bíhalo v jakýchsi etapách. Nejprve skon-
čilo moje obtížné, dlouholeté spojení – 
a to byl div. Stávalo se mi ale občas, že 
jsem se zamilovávala do žen. Bůh teh-
dy za mnou přišel s důležitou lekcí. Za-
čal mi ukazovat, že můj obdiv se netýká 
té či oné ženy, ale nějaké její vlastnosti, 
kterou bych chtěla objevit v sobě. Něja-
ká žena se mi líbila, protože se mi zdála 
samostatná, upravená, příjemná atd. Byly 
to rysy, jež jsem v sobě nenacházela. Za-
čala jsem tehdy dbát na to, abych si daro-
vala to, po čem toužila má ženská duše, 
co mi chybělo. Velmi rychle jsem zvládla 
dovednost rozpoznávat vlastní touhy. Po 
krátké době jsem zpozorovala, že se začí-
nám cítit čím dál líp ve společnosti mužů.

Ten proces neznamenal pouze mé 
uzdravování z homosexuálních sklonů, ale 
především přivádění mě k Bohu a k tomu, 
abych se cítila být jeho dcerou.

Homosexualita je zjevné znamení nevi-
ditelné, obrovské rány způsobené chybějící 
láskou. Vyléčila mě láska, kterou je Bůh, 
ale také zdravá kamarádská láska. Přátel-
ství, které trvalo, když jsem byla v lepší 
i horší formě, když jsem prožívala rados-
ti i trápení. Vztah, ve kterém jsem nikdy 
nebyla posuzována, ale vedena k pravdě, 
nesena modlitbou a hodinami rozhovo-
rů, v nichž bylo zlo nazváno zlem a dob-
ro dobrem. Přátelství, jehož středem byl 
vždycky Bůh. To lidské přátelství bylo 
a je pro mě neocenitelnou pomocí v úsilí 
o svobodný život.

Pokud mou výpověď čtou lidé, kte-
ří znají homosexuály, prosím je, aby těm 
osobám nepoklepávali po rameni a neří-
kali jim: „Akceptuji tě.“ Prosím, abyste 
tyto lidi milovali, byli jim po boku a vy-
slechli je, a jakmile se najde příležitost, 
opakovali jim, že záchranou je Bůh, že On 
chce uzdravovat. To není loterie, ve které 
někteří vyhrají na svůj los, ale každý, kdo 
k němu přijde, bude uzdraven.

A vám, kteří trpíte pro tyto sklony 
a rozháranost, chci zopakovat slova, kte-
rá mi dodnes zachraňují život: „U Boha 
není nic nemožného.“ On nás miluje bez-
meznou láskou a chce s námi budovat ži-
vot, který jsme od něho dostali ne omylem, 
ale jako dar a úkol. Ale dáme se jím vést?

J.

Z Miłujcie się! 5/2013 přeložila -vv-

S velkou vděčností jsem přijal 
tuto zprávu, kterou uveřejnil tý-
deník Světlo a která, jako ostat-

ně mnoho jim podobných, zůstala prak-
ticky z větší míry v utajení. Bývá to až 
téměř pravidlem, že když se objeví infor-
mace tohoto druhu, zůstanou předmětem 
nezájmu, v ústraní.

Těžko říci, jak je to možné. Proč dochá-
zí k těmto projevům v zemích, které se na-
zývají „demokratické“? Proč nelze o nich 
otevřeně diskutovat v médiích a na strán-
kách tisku? Proč si musíme někdy připa-
dat jako děti, které něco vyvedly a musí 
to skrývat? Mám opravdu často tyto poci-
ty a lze je vysvětlit jen tím, že je zde oba-
va ukázat jiný názor, než je ten oficiální, 
který byl vytvořen těmi, kdo chtějí, jako 
ostatně mnohokrát v historii, měnit svět 
a Bohem daný zákon – a ten je neměnný.

Dřívější totality používaly jednostran-
ně sílu k prosazování moci a vlivu, byly 
ale čitelné a každý je víceméně dokázal 
identifikovat. Současná realita je však ji-
ná. Pracuje skrytě a velmi rafinovaně na 
nejcitlivějším místě člověka a tím je lidská 
sexualita. Snahou je zcela změnit přiro-
zený zákon, který byl vložen do člověka, 
který byl Bohem stvořen jako muž a že-
na. Zní to zcela neuvěřitelně, ale význam 
slov „otec“ a „matka“ byl označen za pře-
konaný a nahrazen u slova „rodiče“ čísly. 
Ano, tak byli vždy označeni vězni a tak-
to má být také označen rodič dítěte. Po-
jem manželství tak, jak bylo definováno 
a staletími potvrzeno, je dnes rovněž zpo-
chybněn. Přijaly se alternativní definice 
a za společenství na stejné úrovni byly 
označeny homosexuální páry a všechny 
formy nepřirozeného vztahu mezi muži 
a ženami. Snaha zasahovat do intimních 
oblastí lidského soužití násilným zákon-
ným ustanovením, kdy tyto formy takto 
vytvářené se mají stát právně závazný-
mi, a dokonce s tím, že formy dříve plat-
né budou prohlášeny za kriminalizovatel-
né, budí doslova úděs a obavy.

A že je tomu tak, paní Gabriele Ku-
byová dokládá na mnoha jasných a kon-
krétních příkladech realizace této praxe 

v západních zemích, zvláště v její vlasti, 
v Německu. Jde o těžko uvěřitelná fakta 
týkající se genderové filosofie a působení 
v oblasti sexuální výchovy, a to již u dě-
tí předškolního věku. Nejde přitom o nic 
jiného, než o mrzačení dětí, jež ztrácejí 
stud, který hraje zásadní roli v dalším vý-
voji mladého člověka. V její knize Globální 
sexuální revoluce. Ztráta svobody ve jménu 
svobody, která je k dostání zásluhou Kar-
tuziánského nakladatelství, se můžeme 
podrobně dočíst o všech formách dnes 
už stále tvrdšího postupu v prosazování 
těchto metod oficiálními institucemi, ja-
ko jsou OSN nebo EU. Jde o diktát, kte-
rému se budou muset všichni podrobit, 
což je záměr ideologie New Age a nové-
ho světového řádu. Jak a kým byl tento 
řád ustanoven, to je tajemství, stejně ja-
ko mlčení kolem. Je jisté, že za těchto 
podmínek, které vznikají vývojem a ml-
čením, nezájmem a apatií, se daří prosa-
zovat postupně všechny záměry, které se 
týkají člověka samotného. Jen si uvědom-
me, jak se uzákonil potrat a rozšířil se do 
celé Evropy, jak se dále začal uplatňovat 
zákon o registrovaném partnerství, nebo 
dokonce o eutanazii. A co je na věci nej-
horší, je zásah proti svědomí těch, kteří 
se řídí Božím zákonem a kteří něco po-
dobného nemohou přijímat. V minulos-
ti totalitních systémů známe případy ná-
silí a mučení mnohých, aby uvedli lživé 
údaje a zničili své svědomí. Vymáhání 
zla násilnými prostředky patří bezespo-
ru k těm nejhorším formám totality. Ty 
jsou spojeny nezřídka s odebíráním dětí 
tam, kde stát či společnost na základě no-
vých zákonů začíná odebírat děti zákon-
ným rodičům.

Všechny tyto skutečnosti nahánějí 
strach a lidé se začínají bouřit. Ve Fran-
cii to byly statisíce lidí, kteří v mohutných 
demonstracích protestovali proti novým 
zákonům proti rodině. Postup vůči de-
monstrantům, kterými byli často rodiče 
s dětmi, byl na úrovni tvrdé totality, pro-
tože záměrem těchto společností je prosa-
dit tento nový model. Otázkou je, do jaké 
míry si tito inženýři a stratégové uvědo-
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mují dosah tohoto počínání. Osobně si 
myslím, že není možné nevědět a nedo-
kázat si představit dopad těchto zákonů 
na budoucí generaci. Dnes je systém ob-
hajován svobodou, sexuální nevázanosti 
jsou představovány jako dobro pro člově-
ka, hrátky malých dětí jako zábava. Na 
jedné straně se společnost správně vyme-
zuje proti pedofilii a stíhá devianty, kteří 
znevažují děti, na druhé straně je k tomu 
vlastně vede. Jde o nejvyšší stupeň pokry-
tectví a farizeismu.

Existuje tedy za těchto podmínek ně-
jaké rozumné řešení? Jak můžeme bojo-
vat proti všem těmto formám juvenilního 
zasahování do práv rodičů a dětí? Dnes 
jsou již na některých místech rodiče tres-
táni a kriminalizováni, když odmítají se-
xuální výchovu tohoto druhu, v Němec-
ku neexistuje možnost vzdělávání dětí 
soukromě rodiči, děti jsou povinny na-
vštěvovat školky a školy, dokonce i jesle, 
kde je na děti působeno jinak, než žádá 
křesťanská výchova. Základním předpo-
kladem je vždy o věci vědět! A to se zdá 
být problémem.

