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Dobrý den, drazí bratři a sest-
ry! Slyšeli jsme (Tit 1,7–9), co 
říká sv. Pavel o biskupech, to-

tiž kolik ctností máme my biskupové mít. 
Slyšeli jsme to všichni. Není to snadné, 
není, protože jsme hříšníci. Svěřujeme se 
však vaší modlitbě, abychom se alespoň 
blížili tomu, co radí apoštol Pavel všem 
biskupům. Modlíte se za nás?

V minulých katechezích jsme ukázali, 
jak Duch Svatý neustále a hojně zahrnuje 
církev svými dary. Kristus v síle a v milos-
ti svého Ducha nepřestává vzbuzovat mi-
nisteria, aby utvářel křesťanské komunity 
jako své Tělo. Jedním z těchto minis terií 
je biskupský úřad. V biskupovi, jemuž 
pomáhají kněží a jáhni, je přítomen sám 
Kristus, který se neustále o svoji církev 
stará, chrání ji a vede.

V přítomnosti a ministeriu biskupů, 
kněží a jáhnů můžeme rozpoznat pra-
vou tvář církve: svatou matku církev hie-
rarchickou. A vskutku, skrze tyto bratry, 
které Pán vyvolil a pomazal svátostí svě-

cení, církev vykonává svoje mateřství: 
rodí nás ve křtu jako křesťany; umožňu-
je nám znovu se zrodit v Kristu; bdí nad 
růstem naší víry; doprovází nás do Otco-
vy náruče, aby se nám dostalo jeho od-
puštění; připravuje pro nás eucharistický 
stůl, kde nás živí Božím Slovem a Ježíšo-
vým Tělem a Krví; vyprošuje nám Boží 
požehnání a sílu jeho Ducha; podporuje 
nás po celou dobu našeho života a zahr-
nuje svojí něhou a vroucností, zejména 
v těch nejchoulostivějších chvílích zkou-
šek, utrpení a smrti.

Toto mateřství církve se vyjadřuje zvláš-
tě osobou biskupa a jeho ministeriem. Ja-
ko totiž Ježíš vyvolil apoštoly, poslal je hlá-
sat evangelium a pást jeho ovce, tak také 
biskupové jakožto jejich nástupci jsou po-
staveni do čela křesťanských komunit ja-
ko ručitelé jejich víry a živé znamení Pá-
novy přítomnosti mezi nimi. Chápeme 
tudíž, že nejde o prestižní místo, čestné 
pověření. Biskupství není vyznamenáním, 
nýbrž službou. Ježíš to tak chtěl. V církvi 
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5. listopadu 2014 na náměstí Sv. Petra v Římě

nesmí být místo pro světskou mentalitu. 
Světská mentalita říká: „Tamten udělal 
církevní kariéru, stal se biskupem.“ Ni-
koliv! V církvi nesmí být místo pro tuto 
mentalitu. Biskupská hodnost je služba, 
nikoli honosná pocta. Být biskupy zna-
mená mít neustále na očích příklad Je-
žíše, který jako Dobrý pastýř přišel ne 
proto, aby si nechal sloužit, ale aby slou-
žil (srov. Mt 20,28, Mk 10,45) a dal svůj 
život za své ovce (srov. Jan 10,11). Svatí 
biskupové – a existují mnozí v dějinách 
církve – nám ukazují, že toto ministeri-
um se nevyhledává, nežádá, nekupuje, ale 
v poslušnosti přijímá, nikoli k povýšení, 
ale k ponížení jako Ježíš, který „se poní-
žil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti 
na kříži“ (Flp 2,8). Je smutné vidět muže, 
který tento úřad hledá, podniká spoustu 
věcí, aby jej dosáhl, a když se mu to po-
daří, neslouží, ale naparuje se a žije je-
nom pro svou samolibost.

Je tu ještě další cenný prvek, který si 
zasluhuje výslovnou zmínku. Když Ježíš 
vyvolil a povolal apoštoly, chápal je niko-
li jako od sebe oddělené, jako by byl kaž-
dý sám pro sebe, ale dohromady, aby byli 
sjednoceni spolu s Ním jako jedna rodi-
na. Také biskupové představují jediné spo-

Stojíme na prahu posledního týdne 
církevního roku. Slavnost Ježíše Krista 
Krále nám připomíná, kde máme po-
klad svého srdce – v nebi. Jen k němu 
přilnout, říká P. Milan Glaser. (str. 4) 
A to je výzva, která je stručným vyjád-
řením lidského úsilí o spásu duše. Jak 
prosté, a přitom tak vznešené!

Kdo však chce dosáhnout věčného 
přebývání v Božím království, které ne-
ní z tohoto světa, musí žít tak, aby ho 
„jeho poslední den“ nezastihl v odlou-
čení od Boha, v přilnutí ke světu, či do-
konce přímo ke Zlému. I proto je osla-
va Krista Krále povzbuzením, že ten, 
kdo nechá své srdce jen tomuto Králi, 
bude odměněn věčnou účastí na Boží 
slávě. Případný strach, ke kterému nás 
může vést vědomí posledního soudu, je 
však oprávněn ve skutečnosti jen tehdy, 
když se postavíme svým životem proti 

Bohu – pak je to ovšem strach z věčné-
ho zavržení.