Na skvělé přednášce, které jsem se 
účastnil na ostravském biskupství, bylo 
jen minimálně kněží, ale byl přítomen 
otec biskup. I když jsem se osobně anga-
žoval, aby informace o přednáškách by-
ly oznámeny, byl jsem zklamán malou 
účastí. Bohužel někdo tyto akce považuje 
za marginální, méně důležité, přitom jde 
o pravý opak. Vzniká tak dojem, že je lépe 
asi mlčet a neupozorňovat na sebe, zno-
vu to je, jako tomu bylo za totality. Jak je 
možné, aby se takové fantasmagorie stá-
valy oficiálním materiálem, předmětem 
studií, a nejen to, ale dokonce diktátem 
pro všechny, kteří si chtějí uchovat při-
rozené vnímání věcí? Vždy vzpomínám 
na svého profesora filosofie na teologic-
ké fakultě, který nás vyzýval k modlitbě: 
„Abys nás, Pane, při zdravém rozumu za-
chovati ráčil.“ Teď naprosto rozumím, 
protože opravdu lze zdravý rozum ztra-
tit. Že lidstvo padá do bláznovství stále, 
to věděl už svatý apoštol Pavel, který mi-
mo jiné napsal do římské obce toto po-
selství: „Proto je Bůh nechal klesnout do 
nečistoty, jak toužilo jejich srdce, takže si 
sami hanobili vlastní tělo. Zaměnili pra-
vého Boha za bohy falešné, uctívali tvo-
ra a klaněli se mu místo Stvořiteli... Pro-
to je Bůh nechal klesnout do hanebných 

vášní. Jejich ženy totiž zaměnily přiro-
zený styk za protipřirozený a podobně 
i muži nechali přirozeného styku se že-
nou a vzplanuli náklonností k sobě na-
vzájem a klesli do převrácených názorů.“ 
(Řím 1,24–27) Svatý Pavel pokračuje, ale 
úplně stačí zamyslet se nad těmito něko-
lika větami. Hanobení těla je dnes pova-
žováno za módní hit a celebrity i normál-
ní lidé se nechávají tetovat a zdobit jako 
primitivní národy a praktikují volný sex, 
homosexuální páry žádají o adopce dětí 
a dožadují se, aby toto právo bylo uzáko-
něno. Jen nemnoho vyspělých zemí usilu-
je o vlastní svobodu projevu v duchu, kte-
rý nám byl všem vložen do srdce.

Kdo je tedy primárním původcem to-
hoto zla? Samozřejmě ten, který nese 
označení Zlý, který je vrahem od počát-
ku a mistrným demagogem: „Všechno ti 
dám, když padneš a budeš se mi klanět.“ 
Tak se odvážil útočit na Krista, tím spíše 
používá tyto praktiky proti lidem, kteří 
jsou sebevědomí, pyšní, úspěšní, mají tou-
hu po moci, penězích – a kolik takových 
je! Je jasné, že právě u nich satan nejvíce 
boduje, a protože je geniální ve strategii 
zla, dokáže změnit názory, převrátit lo-
giku a uvrhnout do iracionality všechny, 

kteří mu podlehnou. A nejen to: Právě ti 
jsou mocní, stejně jako tomu bylo v mi-
nulosti již mnohokrát – jen se zamysle-
me nad všemi revolucemi, nad formami 
vytváření nového světa, v němž má exis-
tovat nějaké jednotné náboženství, a nad 
zvrácenostmi všeho druhu, jak to napří-
klad proběhlo během Francouzské revo-
luce. Netřeba nic dodávat.

Vše ale musí vždy vyústit v mohutné: 
ALELUJA! CHRISTUS SURREXIT VE-
RE! Prožívání Kristova vítězství však není 
možné bez předchozího utrpení a vítěz-
ství. Bez předchozí smrti. Jejími branami 
budeme procházet všichni a nejdůležitější 
je, aby byly zachráněny nesmrtelné duše! 
Proto je třeba vědět, abychom byli připra-
veni a nejednali následně jako Alenka v ří-
ši divů. Na tomto světě vládne ďábel, ale 
on nemůže zničit Krista ani ty, kdo mu 
náležejí. Výslednicí tedy musí být hluboký 
vnitřní duchovní život čerpaný z modlit-
by a svátostí, znalost slova Božího a uče-
ní katolické církve, kterou chápeme jako 
živý odkaz pro nás zde na zemi v duchu 
Mariina: „Učiňte všechno, co vám řekne 
(řekl)!“ To je cesta, to je program. Mod-
leme se za sebe navzájem. Sursum corda 
– vzhůru srdce!

Sankce pro africké země chránící manželství
Dne 27. března doporučil Evropský 

parlament výrazné ekonomické sankce, 
odmítnutí cestovních víz a další repre-
se vůči státům, které odmítají homose-
xuální agendu Evropské unie. Nejhůře 
dopadla Nigérie, která má zákony expli-
citně chránící rodinu, a Uganda, která 
vděčí za svůj pokrok křesťanským mi-
sionářům (převážně z USA).

Vysoká komisařka OSN pro lidská 
práva Navi Pillayová se v Nigérii setka-
la s jasným odporem vůči své propagaci 
a obhajobě homosexuálního životního 
stylu. Generální prokurátor nigerijské 
vlády Muhammed Adoke adresoval svůj 
projev delegaci OSN v Nigérii a zdů-
raznil v něm, že nigerijské zákony ne-
kriminalizují individuální sexuální ori-
entaci; vysvětlil, že záměrem zákona je 
ale ochrana tradiční rodiny založené na 
manželství muže a ženy. Uvedl také, že 
zákon vznikl na základě reflexe převlá-

dajícího myšlení a názorů a také kul-
turních hodnot nigerijského lidu, který 
chce zachovat tradiční formy manžel-
ství a rodiny.

Celonárodní průzkum v roce 2013 
přinesl 92% odmítnutí „manželství“ stej-
nopohlavních párů. Nigerijští katoličtí 
biskupové i muslimská národní komu-
nita také veřejně podpořili zákon, který 
odráží kulturní hodnoty a je integrální 
součástí nigerijského morálního zdraví. 
Zákon nazvaný Akt o zákazu „manžel-
ství“ stejného pohlaví byl podepsán prezi-
dentem v lednu 2014. Od té doby se EU 
a velké množství mezinárodních organi-
zací, včetně OSN, pokoušejí přesvědčit 
další vlivné organizace, aby přijaly dras-
tická opatření za účelem zavedení ho-
mosexuální agendy v Nigérii a v dalších 
afrických zemích, které se postavily na 
odpor proti homosexuálním svazkům.

Podle RC Monitor
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Autorka všestranně pojímané 
studie Globální sexuální revo-
luce, paní Gabriele Kubyová, 

je uznávaná socioložka, věnuje se proble-
matice výchovy dítěte k zralé osobnosti. 
Ve Světle byl uveřejněn její článek, ve kte-
rém velmi působivě psala o své konverzi 
(č. 48/1998). Původně byla evangelička, 
ale neustálá touha po eucharistii a to, že 
dokázala pravdivě tuto svoji chudobu od-
halit a vyjít z evangelické komunity k Je-
žíši přítomnému ve svátosti, ji přivedla 
– již jako zralou osobnost a známou spi-
sovatelku – do katolické církve. Posled-
ních 25 let věnuje veškerou svoji energii 
a vědeckou erudici boji s liberalistický-
mi, feministickými a genderovými teorie-
mi, které otrávily již mnoho lidí. Existen-
ce zákonů, které úplně zvrátily morálku, 
je již tvrdou realitou, a to v mnoha ze-
mích Evropy.

V úvodních kapitolách studie je nastí-
něn historický vývoj revoluce sexu (po-
jímaného jako izolované právo jedince, 
bez ohledu na vztahy, bez jakékoliv pod-
mínky, okolků, ohledů...). Toto vpravdě 
monstrózní „právo na sex“ se novým vý-
razem označuje jako „reprodukční zdra-
ví“; a k tomu je cílena školní i předškol-
ní výchova. Velmi přesný přehled o vývoji 
radikálního feminismu a genderové teo-
rie čtenáře potom zavede až k pochopení, 
co to ve skutečnosti genderová teorie je.

Podvod s důkazem

Důkazem, že genderová teorie je správ-
ná, měla být terapie kanadského chlapce 
Bruce Petera Reimera, nar. 22. 4. 1965 
ve Winnipegu v Kanadě. Bruce měl ješ-
tě bratra – dvojče – Briana. Rodiče by-
li židovského původu a nechali u svých 
chlapců provést obřízku. Ta se ovšem 
u Bruce nepovedla, došlo k poškození 
penisu a nějak se stalo, že se o případu 
dozvěděl Dr. Money z USA, který rodi-
čům nabídl originální terapii: navrhl te-
dy chlapce vychovat jako děvče. Tak to-
mu malému (měl tehdy necelé 2 roky) 
chlapečkovi uřízli penis celý a nastala te-
rapie, která se táhla celých 13 let. V pod-
statě byla pro oba bratry mučením. Byli 
nuceni pravidelně – několikrát ročně – 
se podřizovat speciálním přeměřováním 

a testům (chodili oba – pro srovnávání); 
toto zacházení vnímali oba shodně jako 
zneužívání. Bruce (kterému začali říkat 
Brenda) navíc ještě musel brát velké dáv-
ky hormonů. Bruce-Brenda byl vychová-
ván jako děvče – tedy s takovými podněty, 
hračkami a aktivitami, které v něm mě-
ly navodit pocit ženskosti. Podle gende-
rové teorie výsledek tohoto experimentu 
měl být jednoznačný – naučená ženská 
role. Ovšem ve 13 letech Brenda začala 
tvrdě svým dětským způsobem protesto-
vat, nechtěla chodit k „tomu doktorovi“, 
dokonce vyhrožovala sebevraždou. Pak 
rodiče řekli svým dětem pravdu a Bru-
ce (Brenda) okamžitě bez zaváhání při-
jal svoji původní identitu hocha – muže. 
Chlapec si zvolil jméno David a snažil se 
žít jako muž – dokonce se i oženil, nicmé-
ně jeho duše byla již trvale zdeformová-
na. Tak skončil tento experiment, který 
paradoxně byl v odborné literatuře až do 
roku 1997 vydáván za úspěšný a byl po-
užíván jako důkaz správnosti genderové 
teorie. Čili podvod, jaký si ani neumíme 
představit. Na počátku – selhání lékaře 
a doživotní zmrzačení nemluvněte, poz-
ději nezodpovědnost jakéhosi psychologa, 
nebo spíše psychopata, který si troufale 
myslel, že svojí terapií stvoří identitu no-
vého člověka. Tato podvodná mystifikace 
trvala až do roku 1997, kdy byla pravda 
veřejně odhalena v článku, který napsa-
li Milton Diamond a Keith Sigmundso-
nová. V roce 2008 vyšla kniha Johna Co-
lapinta o tom, jak to ve skutečnosti bylo 
– to již byli oba bratři mrtví: Brian se pře-
dávkoval antidepresivy a David se o dva 
roky později ve svých 38 letech zastřelil 
brokovnicí; to bylo v době, kdy jeho celo-
životní tragédie vrcholila a jeho manžel-
ka mu sdělila, že už to nevydrží a chce 
od něj odejít.

Přes toto fatální fiasko s tragickým kon-
cem se genderová teorie prosazuje stále ra-
zantněji. Tato epizoda nám jen ukazuje, 
jak genderoví bojovníci pracují – podvo-
dem, lží, manipulací, ne-li ještě drastičtěji. 
Takovými způsoby jsou potom prosazová-
ny zákony – v USA, v EU, ale tak to bude 
i u nás, když nebudeme dost obezřetní.

V současné době je hlavním úkolem 
genderových aktivistů zrušení „bipolární 

pohlavní identity“; v mnoha německých 
spolkových zemích a jinde již prošly zá-
kony, které uznávají třetí pohlaví – něco 
neurčitého; pod heslem boje za lidská prá-
va prosadili, že si lidé mohou do úředních 
dokladů zapsat nikoli „muž“ či „žena“, ale 
„jiné pohlaví“. Nicméně genderovým ak-
tivistům nejde pouze o to, prosadit tři po-
hlaví, ale nejméně sedm (v elektronickém 
časopise gender-online.cz uvádí redaktorka 
Sokolová daleko vyšší číslo). V genderové 
literatuře se již vůbec nehovoří o pohlaví, 
ale o rodu. V těchto tzv. rodech se odrá-
žejí všechny možné a myslitelné úchylky, 
které se budou v rámci tolerance zohled-
ňovat, lidé se k nim dokonce budou hrdě 
hlásit. Takže úchylky přestanou být úchyl-
kami, ale budou to standardní a „svobod-
ně zvolené“ typy. Někteří opravdu pokro-
koví genderoví učitelé hovoří o převratu 
v rodině – tedy o tom, jak osvobozující 
bude, až se společnost rozhodne opustit 
(pouze zvykem naučený) model tradiční 
rodiny s tím nudným stereotypem – ot-
cem a matkou; jak „prospěšné a pro děti 
obohacující“ to bude, až v rodině budou 
tři a více rodičů.

Autorka – s rozsáhlou pedagogickou 
zkušeností – zde hovoří o nebezpečí pro 
děti, které nebudou mít pevné vzory pro 
svůj vývoj, nebudou mít se k čemu přirov-
návat, k čemu vyhraňovat; v podstatě jim 
bude cesta k sebeidentifikaci blokována.

Kniha je plná konkrétních údajů, text 
je doprovázen přesnými odkazy na zdro-
je, Kubyová popisuje jednotlivé legisla-
tivní kroky, které vedly k dnešní situaci 
v Německu a v Evropě. Autorka nazývá 
postupně šíření této teorie do společnosti 
„novou totalitou“. Lidé si totiž ani nesta-
čí všimnout, že tady mají nějaké takové 
zvrácené zákony, které jdou přímo pro-
ti rodině, proti lidské důstojnosti, proti 
přirozeným zákonům. Mediálně to mají 
genderoví aktivisté totiž velmi dobře pro-
pracované.

Autorka podrobně popisuje, jakou ma-
nipulací dochází na mezinárodních fórech 
k přijetí takových nenormálních požadav-
ků. Např. Mezinárodní organizace žen na 
poslední chvíli ohlásí prodloužení probí-
hajícího kongresu – ale toto prodloužení 
si již nemohou dovolit mnohé delegátky 

Globální sexuální revoluce – na okraj čteného
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z chudých – převážně muslimských ze-
mí (musely by si koupit novou letenku, 
na kterou nemají peníze), a ty tedy odje-
dou. A tak poslední den kongresu se hla-
sováním přijme rezoluce přesně šitá na 
míru genderovým politikům. Tato rezo-
luce je potom vyhlášena v budově OSN, 
aniž by s touto rezolucí mělo OSN něco 
společného, ale udělá se to s velkou medi-
ální pompou, je pozváno mnoho noviná-
řů – a v médiích je to prezentováno jako 
akce OSN, s tím, že všichni se domníva-
jí, že za těmito trendy stojí všichni seri-
ózní politici světa.

Změny v jazykové rovině

Autorka věnuje také důraz na defor-
maci, která probíhá v jazykové rovině. 
Pod různými eufemismy se prosazují ná-
sledující zvrácenosti:

Co je to vlastně „výchova k repro-
dukčnímu zdraví“? Není to nic jiného, 
než že se dětem ve školách násilně vnu-
cuje pornografie a nenormální perverze, 
a to tak často a takovými způsoby, až si 
na to zvyknou.

Co je skryto pod názvem organizace 
„Planned parenthood“ (Plánované rodi-
čovství)? Organizace, která po celém svě-
tě vnucuje potratovou mentalitu, posílá lo-
dě s vybavenými ordinacemi k polským 
(a jiným) břehům, aby tak bylo umožně-
no „ubohým polským ženám“ jejich své-
bytné právo na potrat. Jinde působí pří-
mo agresivně proti hnutí „pro-life“ apod.

Zcela nesmyslné se nám zdá zákonné 
nařízení v některých spolkových zemích 
Německa, které zakazuje používat ve ško-
lách slova „matka“ a „otec“, ale propaguje 
se označení „rodič 1“ a „rodič 2“. To pla-
tí také pro slovník používaný úředníky – 
např. u soudu, na sociálním úřadě apod. 
Prý proto, aby náhodou nebyli diskrimino-
váni ti, kteří žijí v rodinách, kde se matka 
nebo otec nevyskytují. Další a další slova 
jsou podrobována genderovému zkoumá-
ní, jestli náhodou neobsahují nějaký dis-
kriminační podtón a aby se někteří jedinci 
těmito slovy necítili dotčeni. Zní to mali-
cherně, ale nesmí se používat slova: stu-
denti a studentky, učitelé a učitelky, ný-
brž neutrální „studentstvo“, „učitelstvo“.

Krásně to vymysleli v mateřských ško-
lách ve Švédsku, kde učitelé oslovují děti 
nikoliv „on“, „ona“ podle pohlaví, ale po-
užívají novotvar „hen“, což je uměle utvo-

řené neutrální zájmeno, něco jako naše 
„ono“, bez informace o pohlaví osoby 
(v tomto případě osůbky). To je prý pro 
malé děti velmi prospěšné, aby se zorien-
tovaly v sobě, ve svých potřebách a našly 
se, čím vlastně chtějí být.

V současné době je v Německu po-
dle genderových kritérií nově překládá-
na Bible. (Možná už je přeložená, proto-
že nových genderových specialistů, kteří 
opouštějí vysoké školy s hlavou plnou 
těchto „převratných myšlenek“, jsou ti-
síce a všichni chtějí něco dělat v oboru 
a být za to bohatě placeni z dotací EU.)