Jak bojovat o svou svatost, nám uka-
zuje sv. Alfons z Liguori. (str. 5) Vy-
jmenovává tři prostředky, které je po-
třeba používat, abychom se neoddělili 
od Boha: útěk před příležitostmi k hří-
chu; časté přijímání svatých svátostí, 
zpovědi a svatého přijímání; rozjímání 
nebo vnitřní modlitba. Vidíme, že „re-
cept“ nepřináší nic nového, je jen po-
tvrzením toho, co všichni dobře zná-
me. A přesto: Držíme se toho? Přilnuli 
jsme k těmto prostředkům spásy nato-
lik, že jsou nedílnou součástí našeho 
života? Prosme Krista Krále, aby naše 
úsilí o získání Božího království nedo-
šlo zmaru – třeba jen proto, že jsme si 
neudělali ve svých pozemských staros-
tech čas na to, abychom ve svém srdci 
oddělili koukol od pšenice.

Se závěrem církevního roku končí ta-
ké Rok rodiny. Boj za přirozenou rodinu, 
za práva rodičů na výchovu svých dětí 
a za další záležitosti týkající se rodiny 
a člověka však nekončí. Proto i v tomto 
čísle mají své místo texty, jež mají po-
moci k pravdivému pohledu na čistou 
lásku zamilovaného páru (str. 8), na 
nešťastný život homosexuálů (str. 9), 
či na psychické důsledky, které u dětí 
způsobuje filosofie genderu (str. 10). 
Podpořme ze všech sil rodiče, kteří si 
nechtějí nechat líbit, že jim jejich děti 
krade „uvědomělá lidská společnost“, 
která ve jménu překroucené filosofie 
rovných práv pro každého či práv dí-
těte vede lidstvo k zániku. Modleme se 
ke Kristu Králi, aby Jeho království na-
plno zasáhlo svět lidí, a to tak, aby co 
nejvíce duší došlo k poznání pravdy, ob-
rácení a návratu do náruče Otcovy. Ješ-
tě je čas! Jak dlouho?

Daniel Dehner

Dokončení na str. 5

Editorial
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Pán tě zve na své poslední kázání. 
V době, kdy se jeho pozemský 
život přiblížil ke svému vyvrcho-

lení, chce obrátit tvou pozornost k hodi-
ně pravdy při konečném vyvrcholení lid-
ských dějin. Po řadě podobenství, která 
jeho dnešní řeč připravovala, chce ti před-
stavit už nikoliv podobenství, ale proroc-
ký obraz toho, co prožiješ na konci času. 
Přistup k němu s plným vědomím závaž-
nosti jeho posledního poselství. Konec ča-
su znamená totiž konec všech změn. Po 
konci času už budeš nenávratně a neod-
volatelně buď věčně nekonečně šťastný, 
nebo navěky zoufale nešťastný.

Pán přichází, tak jak slíbil, v nekoneč-
ném jasu své božské velebnosti v nesmír-
ném průvodu všech dobrých a blažených 
duchů. Král králů a Pán pánů usedá na 
svůj trůn, který je stolcem jeho slávy a nej-
vyšší spravedlnosti.

Andělé před ním shromáždili ze čtyř 
úhlů světa lidi všech dob. Jsou to myri-
ády lidských synů a dcer. Netvoří však 
bezhlavý dav v chaotické tlačenici. Ni-
kdo nikomu nepřekáží, nikdo nikoho ne-
zakrývá. Všichni mají stejně daleko jeden 
k druhému i k nejvyššímu Soudci. Tváří 
v tvář všichni bezprostředně vnímají slav-
ný majestát toho, skrze něhož všechno je 
stvořeno, kterého stavitelé zavrhli, ale stal se 
kvádrem nárožním. Bez omezených smy-
slů v plné bezprostřednosti nazírají, jak 
se jeho někdejší chudoba, ponížení a utr-
pení proměnily v nekonečnou vznešenost 
a krásu, jak se každá jeho rána změnila 
v ozdobu jeho svrchované slávy. Ti, kteří 
ho milovali věrně skrytého a pokorného, 
hledí na něho v radostném úžasu a vděč-
né úctě. Ti, kteří ho ignorovali, odmítali, 
pohrdali jím a plivali po něm, jsou zdě-
šeni, když poznávají jeho existenci a je-
ho vznešený svrchovaný majestát. Je to 
nejvyšší a definitivní triumf pravdy, dob-
ra a spravedlnosti.