Pro novou genderovou vědu je vymyš-
lena celá terminologie, která na průměr-
ně vzdělaného člověka působí dojmem, 
že se skutečně jedná o seriózní vědecký 
základ. Což je ale mystifikace – něco ja-
ko byl marxismus-leninismus. To už jsme 
zažili, že díky této ideologii byly před ve-
řejností obhajovány nejhorší zločiny. To 
máme za sebou – a snad jsme z toho vy-
šli poučeni. Nyní je zde nová ideologie 
– té marxisticko-leninské velmi podob-
ná: totiž v metodách prosazování, kte-
ré jsou založeny na manipulaci, zručné 
práci s médii, na podvodu a zločinech, 
a v cílech, kterých chce dosáhnout – to-
tiž ovládnout lidi, jejich mozky. Gender 
– stejně jako marxismus-leninismus boju-
je proti „tomu zastaralému“, tváří se ja-
ko cosi velmi pokrokového, potenciální 
nesouhlas je dopředu degradován, popli-
ván, vysmíván, lidem, kteří se jen trochu 
zatváří pochybovačně, jsou vmeteny do 
tváře urážky typu – no vy byste raději upa-
lovali, jste pokrytci, konzervativci apod.

Jak tedy k této knize přistupovat?

Rozhodně je špatný postoj bagateli-
zovat tento problém. Není to tak, že my 
ho u nás nemáme. Naopak – my ho ta-
dy již máme. Je to všechno stejná skupi-
na lidí, kteří organizují ty odporné prů-
vody v hlavních městech, a slušní lidé se 
na to musí dívat, a ještě jsou jaksi podezí-
ráni, že když se jim skutečně hnusné věci 
nelíbí, tak jsou „netolerantní“. Již několi-
krát byla na spadnutí v naší zemi „sexuál-
ní výchova“ jako povinný školní předmět.

Stojíme opravdu proti rafinovaným 
nepřátelům, kteří útočí na rodinu, přímo 
v plánu mají zlikvidovat rodinu, a to do 
té míry, až se z rodiny stane něco exklu-
zivního, že na to potom budou mít nárok 

jenom ti, kteří patří do elity. Ti ostatní – 
za tou obrovskou sociální přehradou – 
budou žít v jednom obrovském mraveniš-
ti, které bude řízeno sociálními inženýry. 
A takových sociálních inženýrů – speci-
alistů už teď jsou v sousedním Němec-
ku desítky tisíc.

Docela hrůzostrašně působí také ka-
pitola, kde autorka popisuje sexuální vý-
chovu v některých mateřských školách 
– u dětí od 3 let. Hovoří se zde o před-
časné sexualizaci dětí, které by měly být 
v raném věku vedeny především k uvědo-
mění si hranic, k disciplíně a získávání 
jiných návyků, než sledovat, co jim radí 
nízké pudy; paradoxně nová (pokroková) 
genderová pedagogika sleduje opačný cíl 
– rozvinout před děti všechny možnosti 
a nalákat je rafinovanými prostředky na 
vše, co jim rozmanitá sexualita nabízí – ať 
si prý samy děti svobodně vyberou. Tomu 
se říká: výchova k reprodukčnímu zdraví.

Poznatky z internetu

Na internetových stránkách lze najít 
metodiku „genderových experimentů“ 
– tak jsou nazývány jakési učební celky, 
podle kterých lektoři připravují své lekce 
pro výuku na základních i středních ško-
lách, a pak tyto lekce nabízejí (samozřej-
mě bohatě dotované) školám.

V metodice těchto učebních vstupů do 
škol je zajímavé jedno. Pracuje se s dětmi 
– s těmito předpoklady: Lektor si připra-
ví prostředí, cílovou skupinu, pomůcky 
pro znázornění okolností, rodiny, příro-
dy, historie; vytvářejí se jakési modelové 
situace, do kterých jsou děti umělou ma-
nipulací vkládány a jsou vyzývány k za-
ujímání krajních postojů (může jít např. 
o situaci znásilnění, domácí násilí, od-
por k tvrdé kriminalizaci sexuální odliš-
nosti apod.). Tím jsou do psychiky dětí 
podsouvány odmítavé postoje k tradič-
ním formám soužití.

A pozor! Pracuje se s jediným závaz-
ným metodickým pokynem: Jediná pro-
měnlivá konstanta v takové „hře“ je – 
pohlavní a sexuální identita jednotlivce.

Na webovém portálu genderon  line.cz 
píše redaktorka Sokolová komentáře ta-
kovým způsobem, že pojmy „tradiční ro-
dina“, „manželství“, „úcta k rodině“, píše 
zásadně v uvozovkách. Z editorialů časo-
pisu vyjímáme: Jde nám o zdůraznění mno-
hosti podob, praktik, způsobů prožívání nebo 
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konceptualizací, jakých mohou sexuality v součas-
ném světě a specificky v našem prostoru nabývat... 
Další „perly“: Blanka Nyklová ve své recenzi quee-
ruje feminismus, Ivan Lukšík rekonstruuje sexuál-
ní morálku, Eva Chlumská osvětluje kontury queer 
vizibility v post-socialistických zemích,... A potom 
další a další redaktoři něco konstruují, dekon-
struují, queerují atd.

Mimochodem, slovíčko queer – znamená 
označení pro jazyk, pojmy, vystupování, které 
jsou podle genderové teorie přijatelné, v pod-
statě sterilní, neobsahují ani sebemenší naráž-
ku, která odporuje teorii genderu:

Např. ve školní slohové úloze je nequeer, když 
školák napíše, že maminka v sobotu smažila ko-
blihy a tatínek opravoval auto. – Tyto příklady 
jsou absolutně nequeer, protože dětem podsou-
vají stereotyp, který je nutné překonat. A na to 
právě studují noví odborníci na katedrách gen-
derových studií. Školitelé nás od stereoetypů rá-
di osvobodí. A naopak ochotně nás naučí pro-
žívat všechno, co patří k životu – včetně emocí 
a intimity – na veřejnosti. To bude potom tepr-
ve genderově queer.

Pojem queer vizibilita vyjadřuje něco jako čistý 
vzhled, ale ve skutečnost to znamená něco jako 
pohlavně neidentifikovatelný. Zkrátka, že člověk 
navenek vystupuje zcela sterilně, záhadně, s vě-
domě (záměrně) potlačenou pohlavní identitou, 
čímž vydává signály k okolí, aby se nikdo ani ne-
pokoušel mu nějakou takovou identitu přisuzovat.

Na závěr ještě jeden citát z časopisu. Autorka 
editorialu Sokolová takto definuje rodinu: Jinými 
slovy, rodina není přirozený fenomén, ale naprosto 
racionální, politická a hlavně selektivní instituce, 
která funguje jako organizační a kontrolní jednot-
ka (jakékoliv) společnosti.

-red-

„I někteří z našeho kléru ztratili 
důvěru v pravdu o manželství, živo-
tě a náboženské svobodě,“ upozornil 
biskup Thomas Olmsted z Phoeni-
xu na setkání 70 biskupů a kardinálů 
amerického kontinentu, které se kona-
lo 16. – 19. listopadu loňského roku 
v Mexico City. „Ztráta důvěry důsled-
kem neúnavného útoku světské kultu-
ry,“ řekl a dodal: „Pokud si křesťané 
neudrží důvěru v tyto tvrdé pravdy, 
poškodí se šíření evangelia.“

V průběhu jednoho pracovního se-
zení biskup Olmsted nabídl šest úko-
lů, které Kristus od církve v Americe 
vyžaduje, aby vykonala „v tomto oka-
mžiku historie“. Jedním z úkolů je vě-
řit v „tvrdé pravdy“.

„Důvěřovat pravdě znamená dů-
věřovat Kristu a důvěřovat, že jeho 
evangelium je skutečně dobrou zprá-
vou pro tento svět... Pravda a víra jsou 
svázány dohromady. Víra otvírá dveře 
pravdě, ke které by rozum sám nikdy 
nedošel. Vzhledem k tomu, že skeptic-
ká kultura našeho světa tvrdě kritizuje 
pravdy víry – a to zejména ty o man-
želství, lidském životě a náboženské 
svobodě, mnoho katolíků, dokonce 
i někteří z našich duchovních, ztratili 
důvěru v některé z těchto pravd, kte-
ré se k nám dostávají od Krista pro-
střednictvím církve.“ –

„Taková ztráta důvěry hatí na-
ši schopnost postavit se za práva 
těch nejzranitelnějších ve společnos-
ti a nést přesvědčivé svědectví o evan-
geliu. Ve skeptickém věku americký 
kontinent potřebuje naše pokorné, ale 
jisté svědectví o pravdě, aby zjistil, že 
svou plnost najde v našem Spaisteli.“

Biskup Olmsted uvedl i další úkol: 
„Pokud křesťané neuspějí v tomto úko-
lu, nikdy neuspějí při budování kultu-
ry života a společnosti pevně postave-
né na instituci manželství.“ A jaký je 
tento úkol? Čistota srdce.

„Populární kultura byla silně de-
formována krmením falešnými před-
stavami o ženskosti a mužství. Svou 
nejpozoruhodnější podobu dosáhla 

v pornografii, ale je vidět i v podpoře 
tzv. homosexuálních manželství,“ řekl.

„Kdo jiný než církev je schopen 
vybudovat kulturu čistoty, kulturu se-
xuální integrity? Co je potřebné ješ-
tě víc než bdělost, je křesťanská dů-
věra, že je možné žít cudný život, že 
věrnost manželskému slibu je na do-
sah, že je možné s pomocí Boží mi-
losti uniknout ze života promiskuity 
a návykové pornografie.“

„Na jedné straně,“ řekl biskup 
z Phoenixu, „se křesťané musí vy-
hnout pokušení vinit moderní kul-
turu ze všech problémů mezi členy 
církve, když jsou ve skutečnosti naše 
vlastní hříchy občas jejich hlavním dů-
vodem. Na druhé straně se musíme 
vyhnout pokušení přizpůsobit se po-
pulární kultuře bez ohledu na to, co 
je v rozporu s naší vírou, ale naopak 
postavit se jí na odpor.“

Biskup pak zdůraznil, že základní 
zodpovědností laiků je, aby se zapo-
jili do veřejné sféry. „Život a důstoj-
nost nenarozených a dalších zranitel-
ných osob jsou dnes vážně ohroženy. 
Dnes víc než kdykoliv jindy se křes-
ťané potřebují postavit proti zploště-
nému pojetí lidské osoby: čistě kon-
zumnímu, sekulárnímu a užitkovému 
pohledu na lidský život.“

Konferenci s názvem Panna Ma-
ria z Guadalupe, Hvězda nové evange-
lizace na americkém kontinentě vedla 
Papežská komise pro Latinskou Ame-
riku a byla sponzorována organizací 
Knights of Columbus.

Podle LifeSiteNews, 29. 11. 2013

Biskup Olmsted: Důvěřujme 
tvrdým pravdám o sexualitě

Biskup Thomas Olmsted

V SÝRII BYLO ZNIČENO 
98 KOSTELŮ A 1900 MEŠIT
Syrský velvyslanec Riad Haddad uve-

dl, že při vojenském konfliktu v zemi bylo 
částečně nebo úplně zničeno 98 křesťan-
ských kostelů, jejich zařízení bylo vykra-
deno. Současně bylo částečně nebo zcela 
zničeno 1900 mešit, 1600 škol a 60 % syr-
ských nemocnic, veškeré lékařské vybavení 
bylo ukradeno – uvedl Haddad na setkání 
s patriarchou Kirillem v Moskvě. Křesťané 
podle něj tvoří 10 % obyvatel země, což je 
více než milion lidí. Žijí přibližně v 2500 
obcích a městech.

Podle zpráv tiskových agentur
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Byl to opravdový thriller. Ale 
výsledek nemohl pro zastán-
ce největší občanské iniciativy 

EU, Jeden z nás, dopadnout lépe. Evrop-
ský parlament nikdy předtím ve své his-
torii nezažil tak upřímnou a čestnou roz-
pravu o nekonzistentnosti EU, pokud jde 
o ochranu každé lidské bytosti od oka-
mžiku početí.

Co se dělo v zákulisí? Dva dny před 
jednáním obdržel výbor občanů dopis 
s návrhem programu jednání, který byl 
bez souhlasu výboru občanů změněn. Jak 
se ukázalo, Evropský parlament se snažil 
dát minimální prostor zástupcům inicia-
tivy Jeden z nás a volný čas měl být zapl-
něn prohlášeními poslanců Evropského 
parlamentu. Vzhledem ke kontroverzím, 
které Jeden z nás během posledních dvou 
let v určitých kruzích vytváří, se někteří 
poslanci zřejmě rozhodli, že uspořádají 
pro zástupce iniciativy přednášku, mís-
to aby naslouchali, jak by se při takovém 
slyšení slušelo.

Obzvláště šokující bylo, že v prvním 
kole byl poskytnut prostor čtyřem poslan-
cům a dvěma komisařům, aby přednes-
li svá stanoviska ještě předtím, než bylo 
výboru občanů vůbec umožněno před-
stavit iniciativu a její cíle. Jako by toho 
nebylo dost, poslanci Evropského parla-
mentu, který v uplynulých dnech veřejně 
prohlašoval, že cílem jeho účasti na ve-
řejném slyšení je rozbít iniciativu Jeden 
z nás, a který se ji snažil odmítnout po-
mocí nenávistných výrazů jako „bandu 
náboženských extremistů“, byl ve změ-
něném programu třikrát poskytnut pro-
stor k proslovu.

10. dubna 2014 v ranních hodinách byl 
předsedovi Martinu Schulzovi a čtyřem 
předsedům parlamentních výborů, kteří 
měli při slyšení přednést své stanovisko, 
zaslán protestní dopis s žádostí o rych-
lou změnu programu jednání.

Ráno 14. dubna v 8.50 hod., když už 
místnost zaplnilo 400 lidí, kteří dychti-
vě očekávali jednání, Gregor Puppinck, 
zástupce výboru občanů Jeden z nás po-
hrozil, že jednání odvolá, pokud Evrop-
ský parlament nestáhne program, který se 
v podstatě rovná pokryteckému jednání, 
jehož účelem je omezit svobodu předsta-

vit to, co iniciativa Jeden z nás vyjadřu-
je. V 9.15 hod. jednání konečně začalo; 
s patnáctiminutovým zpožděním a změ-
něným programem, který již byl v sou-
ladu s požadavky zástupců iniciativy Je-
den z nás.

Gregor Puppinck, hovořící jménem ini-
ciativy Jeden z nás, zahájil schůzi těmito 

slovy: „Náš požadavek je prostý, konkrétní 
a v souladu se zákony EU. Žádáme o za-
řazení etické doložky do finančních na-
řízení EU, která by výslovně vylučovala 
jakékoli ničení lidských embryí.“

Jeho úvodní prohlášení neponecháva-
lo žádný prostor pro nesprávnou inter-
pretaci cílů a záměrů občanské iniciati-
vy Jeden z nás. Vyzval Evropskou komisi 
k legislativní činnosti, a tudíž toto slyše-
ní neznamenalo ukončení občanské ini-
ciativy, ale začátek legislativního proce-
su. Toho procesu, který hodláme dovést 
až do konce.

Následovaly dvě tematické prezentace. 
Jedna o embryonálním výzkumu, kterou 
vedl prof. Filippo Vari, jenž formuloval 
výzvu k právní konzistenci s rozsudkem 
Evropského soudního dvora v Brüstleově 
případě, v němž soud prohlásil, že lidské 
embryo má nárok na právní ochranu od 

početí. Druhou prezentaci vytvořila So-
phia Kubyová, ředitelka European Digni-
ty Watch, o rozvojové pomoci EU a potra-
tech. Ve své prezentaci ukázala, jak EU 
financuje potraty po celém světě, a vyzva-
la Evropskou komisi, aby zvýšila etické 
standardy a právní konzistenci své rozvo-
jové pomoci a politiky veřejného zdraví.

Mnozí poslanci EP ve svých prohlá-
šeních důrazně podpořili výzvu k zahá-
jení legislativního procesu, který pove-
de k zákazu financovat z prostředků EU 
činnosti, při kterých jsou ničena embrya.

Puppinck na závěr setkání odmítl, že 
by iniciativa Jeden z nás, která splnila 
všechny podmínky požadované Evrop-
skou komisí, vedla ke zneužití pravomo-
ci. Komise již ověřila a potvrdila, že legis-
lativní návrh iniciativy Jeden z nás spadá 
do kompetencí EU, respektuje evropské 
zákony a základní práva. Kromě toho 
byla politická legitimita této iniciativy 
prokázána téměř dvojnásobkem požado-
vaného počtu podpisů (1,7 milionu regis-
trovaných, více než 2 miliony přijatých).

Puppinck prohlásil, že není na Ev-
ropské komisi, aby posuzovala, zda ini-
ciativa je, či není politicky vhodná. Ev-
ropská komise by spíše měla respektovat 
mechanismy participativní demokracie 
zřízené Lisabonskou smlouvou, a proto 
má povinnost reagovat na petici zaháje-
ním plnohodnotného legislativního pro-
cesu odpovídajícího požadavkům inicia-
tivy Jeden z nás.

Zdroj: RC Monitor, 
European Dignity Watch

Jeden z nás v Evropském parlamentu

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR V OSN A EU
Organizace Hnutí Pro život ČR a Res Claritatis se nedávno staly členy platformy 

Life is Beautiful (Život je nádherný) působící při OSN. Platforma sdružuje nevládní 
neziskové organizace z celého světa, jejichž cílem je ochrana práva na život, rodinu, 
svobodu vzdělávání a svědomí. Hnutí Pro život ČR se zároveň stalo jednou ze zaklá-
dajících organizací evropské federace Jeden z nás, která vychází z úspěšné evropské 
občanské iniciativy Jeden z nás. Základy federace byly položeny již v listopadu 2013 
na 1. evropském kongresu Pro-Life v polském Krakově a první formální kroky k je-
jímu založení byly uskutečněny bezprostředně po veřejném slyšení iniciativy v Ev-
ropském parlamentu 10. dubna 2014. Evropská federace Jeden z nás aktivně prosa-
zuje myšlenky ochrany lidského života a jeho důstojnosti v evropských institucích.