Konečná proměna se však týká i všech 
těch nespočetných lidských bytostí. Jed-
ni tonou v radostném úžasu nad tím, do 
jaké krásy se proměnila jejich těla, i ta 
kdysi vetchá, zkroucená nemocí, stářím 
a utrpením. Nyní i z nich zjevně vyzařu-
je dobrota srdce a krása duše. Ti druzí 
jsou naopak zděšení ošklivostí a odpor-
ností těla, jehož zkrášlení věnovali tolik 
péče, když se na nich zcela zjevně zra-
čí celá ohavnost hříšného smýšlení, spá-

chaného zla a zanedbaného dobra. Všich-
ni tak i bez výroku vidí zcela jasně, kam 
patří, a podle toho se řadí jedni k ovcím, 
druzí do řad kozlů. Nic nezůstává skryté 
ani utajené a každý tu stojí v celé naho-
tě pravdy před Pánem, před sebou i před 
celým lidstvem.

Před tváří všech vystupují tu proměně-
ny i všechny skutky jednotlivců i celých 
národů. Všechno lidské úsilí a někdejší 
úspěchy, všechno vědění a pokrok váží 
jen tolik, kolik dobrého bylo skrze ně pro-
kázáno těm, kteří to potřebovali. Platí to 
i o všech skutcích zbožnosti a o modlit-
bách, které jsou nyní zhodnoceny podle 
toho, nakolik vedly a posilovaly k tomu, 
sloužit Kristu skrytému v našich bližních. 
A opět jedni jsou naplněni úžasem, jaké 
velikosti nabyly před trůnem Krista Krá-
le i ty nejmenší a nejskromnější skutky 
štědré a nesobecké dobrotivosti a lásky, 
a druzí jsou zděšeni, když stojí tváří v tvář 
neúprosnému poznání, že ve všech těch, 
kterým neposloužili a nepomáhali, ný-
brž jim křivdili, ubližovali, kterými po-
hrdali a nad které se vyvyšovali, byl sám 
Ježíš Kristus, nejvyšší Bůh a Pán. Nic tu 
není třeba vysvětlovat ani zdůvodňovat, 
zbytečná je jakákoliv obhajoba. Všechno 
to dobré i zlé, co bylo od počátku světa 
vykonáno, přijímal a zakoušel sám Pán.

Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se 
království, které je pro vás připraveno od po-
čátku světa. V tomto vrcholu lidských dě-
jin se potvrzuje, že jediný smysl celého 
stvořitelského díla byl od počátku v tom, 
aby Boží Syn mohl jednou takto pozvat 
své věrné k věčné hostině, aby navěky 
spočinuli v lůně svého nebeského Otce.

Boží Syn se všem zcela neklamně a de-
finitivně a nezvratně představuje jako Al-
fa a Omega, první a poslední, počátek a ko-
nec (1). Stál na počátku času, když skrze 
něho bylo všechno stvořeno, a nyní uza-
vírá čas dovršením svého díla. Ale mezi 
tento počátek i konec patří také jeho cesta 
k člověku, který si zneužitím své svobody 
zatarasil cestu do připraveného království 
a propadl smrti. Proto Beránek sestoupil 

Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus A
Liturgická čtení
1. čtení – Ez 34,11–12.15–17
Tak praví Hospodin: „Hle, já sám vyhle-
dám své stádo a ujmu se ho. Jako se 
pastýř stará o své stádo, když je mezi 
svými rozptýlenými ovcemi, tak budu 
pečovat o své ovce a vysvobodím je ze 
všech míst, kam se rozprchly v mlhavém 
a mračném čase. Já budu pást své stádo, 
já jim dám odpočinek – praví Pán, Hos-
podin. Budu hledat ztracené, zpět při-
vedu rozptýlené, obvážu zraněné, posí-
lím slabé, budu střežit tučné a silné, pást 
je budu svědomitě. Co se pak týká vás, 
moje stádo – tak praví Pán, Hospodin 
– budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi 
berany a kozly.“

2. čtení – 1 Kor 15,20–26.28
Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako 
první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt 
přišla skrze člověka, přijde skrze člověka 
také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro 
svoje spojení s Adamem všichni propadli 
smrti, tak zase pro svoje spojení s Kris-
tem všichni budou povoláni k životu. 
Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: 
na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří 
jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane 

Dokončení na str. 8

k němu z nebe, byl ukřižován, pohřben 
a třetího dnes vstal. Vrátil se k Otci, ale 
tak, že zůstal lidem více než nablízku ve 
své Církvi, ve svém slově, v skromných 
eucharistických způsobách a v pokorné 
podobě hladových a žíznivých, poníže-
ných, opuštěných a trpících. Nežádal od 
nás nic víc, než abychom mu uvěřili, při-
jali jeho křest a jeho slovo, jeho společ-
nost a blízkost a jeho cestu. Jeho sláva ja-
ko jednorozeného u Otce vyžaduje, aby 
vítězství dobra a spravedlnosti bylo do-
vršeno. Zlo si samo zvolilo cestu do věč-
ného ohně. Osud kozlů není nic více než 
pravý opak nabízené lásky a blaženosti.

Pro tebe čas ještě nekončí. Pán pro te-
be ustavičně prostírá svůj stůl před zraky 
tvých nepřátel (2) a ty každým svým slovem, 
myš lenkou a skutkem svobodně rozhodu-
ješ, zda chceš jednou z jeho úst uslyšet 
neodvolatelné Pojď!, anebo Odejdi!