HPŽ ČR, 12. 4. 2014
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lékař, filosof, humanista 8:45 Místo zvané domov 9:50 Zprávy 
z Věčného města: 5. 5. 2014 10:00 Generální audience [L] 
11:20 Mariánské korunovace v dějinách 11:45 Bible pro nej-
menší: Pavel na ostrově 11:55 Minuty s Janem Sokolem 
(17. díl): Kdy člověk jedná a kdy pouze reaguje? [P] 12:00 
Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
12:50 Charita ve středu – Pomoc lidem s roztroušenou 
sklerózou 13:50 Zhora dané: Vendelín Baláž 14:05 Nárožní 
kámen 14:45 Na koberečku 15:00 Poselství svatých: Johanka 
z Arku 15:10 Most milosrdenství 15:40 Zpravodajské 
Noeviny: 6. 5. 2014 16:00 Jak potkávat svět s Ing. Janem 
Kašpaříkem a jeho synem Vítem Kašpaříkem s dětmi 17:25 
Můj Bůh a Walter: Vykoupení [P] 17:40 Salesiánský ma-
gazín 18:00 Vatican magazine (766. díl): Týdenní zpravo-
dajství z Vatikánu 18:30 Bible pro nejmenší: Gedeon [P] 
18:35 Sedmihlásky – Kravičky, vy moje kravy a Pastě se, 
kravičky 18:40 Krasohled (5. díl) 19:10 Zprávy z Věčného 
města: 5. 5. 2014 19:20 Terra Santa News: 7. 5. 2014 [P] 
19:40 Přejeme si... [P] 19:55 Minuty s Janem Sokolem 
(17. díl): Kdy člověk jedná a kdy pouze reaguje? 20:00 Léta 
letí k andělům (60. díl): Petr Coufal [P] 20:20 Noční univer-
zita: Mgr. Vojtěch Vlček – Mučedníci komunismu [P] 21:40 
Plečnikův kostel sv. Františka v Lublani 21:55 Misie na-
živo s pracovníky misijní organizace Likvidace lepry 22:55 
NOEkreace (225. díl) 23:05 Generální audience papeže [P] 
23:35 Duchovní malby (5. díl): Ježíšovo veřejné působení 
0:05 Má vlast: Otrokovice.

Čtvrtek 8. 5. 2014: 6:05 Zimbabwe: Z temnoty 6:25 Hľadanie: 
Richard Čanaky 6:50 Hovory o Evropě (3. díl): Prosperující 
Evropa 7:35 Platinové písničky (19. díl): Dechovka 8:05 Terra 
Santa News: 7. 5. 2014 8:25 Přejeme si... 8:45 Román o do-
spívání (2. díl): Krize 10:30 Noemova pošta: květen 11:20 
Štětcem a píšťalou 11:40 Sedmihlásky – Kravičky, vy moje 
kravy a Pastě se, kravičky 11:45 Bible pro nejmenší: Gedeon 
11:55 Minuty s Janem Sokolem (18. díl): Jsme opravdu pří-
četní? [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 P. S. [P] 12:15 Má 
vlast: Otrokovice 13:00 Generální audience papeže 13:35 Jde 
o život (8. díl): Církev III. 15:10 Kurzy Alfa 15:25 Noeland 
(39. díl) 16:00 Zpravodajské Noeviny: 6. 5. 2014 16:15 
Osmý tón Svatého Hostýna 16:35 Život koncilu (8. díl) 16:45 
Biskup Hirka 17:05 Marina 17:35 Ars Vaticana (25. díl) [P] 
17:45 NOEkreace (225. díl) 18:00 Hermie a přátelé: Kdo to 
tu vlastně řídí? 18:35 Bible pro nejmenší: Hana [P] 18:40 
Sedmihlásky – Kravičky, vy moje kravy a Pastě se, kravičky 
18:45 Hlubinami vesmíru 19:25 Budu pomáhat: Společnost 
DUHA [P] 19:40 Ignaciánsky pulz 19:50 Minuty s Janem 
Sokolem (18. díl): Jsme opravdu příčetní? 20:00 U NÁS aneb 
od cimbálu o lidové kultuře (94. díl) [L] 21:25 Putování po 
evropských klášterech: Ad Lenglet, benediktin z kláštera ve 
Vaals, Belgie [P] 22:00 P. S. 22:10 Přejeme si... 22:25 Vatican 
magazine (766. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 22:55 
Krasohled (5. díl) 23:25 Poselství svatých: Johanka z Arku 
23:35 Angola – mladá země 0:05 Hudební magazín Mezi 
pražci 0:45 Kouzlo štípských varhan.

Pátek 9. 5. 2014: 6:05 NOEkreace (225. díl) 6:15 Krasohled 
(5. díl) 6:45 Hluk 7:00 Cvrlikání 8:10 Duchovní malby 
(5. díl): Ježíšovo veřejné působení 8:35 Noční univer-
zita: Mgr. Vojtěch Vlček – Mučedníci komunismu 10:00 
Na koberečku 10:10 Jde o život (8. díl): Církev III. 11:40 
Sedmihlásky – Kravičky, vy moje kravy a Pastě se, kra-
vičky 11:45 Bible pro nejmenší: Hana 11:55 Minuty s Janem 
Sokolem (19. díl): Jak je to s osobní svobodou, když jsem za-
městnanec? [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá 
z kaple Telepace [L] 12:50 Přejeme si... 13:05 Ars Vaticana 
(25. díl) 13:15 Biskup Hirka 13:40 Na pořadu rodina 14:45 
Poselství svatých: Marie, Matka Ježíšova 14:55 Fčeličky 
Strážnice 16:05 Harfa Noemova 16:30 Hľadanie: Richard 
Čanaky 16:55 Hrdinové víry (11. díl) 18:00 O Mariánskej 

Pondělí 5. 5. 2014: 6:05 Vatican magazine (766. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu 6:35 Nevzdají se 6:50 Život koncilu 
(8. díl) 7:00 Šance pro každého a Pohyb pro každého 7:15 
Dům nejen ze skla (5. díl) 8:15 Přejeme si... 8:35 Pro vita 
mundi (93. díl): Jan Rajnoch II. 9:15 Hudební magazín Mezi 
pražci [P] 10:00 Nedělní čtení: 3. neděle velikonoční 10:30 
Léta letí k andělům (58. díl): Jana Dominika Bohušová 10:50 
Pomoc, která se točí 11:15 NOEkreace (225. díl) 11:25 Youth 
Alive 11:40 Sedmihlásky – Kravičky, vy moje kravy a Pastě 
se, kravičky 11:45 Bible pro nejmenší: Saul se stal Pavlem 
11:55 Minuty s Janem Sokolem (15. díl): Proč ke štěstí po-
třebujeme druhé lidi? [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 
Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Fčeličky Strážnice 
14:00 Vatican magazine (766. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 14:30 Duchovní malby (5. díl): Ježíšovo veřejné 
působení 14:55 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Bůh jako 
bližní 15:45 Biskup Hirka [P] 16:10 V souvislostech (52. díl) 
16:30 Můj Bůh a Walter: Kristus 16:50 O létajícím faráři 17:00 
Štětcem a píšťalou 17:20 Krasohled (5. díl) 17:55 Hluk 18:10 
Salesiánský magazín 18:25 Sedmihlásky – Kravičky, vy 
moje kravy a Pastě se, kravičky 18:30 Bible pro nejmenší: 
Pavlovy cesty [P] 18:40 Hľadanie: Richard Čanaky [P] 19:10 
Ars Vaticana (24. díl) 19:20 Přejeme si... 19:35 Plečnikův kos-
tel sv. Františka v Lublani 19:45 Zprávy z Věčného města: 
5. 5. 2014 [P] 19:55 Minuty s Janem Sokolem (15. díl): Proč 
ke štěstí potřebujeme druhé lidi? 20:00 Jde o život (8. díl): 
Církev III. [L] 21:35 Na koberečku [P] 21:45 Terra Santa 
News: 30. 4. 2014 22:10 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet 
– Eucharistie (2. část) 22:55 Vatican magazine (766. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 23:25 Noemova pošta: 
květen 0:15 Na pořadu rodina.

Úterý 6. 5. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 5. 5. 2014 
6:15 Má vlast: Otrokovice 7:00 Můj Bůh a Walter: Kristus 
7:25 Zimbabwe: Z temnoty 7:45 Hlubinami vesmíru 8:25 
Proplout Svatou zemí 8:30 Štětcem a píšťalou 8:50 Farní 
charita Starý Knín a nové formy péče o malé děti 9:00 
Salama Don Bosco 9:15 Marina 9:45 Poselství svatých: 
Johanka z Arku 10:00 Vatican magazine (766. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu 10:30 Noční univerzita: P. Vojtěch 
Kodet – Eucharistie (2. část) 11:15 Angola – mladá země 
11:40 Sedmihlásky – Kravičky, vy moje kravy a Pastě se, 
kravičky 11:45 Bible pro nejmenší: Pavlovy cesty 11:55 
Minuty s Janem Sokolem (16. díl): Hodnotíme zpětně naše 
rozhodnutí? [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 P. S. [P] 
12:15 Zprávy z Věčného města: 5. 5. 2014 12:30 Platinové 
písničky (19. díl): Dechovka 13:00 Ars Vaticana (24. díl) 
13:10 Život koncilu (8. díl) 13:25 Román o dospívání (2. díl): 
Krize [P] 15:10 Noemova pošta: květen 16:00 Obec Plavnica 
16:10 Přejeme si... 16:25 Hudební magazín Mezi pražci 17:05 
Léta letí k andělům (58. díl): Jana Dominika Bohušová 17:25 
Anton Neuwirth – lékař, filosof, humanista 17:50 NOEkreace 
(225. díl) 18:00 Noeland (39. díl) 18:30 Bible pro nejmenší: 
Pavel na ostrově [P] 18:35 Sedmihlásky – Kravičky, vy 
moje kravy a Pastě se, kravičky 18:40 Hermie a přátelé: 
Kdo to tu vlastně řídí? 19:15 Práce Charity v Mexiku 19:35 
Zpravodajské Noeviny: 6. 5. 2014 [P] 19:50 Minuty s Janem 
Sokolem (16. díl): Hodnotíme zpětně naše rozhodnutí? 20:00 
Hrdinové víry (11. díl) [P] 21:05 Zpravodajské Noeviny: 
6. 5. 2014 21:20 Hovory o Evropě (3. díl): Prosperující 
Evropa [P] 22:10 P. S. 22:20 Zprávy z Věčného města: 
5. 5. 2014 22:30 Jak potkávat svět s Ing. Janem Kašpaříkem 
a jeho synem Vítem Kašpaříkem s dětmi 23:50 Terra Santa 
News: 30.4.2014 0:15 Přejeme si... 0:30 To jsou těžké vzpo-
mínky: holocaust Romů.