Zvol si Ježíše, tak jako On si zvolil tebe.
   Bratr Amadeus

(1) Zj 22,13; (2) srov. žalm 23

Konec času
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Oddělí jedny od druhých.
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Slavnost Krista Krále je korunou 
liturgického roku. V poslední ne-
děli liturgického roku nás církev 

zve, abychom oslavili Ježíše, Pána, jako 
Krále vesmíru. Vyzývá nás, abychom ob-
rátili pohled do budoucnosti. Nebo ješ-
tě lépe: do hloubky, k poslednímu cíli dě-
jin, ke konečnému a věčnému království 
Kristovu. Na začátku, kdy byl svět stvo-
řen, byl u Otce a On oznámí jeho vládu 
na konci časů, až bude soudit všechny li-
di. Tři liturgická čtení nám mluví o tom-
to království.

Při posmívání Ježíši nejsou oba spolu 
ukřižovaní zajedno (srov. Lk 23,32–43). 
Zatímco jeden lotr zuřil a vysmíval se Je-
žíšovi, jeho rozumnější komplic ho káral 
– jmenoval se Dismas, podle zbožného 
ústního podání. S citem pro Ježíšovo ta-
jemství poznal, že jeho „provinění“ bylo 
úplně jiného druhu, že Ježíš se nedopus-
til násilí. On viděl, „že na tomto ukřižo-
vaném je skutečně patrná Boží tvář, že to 
je Boží Syn“ (Joseph Ratzinger – Bene-
dikt XVI., Ježíš Nazaretský, 2. díl, s. 139). 
Dojatý v této vypjaté situaci, řekl velmi 
osobní, lítost obsahující prosbu: „Pane, 
rozpomeň se na mne, až přijdeš do své-
ho království.“ (Lk 23,42) Nevíme nic 
o konkrétní představě toho lotra po pra-
vici, jak dospěl k této intuici.

„Zjevně pochopil,“ pokračuje Ratzin-
ger, „právě na kříži, že tento bezmocný 
je pravým králem – tím, na něhož čeká 
Izrael.“ Chtěl stát na jeho straně, „ne jen 
na kříži, ale i ve slávě“. Odpověď Ježíšova 
dokonce přesahuje jeho prosbu. Místo ne-

určité budoucnosti slibuje lotrovi po své 
pravici: „Ještě dnes budeš se mnou v rá-
ji.“ (Lk 23,43)

On mohl tímto tajemným slovem slí-
bit svému litujícímu společníkovi v utrpe-
ní ráj, skutečnou spásu u Boha, ještě pro 
„dnešek“ – poměrně rychle (srov. Ratzin-
ger, s. 139).

Krátká epizoda z Lk 23,39–43 ukazu-
je, že království Ježíšovo je vláda milosr-
denství, které dává útěchu a naději také 
po pochybeném životě, „že Boží slitová-
ní nás může dostihnout i v posledním 
okamžiku“. Litující lotr se „stal obrazem 
naděje,“ a tak vešel do dějin křesťanské 
zbožnosti. Můžeme připomenout také 
útěšnou sloku liturgického zpěvu „Dies 
irae“ (Den hněvu): „Marii (Magdalenu) 
jsi zbavil hříchů a lotra jsi vyslyšel, tím 
jsi také mně dodal naději.“

Na kříži umírající Boží Syn je živým 
důkazem dobroty Boží a jeho přátelské-
ho postoje k lidem. Jeho království, jeho 
říše, je založena na nenásilí a slitování, 
nikoliv na triumfu moci a ledovém nási-
lí. Z kříže Ježíšova, zvláště z rozhovoru 
Ukřižovaného v pašijích Lukášových do-
padá smířlivé světlo na „poslední věci“ 
a poslední soud, které u mnoha křesťa-
nů vyvolávají pocity strachu. Přesto pat-
ří soud k celku evangelia a zaujímá pro-
to oprávněné místo v Krédu a v liturgii 
církevního roku.

Z Directorium Spirituale
Ze Schweizerisches Kaholisches 

Sonntagsblatt 23/2013 přeložil -mp-

Kristus Král: o království jiného 
druhu – tady a teď

Pane Ježíši Kriste, klaním se Ti jako Králi světa. Všechno, co je stvořeno, 
bylo stvořeno pro Tebe. Nakládej se mnou jako se svým majetkem. Obnovuji 
svůj křestní slib, odporuji ďáblu, jeho nádheře a jeho dílu. Slibuji, že budu žít 
jako dobrý křesťan. Zvláště se zavazuji nabídnout všechny síly, abych dopomohl 
k vítězství právům Božím a Tvé církve. Božské Srdce Ježíšovo, Tobě předávám 
svá ubohá jednání s úmyslem, aby všichni uznali Tvé svaté království a tím aby 
bylo na celém světě založeno Tvé království pokoje. Amen.

Z -sks- 15/2014 přeložil -mp-

Ke Kristu Králi

O BOJIŠTI A NEPŘÍTELI
Mediální scéna stále více připomí-

ná bojiště. Zápolení vyznavačů různých 
sportovních disciplín, různice politic-
kých představitelů v přímém přenosu ne-
bo festivalové klání filmových hrdinů... 
Chybějí sice reportáže z oblastí konkrét-
ních ozbrojených konfliktů a neželí se ani 
tamějších ztrát na lidských životech, ale 
stále více se produkují emoce, které ma-
jí jasno v tom, kdo je tam či onde nepří-
tel. Motivace jsou ovšem vždycky vzneše-
né: národnostní příslušnost, vlastenectví, 
sociální záležitosti, ideové či ideologické 
zásady, právo a čím dál více i ta nejvzne-
šenější, totiž náboženské cítění. Konkrét-
ní finanční a mocenské zájmy mezi mo-
tivace nepřátelství samozřejmě nepatří. 
O peníze a moc v našem přehledném svě-
tě přece nikdy nešlo.

A tak mediální scéna, která se tváří, že 
buduje mír, jako by spíše verbovala do vál-
ky. Dogma o svobodě vyjadřování je nadá-
le propagováno, ale míru hrozí, že bude 
jenom virtuální. Oblast politiky, zvláš-
tě na mezinárodní úrovni, v sobě zmíně-
né emoce soustřeďuje nejvíce. V plurali-
tě nepřátel, kteří na této scéně vystupují, 
ba přibývají, si může vybrat každý. Jeden 
nepřítel tu však chybí, ten úhlavní a všem 
lidem společný. Produkce mezilidské ne-
vraživosti, byť jenom na rovině silných ře-
čí, totiž umožňuje nabýt dojmu, že média 
jako celek – úměrně tempu globalizace 
– používá jako svůj prostředek právě ten 
nejlstivější nepřítel, totiž nepřítel lidské 
přirozenosti. A ten, jak známo z evange-
lia, je otcem lži i vraždy, svůdcem i do-
časným vládcem tohoto světa.

Záleží proto na správné identifikaci 
bojiště, kterým není tento konečný svět, 
jak se může z médií zdát, nýbrž lidské du-
še. O jejich život jde, a nikoli o skvělý – 
abstraktní – politický řád tohoto světa, 
kvůli kterému se lidé stále více přou, pro-
tože se mylně a snad stále více domníva-
jí, že tomuto světu vládnou.

Lidské dějiny nespějí k dobrému kon-
ci automaticky, ani dějinnou nutností, 
ani demokraticky. Království Boží ni-
kdy z tohoto světa nebude, ale jako ne-
věsta sestoupí z nebe, kde mají lidská srd-
ce díky Kristu svůj poklad už nyní. Jen 
k němu přilnout.

Milan Glaser,
Česká sekce Rádia Vatikán, 5. 10. 2014
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II.

Teď si chceme říci, jak se musí vítě-
zit nad světem. Ďábel je velký nepřítel, 
ale svět je ještě horší. Pod slovem „svět“ 
se rozumí zlí lidé. Kdyby ďábel nepouží-
val svět, nebyl by nikdy dosáhl takových 
vítězství, jimž se v současnosti těší. Vy-
kupitel nás varuje, abychom se neměli 
ani tolik na pozoru před ďábly, jako před 
lidmi: „Mějte se na pozoru před lidmi.“ 
(Mt 10,17) Lidé jsou často horší než ďá-
bel, protože ďáblové prchají při modlit-
bě a při zvolání nejsvětějších jmen Ježíše 
a Marie. Když ale špatní kamarádi dráž-
dí k nějakému hříchu, tak neutíkají, ale 
pokoušejí a posmívají se o to více tím, že 
člověku nadávají do sprostého a nevzdě-
laného, který se nehodí k ničemu, a když 
proti němu nemohou nic namítat, nazý-
vají ho alespoň pokrytcem, který si hra-
je na svatého. A slabé duše, aby ušly vý-
tkám těchto posměvačů, jsou potom dosti 

nešťastné, přidružují se k těmto služeb-
níkům Lucifera a vracejí se k posměváč-
kům. – Můj bratře! Buď si jistý, že když 
budeš chtít vést ctnostný život, budeš od 
špatně smýšlejících dále posmíván a po-
hrdán. „Zlovolníkovi se hnusí, kdo je na 
přímé cestě.“ (Př 29,27) Kdo vede špat-
ný život, nemůže snést pohled zbožné-
ho. A proč? Protože jemu je obrácení ne-
ustálou výčitkou, a proto by byl rád, aby 
to dělali všichni jako on, aby neměl trap-
nou výčitku, kterou vyvolává v něm obrá-
cení jiných k dobrému.

Není žádného východiska, říká apoštol. 
Kdo slouží Bohu, musí být sám pronásle-
dován světem. „Všichni, kdo chtějí v Kris-
tu zbožně žít, budou pronásledováni.“ 
(2 Tim 3,12) Všichni svatí byli pronásle-
dováni. Kdo je světější než Ježíš Kristus? 
A přece ho svět tak moc pronásledoval, 
že zemřel probodnut na kříži.