Středa 7. 5. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 6. 5. 2014 
6:20 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Bůh jako bližní 
7:10 NOEkreace (225. díl) 7:20 Biskup Hirka 7:40 Harfa 
Noemova 8:05 Povolaní v Nigérii 8:20 Anton Neuwirth – 

púti v Levoči 18:30 Bible pro nejmenší: Šalamoun [P] 18:35 
Sedmihlásky – Kravičky, vy moje kravy a Pastě se, kravičky 
18:40 Klauzura 19:00 Putování po evropských klášterech: 
Ad Lenglet, benediktin z kláštera ve Vaals, Belgie 19:30 
Odkaz předků (5. díl): Stará Voda 19:45 Zprávy z Věčného 
města: 9. 5. 2014 [P] 19:55 Minuty s Janem Sokolem 
(19. díl): Jak je to s osobní svobodou, když jsem zaměst-
nanec? 20:00 Kulatý stůl: Jiří z Poděbrad – jeho mírové 
poselství [L] 21:35 Na koberečku 21:45 Salesiánský ma-
gazín 22:05 Nedělní čtení: 4. neděle velikonoční [P] 22:35 
Přejeme si... 22:50 Hlubinami vesmíru 23:35 Cesta k andě-
lům (82. díl): Alena Povolná 0:25 Život koncilu (8. díl) 0:35 
Osmý tón Svatého Hostýna.

Sobota 10. 5. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 9. 5. 2014 
6:15 Klauzura 6:35 Osmý tón Svatého Hostýna 6:55 Youth 
Alive 7:10 Biskup Hirka 7:30 Štětcem a píšťalou 7:50 
Poselství svatých: Johanka z Arku 8:05 Léta letí k andě-
lům (60. díl): Petr Coufal 8:25 Sedmihlásky – Kravičky, vy 
moje kravy a Pastě se, kravičky 8:30 Noeland (39. díl) 9:00 
Hermie a přátelé: Kdo to tu vlastně řídí? 9:40 Krasohled 
(5. díl) 10:15 Můj Bůh a Walter: Vykoupení 10:30 Hovory 
o Evropě (3. díl): Prosperující Evropa 11:20 Terra Santa 
News: 7. 5. 2014 11:40 Zprávy z Věčného města: 9. 5. 2014 
11:50 Minuty s Janem Sokolem (20. díl): Je politik zaměst-
nanec, nebo svobodné povolání? [P] 12:00 Polední modlitba 
Sv. otce Františka [P] 12:10 P. S. [P] 12:20 Nedělní čtení: 
4. neděle velikonoční 12:50 Román o dospívání (2. díl): Krize 
14:40 U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (94. díl) 16:10 
Platinové písničky (19. díl): Dechovka 16:40 NOEkreace 
(225. díl) 16:50 Hudební magazín Mezi pražci 17:35 Minuty 
s Janem Sokolem (20. díl): Je politik zaměstnanec, nebo 
svobodné povolání? 17:40 Přejeme si... 18:05 Duchovní 
malby (6. díl): Ježíšovo utrpení [P] 18:30 Bible pro nej-
menší: Šalamoun 18:35 Sedmihlásky – Kravičky, vy moje 
kravy a Pastě se, kravičky 18:40 Hrdinové víry (11. díl) 
19:40 V souvislostech (53. díl) [P] 20:05 Cesta k andělům 
(83. díl): Stanislav Juránek [P] 20:55 Harfa Noemova [P] 
21:20 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Bůh jako bližní 
22:15 P. S. 22:25 Jde o život (8. díl): Církev III. 0:00 Život 
koncilu (9. díl) 0:10 Fčeličky Strážnice.

Neděle 11. 5. 2014: 6:15 Ars Vaticana (25. díl) 6:25 Biskup 
Hirka 6:50 U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (94. díl) 
8:15 Hrdinové víry (11. díl) 9:15 Léta letí k andělům (60. díl): 
Petr Coufal 9:35 Hľadanie: Richard Čanaky 10:10 Zprávy 
z Věčného města: 9. 5. 2014 10:30 Mše svatá z kostela 
sv. Václava s časopisem IN! [L] 11:40 Na koberečku 11:50 
Minuty s Janem Sokolem (21. díl): Kde se bere korupce? [P] 
12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V sou-
vislostech (53. díl) 12:40 Zpravodajské Noeviny: 6. 5. 2014 
12:55 Terra Santa News: 7. 5. 2014 13:25 Jde o život (8. díl): 
Církev III. 14:55 Noční univerzita: Mgr. Vojtěch Vlček – 
Mučedníci komunismu 16:20 Hermie a přátelé: Antonio 
a jeho soupeř neboli statečný mravenec [P] 17:00 Noeland 
(39. díl) 17:30 Sedmihlásky (43. díl): Když sem šel ces-
tičkou ouzkou [P] 17:40 Můj Bůh a Walter: Vykoupení 
18:00 Muzikanti hrajte [L] 19:05 Maribor – Kostel světla 
19:15 NOEkreace (226. díl) [P] 19:25 Poselství svatých: 
Bernadette Soubirousová [L] 19:40 Přejeme si... [P] 19:55 
Minuty s Janem Sokolem (21. díl): Kde se bere korupce? 
20:05 Vatican magazine (767. díl): Týdenní zpravodaj-
ství z Vatikánu [P] 20:35 Václav Hudeček – Galakoncert 
v Luhačovicích 21:25 V souvislostech (53. díl) 21:50 Hovory 
o Evropě (3. díl): Prosperující Evropa 22:35 O Mariánskej 
púti v Levoči 23:05 Nedělní čtení: 4. neděle velikonoční 
23:35 Ars Vaticana (25. díl) 23:45 Polední modlitba Sv. otce 
Františka 0:00 Zpravodajské Noeviny: 6. 5. 2014 0:15 Terra 
Santa News: 7. 5. 2014 0:35 Zimbabwe: Z temnoty 0:55 
Budu pomáhat: Společnost DUHA.
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Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)

BREVIÁŘ PRO LAIKY 3. – 10. KVĚTNA 2014

 

Liturgická čtení
Neděle 4. 5. – 3. neděle velikonoční
1. čt.: Sk 2,14.22b–33
Ž 16(15),1–2a+5.7–8.9–10.11
Odp.: 11a (Ukaž mi, Pane, cestu 
k životu. Nebo: Aleluja.)
2. čt.: 1 Petr 1,17–21
Ev.: Lk 24,13–35
Slovo na den: Celí smutní.

Pondělí 5. 5. – ferie
1. čt.: Sk 6,8–15
Ž 119(118),23–24.26–27.29–30
Odp.: 1 (Blaze těm, kteří kráčejí 
v zákoně Hospodinově. Nebo: 
Aleluja.)
Ev.: Jan 6,22–29
Slovo na den: Co máme dělat?

Úterý 6. 5. – památka sv. Jana 
Sarkandra (v Čechách nez. památka)
1. čt.: Sk 7,51–8,1a
Ž 31(30),3cd–4.6ab+7b+8a.17+21ab
Odp.: 6a (Do tvých rukou, Hospodine, 
svěřuji svého ducha. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,30–35
Slovo na den: Co konáš?

Středa 7. 5. – ferie
1. čt.: Sk 8,1b–8
Ž 66(65),1–3a.4–5.6–7a
Odp.: 1 (Jásejte Bohu, všechny země! 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,35–40
Slovo na den: Nebude nikdy hladovět 
a nebude nikdy žíznit.

Čtvrtek 8. 5. – nez. pam. P. Marie, 
Prostřednice všech milostí
1. čt.: Sk 8,26–40
Ž 66(65),8–9.16–17.20
Odp.: 1 (Jásejte Bohu, všechny země! 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,44–51
Slovo na den: Žít navěky.