Proti tomu neexistuje žádný prostře-
dek. Protože zákony světa jsou právě pro-

tichůdné zákonům Ježíše Krista. To, če-
ho si svět považuje, je v očích Kristových 
bláznovstvím: „Vždyť moudrost tohoto svě-
ta je u Boha bláznovstvím.“ (1 Kor 3,19) 
Naproti tomu nazývá svět hloupostí to, 
čeho si Ježíš Kristus váží, jako jsou kří-
že, bolesti, pohrdání: Slovo o kříži je pro 
ty, kteří jdou do záhuby, pošetilostí. Ra-
dujme se ale, když nám zlí nadávají a tu-
pí nás, s pomyšlením, že Bůh nám žehná 
a chválí nás. „Oni proklínají, a ty budeš 
žehnat.“ (Ž 109,28)

Nestačí, když nás chválí Bůh, Maria, 
všichni andělé, svatí a všichni spravedliví 
lidé? Nechejme tedy hříšníky mluvit, co 
chtějí, a jděme dále dělat radost Bohu, 
který je velmi vděčný a věrný tomu, kdo 
mu slouží. O co více nás stojí odpor a cvi-
čení v dobrém, o to větší bude Boží zalí-
bení a naše zásluha. Představme si, že by 
na světě nebyl nikdo kromě Boha a nás. 
Když se nám zlí vysmívají, máme je od-
poroučet Pánu a Bohu děkovat za osvíce-
ní, které nám dává. Těm ubožákům se ale 
vyhýbejme a chtějme pokračovat po své 
cestě. Nestyďme se ukazovat se jako křes-
ťané. Protože kdybychom se za Ježíše Kris-
ta styděli, pak by se také On, podle svého 
ujištění, styděl za nás v den svého soudu: 
„Kdo se bude stydět za mne a za má slo-
va, za toho se bude stydět Syn člověka, až 
přijde ve své slávě.“ (Lk 9,26)

Chceme-li se stát blaženými, musíme 
se jednou provždy rozhodnout pro utr-
pení, musíme se rozhodnout snášet ná-
silí a vážně se sebou nakládat, když nám 
ubližují: „Úzká je cesta, jež vede k životu.“ 
(Mt 7,14) „Nebeské království trpí nási-
lí a násilníci se ho zmocňují.“ (Mt 11,12) 
Kdo si nečiní žádné násilí, ten se nestane 
blaženým. Není žádné východisko, proto 
musíme vystoupit proti naší vzpírající se 
přirozenosti, když se jinak chceme vycvi-
čit v dobrém. Zvláště na začátku si musí-
me činit násilí, abychom vymýtili zlé ná-
vyky a dobré si vštípili. Když se pak to 
dobré stane zvykem, bude pozorování 
Božího zákona lehké, ba dokonce sladké. 
Pán sdělil svaté Brigitě, že tomu, kdo ve 
cvičení ctnosti vytrpí první píchání trnů 
s odvahou a trpělivostí, se samy trny pro-
mění v růže. Buď tedy bdělý, můj křesťa-
ne, Ježíš Kristus teď mluví k tobě to, co 
říkal onomu postiženému dnou: „Teď jsi 
zdráv; už nehřeš, aby se ti nestalo něco 
ještě horšího.“ (Jan 5,14) Svatý Bernard 

Sv. Alfons Maria z Liguori

O vytrvalosti (2)
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 24,13)

lečenství, které Ježíši i samotným apo-
štolům velmi leželo na srdci. Proto je 
krásné, když biskupové spolu s pape-
žem vyjadřují tuto kolegialitu a snaží 
se být více a více služebníky věřících, 
více služebníky v církvi! Zakusili jsme 
to nedávno na zasedání synody o ro-
dině. Pomysleme však na všechny bis-
kupy roztroušené po světě a žijící ve 
vzájemně odlišných lokalitách, kultu-
rách, senzibilitách a tradicích od jed-
noho konce světa ke druhému (jeden 
biskup mi včera říkal, že musel cestovat 
do Říma letecky více než 30 hodin...). 
Všichni jsou výrazem tohoto niterné-
ho spojení, v Kristu a mezi svými ko-
munitami. Ve společné modlitbě církve 
všichni biskupové společně nasloucha-
jí Pánu a Duchu a mohou tak věnovat 
hlubokou pozornost člověku a zname-
ním doby (srov. Gaudium et spes, 4).

Drazí přátelé, z toho všeho chá-
peme, proč křesťanské komunity roz-
poznávají v biskupovi obrovský dar 
a jsou povolány chovat upřímné a hlu-
boké spojení s ním, počínaje kněžími 
a jáhny. Církev není zdravá, pokud vě-
řící, jáhni a kněží nejsou sjednoceni 
se svým biskupem. Církev, která ne-
ní sjednocena s biskupem, je nemoc-
ná. Tuto jednotu všech věřících, jáhnů 
a kněží s biskupem si přál Ježíš. A za-
chovávají ji spolu s vědomím, že právě 
v biskupovi je viditelný svazek každé 
církve s apoštoly a se všemi ostatními 
komunitami spojenými s jejich biskupy 
a s papežem v jediné církvi Pána Ježí-
še, která je naší svatou matkou církví 
hierarchickou.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

Svatá matka církev hierarchická – dokončení ze str. 2
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učí: Povšimni si, že když nešťastně pad-
neš podruhé, pak věz, že tvoje neštěstí bu-
de větší než všechny tvoje dřívější pády: 
„Slyš! Jeden pád není tak zlý jako opako-
vaný pád.“ Střezte se těch, říká Pán, kteří 
se vydali na cestu Boží a potom z ní sešli. 
„Běda synům buřičům!“ (Iz 30,1) Tito bu-
dou potrestáni jako takoví, kteří odporo-
vali světlu. „Jiní patří k těm, kdo odmítají 
světlo.“ (Job 24,13) A trest těchto vzbou-
řenců, kteří byli nadáni velkými znalost-
mi o Bohu a potom se mu stali nevěrnými, 
spočívá v tom, že zůstanou slepí a skon-
čí svůj život v hříších. „Odřekne-li se však 
spravedlivý své spravedlnosti a bude se 
dopouštět zlého tím, že napodobí všech-
ny ohavnosti, jichž se dopouští zlovolník, 
bude žít? Už se nebude vzpomínat na veš-
kerou spravedlnost, podle které žil, ale za 
nevěru, jíž se provinil, a za hřích, jehož se 
dopustil, zemře.“ (Ez 18,24)

CHVÁLY A PROSBY
Ó můj Bože! Zasloužil bych už častější 

trest, protože potom, co jsem prostřednictvím 
Tvého osvícení hříchy sice opustil, jsem se 
pak zase ke stejnému vrátil. Vyslovuji Tvé-
mu milosrdenství nekonečný dík, že jsi mě 
neponechal v mé slepotě odnětím světla, jak 
bych si byl zasloužil. Jsem Ti proto, můj Je-
žíši, velice zavázán, a byl bych velmi nevděč-
ný, kdybych se k Tobě zase otočil zády. Ne, 
můj Vykupiteli! Chci Tvému milosrdenství 
zpívat chválu navěky. Doufám, že po celý 
zbytek života a po celou věčnost budu zpívat 
chválu Tvému milosrdenství, budu Tě stá-
le milovat a nebudu nikdy oloupen o Tvo-
ji milost. Moje dosavadní velká nevděčnost 
vůči Tobě, které se teď děsím a nade všec-
ko zlo zamítám, mi má posloužit k tomu, 
abych stále hořce oplakával na Tobě spá-
chané bezpráví a abych v sobě o to více ne-
chal rozhořet lásku k Tobě, přičemž si připo-
menu ty velké milosti, které jsi mi prokázal 
po tolika mých urážkách. Ano, miluji Tě, 
nekonečné lásky hodný Bože! Ode dneška 
budeš jedinou mojí Láskou, mým jediným 
Dobrem. Ó věčný Otče! Pro zásluhy Ježíše 
Krista prosím Tě o konečnou vytrvalost ve 
Tvé milosti a ve Tvé lásce. Vím sice, že mi 
ji vždycky dáváš, když Tě o ni prosím. Ale 
přesto Tě snažně prosím, můj Bože, abych 
vždycky žádal o vytrvalost a o milost. – 
Ó Maria, moje Přímluvkyně, moje útočiš-
tě a naděje! Vypros mi svojí přímluvou stá-
lost, abych Boha stále prosil o vytrvalost až 

do konce. Prosím Tě, vypros ji pro mě, pro 
lásku Ježíše Krista. Amen.

III.

Nyní přicházíme ke třetímu nepříte-
li, který je nejhorší ze všech, totiž k tělu, 
a chceme se dovědět, jak se proti němu 
musíme bránit. Zaprvé modlitbou, jak 
jsme už o tom uvažovali dříve. Zadruhé 
bráněním se příležitosti, a o tom teď chce-
me uvažovat.

Svatý Bernard Sienský říká, že nejdů-
ležitější rada, ba dokonce opora nábo-
ženství je utíkat od hříšných příležitostí: 
„Mezi radami Kristovými je jednou z nej-
významnějších a je současně základem 
náboženství: utíkej před příležitostí ke 
hříchu.“ (1 Toma Serm. 21 art. 3. cap. 3) 
Jednou vyznal ďábel, donucen přísahou, 
že nejprotivnějším kázáním je pro něho 
kázání o útěku před příležitostí. Protože 
ďábel si dělá legraci ze všech předsevzetí 
a slibů, které kajícník dělá, dokud je ne-
poruší příležitost ke hříchu. Příležitost je 
tím hlavním, co se týká smyslných roz-
koší a pásky před očima, a brání člově-
ku, aby už nedbal ani svých předsevzetí, 
ani vysvětlení, která dostal, ani věčných 
pravd: zkrátka působí, jako by člověk na 
všechno zapomněl a současně byl slepý.