Pátek 9. 5. – ferie
1. čt.: Sk 9,1–20
Ž 117(116),1.2
Odp.: Mk 16,15 (Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,52–59
Slovo na den: Pít jeho krev.

Sobota 10. 5. – ferie
1. čt.: Sk 9,31–42
Ž 116(115),12–13.14–15.16–17
Odp.: 12 (Čím se odplatím Hospodinu 
za všechno, co mi prokázal? 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,60–69
Slovo na den: Nad tím se pohoršujete?

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM NA SVATÉM AN-
TONÍNKU 
18. května 2014 – 15.00 hod. pouť Rytířstva Neposkvrně-
né – slouží P. MUDr. ThLic. Bogdan Sikora, OFM Conv. 
1. června 2014 – 10.30 hod. pouť Matice svatoanto-
nínské – slouží Mons. Vojtěch Šíma, biskupský dele-
gát pro formaci kněží.

V neděli dne 25. května 2014 se koná v bazilice Na-
vštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomou-
ce 1. POUŤ MATIC.

Program: V 10.30 hod. mše svatá celebrovaná olo-
mouckým pomocným biskupem a protektorem Ma-
tice svatokopecké Mons. Josefem Hrdličkou • od 
13 hod. komentovaná prohlídka baziliky a přilehlého 
areálu • v 17 hod. zazní koncert duchovní hudby Ave 
Maria v podání Smíšeného pěveckého sboru Colle-
gium vocale Olomouc. Pořádají Matice svatoantonín-
ská, svatohostýnská, svatokopecká a velehradská.

V neděli 25. května 2014 v 17 hodin se koná v bazilice 
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY AVE MARIA v podání Smí-
šeného pěveckého sboru Collegium vocale Olomouc 
pod vedením sbormistryně Růženy Saligerové. Vstup-
né dobrovolné.

Papežská misijní díla a farnost Zlín-Malenovice Vás zvou 
na 12. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ a 9. MISIJNÍ DEN DĚTÍ 
v sobotu 31. května 2014 do Zlína-Malenovic.
Program: 10.00 hod. registrace a doprovodný program 
– u kostela • 10.30 hod. úvodní slovo národního ředi-
tele PMD P. Jiřího Šlégra – kostel • 10.45 hod. misijní 
hraní, tvoření a soutěžení • 13.30 hod. povídání o misi-
ích – misijní společenství se představují, aneb možnos-
tem pomoci se meze nekladou • 14.15 hod. losování 
cen a vyhlášení tomboly • 15.00 hod. mše svatá a ro-
zeslání malých misionářů. Po celý den: možnost modlitby 
a adorace v kostele; misijní výstava, Misijní jarmark®. 
K dispozici bude malé občerstvení – párky, čaj a limo.
Zveme především mladé rodiny, děti, scholy, ministran-
ty, Misijní klubka a členy i nečleny PMD – prostě vás 
všechny! Karimatky s sebou!
Do slosování o zajímavé ceny budou zařazeny děti i do-
spělí: a) v převlečení za lidi jiných národností a kultur; 
b) v převlečení za cizokrajné zvíře; c) v lidovém kroji; 
d) rodiny, které přijdou v co největším počtu členů a při-
praví si „rodokmen“ zúčastněných na papír formátu A4.

Rodina Neposkvrněné si dovoluje pozvat vás na POUT-
NÍ SETKÁNÍ, které se uskuteční v bazilice Sedmibolest-
né Panny Marie v Šaštíně v sobotu 31. května 2014.
Program: 10.00 hod. promluva • 10.30 hod. pontifi-
kální mše svatá • 14.00 hod. modlitba rozjímavého 
růžence • 14.45 hod. svátostné požehnání.

Uvedení do první modlitby dne: NE 4. 5. PO 5. 5. ÚT 6. 5. ST 7. 5. ČT 8. 5. PÁ 9. 5. SO 10. 5.

Antifona 518 582 518 582 1708 1924 518 582 1653 1870 518 582 518 582

Žalm 783 881 783 881 786 884 783 881 783 881 783 881 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 518 582 518 582 1708 1516 518 582 1653 1870 518 582 518 582

Antifony 540 606 1046 1165 1062 1517 1076 1198 1092 1215 1107 1232 1123 1249

Žalmy 1030 1150 1046 1166 1062 914 1076 1198 1093 1215 1108 1232 1124 1249

Krátké čtení a zpěv 540 607 544 611 1710 1517 550 618 1362 1520 556 625 559 629

Antifona k Zach. kantiku 540 607 544 611 1361 1518 550 619 1362 1521 556 626 559 629

Prosby 541 607 544 611 1711 1927 550 619 1655 1872 556 626 559 629

Závěrečná modlitba 541 608 545 612 1361 1518 551 619 1362 1521 557 626 560 630

Modlitba během dne:

Hymnus 519 583 519 583 519 583 519 583 519 583 519 583 519 583

Antifony 519 584 519 584 519 584 519 584 519 584 519 584 519 584

Žalmy 1035 1155 1051 1171 1067 1188 1081 1204 1097 1220 1113 1238 1128 1254

Krátké čtení 541 608 545 612 548 616 551 620 554 623 557 627 560 630

Závěrečná modlitba 541 608 545 612 548 616 551 619 554 623 557 626 560 630

Nešpory: SO 3. 5.

Hymnus 517 581 517 581 517 581 1714 1518 517 581 1362 1521 517 581 517 581

Antifony 538 605 542 609 1056 1177 1072 1519 1087 1209 1102 1226 1118 1243 561 632

Žalmy 1025 1144 1040 1159 1057 1177 1072 1932 1087 1209 1102 1226 1118 1243 1133 1259

Kr. čtení a zpěv 538 605 542 610 546 613 1717 1934 552 620 1363 1522 558 628 561 632

Ant. ke kant. P. M. 539 605 543 610 546 614 1361 1520 552 621 1363 1522 558 628 562 632

Prosby 539 606 543 610 546 614 1718 1936 552 621 1664 1881 558 628 562 633

Záv. modlitba 541 608 541 608 545 612 1361 1518 551 619 1362 1521 557 626 564 635

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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VÝSTUP NA HORU MANŽELSTVÍ
Elias Vella • Ze slovenštiny přeložila Michaela Houšková • 
Odpovědná redaktorka Ivana Albrechtová

Kniha, která vznikla na základě přednášek P. Eliase Velly 
o manželství, nabízí čtenářům důležité rady pro zdravý manžel-
ský život. V první části autor ukazuje autentický obraz manžel-
ství v kontextu svátostného života. Druhá část 
knihy konfrontuje čtenáře se současnými pro-
blémy, jako jsou cizoložství, poruchy sexuální 
identity, odluka, rozvod atd., a přináší řešení 
těm, kteří usilují o pokoj, uzdravení a stálost 
ve svých vztazích.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., 135x195 mm, 192 stran, 199 Kč

SVATÝ FARÁŘ Z ARSU
Didier Tralwin

Životopis sv. Jana Marii Vianneye (1786–1859), jenž se svý-
mi heroickými skutky obětoval pro spásu duší. Vianney je živým 
příkladem lásky k Bohu i bližnímu, svědkem velikosti kněžského 
povolání, víry a pokory. Patron kněží celého svě-
ta je stále živým důkazem, že úspěch apoštolátu 
je obrazem míry následování Krista, nikoli sna-
hy líbit se tomuto světu.

Regina Invicta • Druhé vydání
Brož., A5, 152 stran, 175 Kč

NOVINKY Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ DVD, CD-MP3

POKLADY POD SNĚHEM
Film podle knižní předlohy Patricie St. John • Scénář a režie 
Mike Pritchard • Zvuk český, anglický • České titulky

Je možné změnit minulost a odpustit? Mohou se z nepřátel 
stát kamarádi? Půvabný příběh o přátelství a síle odpuštění nás 
zavede do krásné krajiny švýcarských Alp. Setkáme se tam s ma-
lým Danim a jeho starší sestrou Annette, kteří vyrůstají v horách 
s otcem a babičkou. Annette se chce pomstít svému spolužáko-
vi Lucienovi, který ublížil jejímu bratříčkovi. Přes 
všechnu Lucienovu snahu o usmíření to vypadá, že 
nenávist a opovržení nikdy neskončí. Jenže událos-
ti nabírají dramatický spád a začíná se ukazovat, že 
hořkost a zloba nejsou řešením.
Studio Telepace, s. r. o. • 1x DVD, 107 minut, 249 Kč

SVATODUŠNÍ OBNOVA
Vojtěch Kodet

Záznam kázání a přednášek pronesených při 
duchovní obnově před Letnicemi v Praze-Liboci ve 

dnech 16.–18. května 2013; stopa č. 6 obsahuje kázání v rámci du-
chovní obnovy v Olomouci-Hejčíně v květnu 2012. Obsah: 1. Co 
všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují (1 Kor 2,9); 2. Kdo by 
nás mohl odloučit od lásky Kristovy? (Řím 8,35); 3. Miluješ mě 
více než ti zde? (Jan 21,15); 4. Boží láska je nám vylita do srd-
ce (Řím 5,5); 5. Budete mi svědky (Sk 1,8); 6. Kdo žízní, ať při-
jde... (Jan 7,37).
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