První příčinou pádu našich prvních 
rodičů bylo, že neutekli před příležitos-
tí. Bůh jim kromě jiného dokonce přiká-
zal, aby se nedotýkali zakázaného ovoce: 
„Nebudete z něho jíst, nedotknete se ho 
pod trestem smrti.“ (Gn 3,3) Jenom ne-
opatrná Eva viděla, vzala a jedla. Nejpr-
ve si začala plod zblízka prohlížet, potom 
jej vzala do ruky – a jedla z něho. Kdo se 
vydává dobrovolně do nebezpečí, zahy-
ne z něho: „Kdo miluje nebezpečí, upad-
ne do něho.“ (Sir 3,26) Svatý Petr říká: 
„Ďábel obchází a hledá, koho by pohltil.“ 
Co tedy udělá, aby se znovu vrátil do du-
še, ze které už byl vyhnán? – ptá se svatý 
Cyprián. Jde a zkouší, jak by našel něja-
kou příležitost: „Zkouší, jestli není něco, 
čím by mohl vniknout.“ Když se dá du-
še svést ke hříšné příležitosti, pak se ne-
přítel bezpochyby do ní navrátí a omotá 
si ji. Dále poznamenává opat Guerricus: 
Lazar vstal, i když byl obvázán. „Vyšel, 
i když byl svázán na rukou a na nohou,“ 
ale když povstal, zase umřel. Tento spiso-

vatel chce říci: Běda tomu, kdo sice po-
vstal ze hříchu, pouze vázán příležitostí. 
Tento, i když vstal, zase zemře. Kdo te-
dy chce být blažený, musí se vyhýbat ne-
jenom hříchu, ale také příležitosti ke hře-
šení. Musí se vyhýbat např. tomu příteli, 
tomu domu, onomu dopisování.

Můžeš přece říci: Teď jsem už změnil 
život a nemám v úmyslu s touto osobou 
konat nic zlého, ba necítím už ani pokuše-
ní. Odpovídám: V Mauritánii existují, jak 
se vypráví, jisté medvědice, které se vydá-
vají na lov opic. Když opice medvědici je-
nom spatří, utečou na stromy. Co ale udě-
lá medvědice? Natáhne se pod stromem 
a dělá se mrtvou. Když pak uvidí, že opi-
ce sestoupily, vyskočí, uchvátí je a sežere 
je. Právě tak si počíná zlý nepřítel. Zasle-
pí nás, abychom si mysleli, že nebezpečí 
pominulo, vystaví ale onu osobu do pří-
ležitosti, pak nechá vzniknout pokušení 
a to ho zaplete.

Ó, jak je mnoho nešťastných duší, kte-
ré se často modlí, přijímají a které bychom 
mohli nazvat svatými. Stanou se ale ko-
řistí pekla, protože propadly příležitosti! 
V církevních dějinách se píše toto: Jistá 
svatá žena, která byla tak milosrdná, že 
pochovávala mučedníky, našla jednoho, 
který ještě nebyl mrtvý. Donesla ho do 
svého domu a on se zotavil. Co se stalo? 
Blízkou příležitostí ztratili tito dva svatí, 
jak bychom je mohli nazývat, nejprve mi-
lost Boží a potom také víru.

Pán poručil Izaiášovi, aby kázal, že kaž-
dý člověk je jako sen: „A já říkám: »Co 
mám volat?« – »Všechno tvorstvo je trá-
va.«“ (Iz 40,6) Tady dělá svatý Jan Zlato-
ústý poznámku a říká: Je možné, aby se-
no nehořelo, když se k němu přiloží oheň? 
„Polož ohnivé jiskry na seno a pak se opo-
važ tvrdit, že se seno nevznítí.“ A stejně 
je nemožné, říká Cyprián, být v ohni a od 
plamenů se nevznítit. Je nemožné být ob-
klopen plameny, a nevznítit se. (De sing. 
Cler.) Naše síla, varuje prorok, je jako do 
ohně vhozené stéblo slámy: „Velikán se 
promění v koudel a z jeho díla bude jis-
kra: oba budou plát zároveň a nebude ni-
kdo, kdo by hasil.“ (Iz 1,31)

Právě tak, říká Šalomoun, by byl pošeti-
lý ten, kdo by chtěl tvrdit, že může vstoupit 
do žáru, aniž by se popálil. „Může člověk 
chodit po žhavých uhlících, aniž si popá-
lí nohy?“ (Př 6,28) Stejně pošetilý by byl 
ten, kdo by se vydal příležitosti a myslel 
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si, že nepadne. Před hříchem se musí utí-
kat jako před hadem: „Jako bys utíkal před 
hadem, utíkej před hříchem.“ (Sir 21,2) 
Nemusíme se bát jenom kousnutí hada, 
říká Gualfridus, musíme se bát nejenom 
se ho dotknout, ale i přijít do jeho blíz-
kosti: „Utíkej jak před dotykem, tak také 
před přiblížením.“ Kdežto ty odpovídáš: 
Ten dům, toto přátelství je potřebné pro 
můj úspěch. Ale dobře víš, že ten dům je 
pro tebe cestou do pekla: „Její obydlí je 
cesta do šeolu, svah k nádvoří mrtvých.“ 
(Př 7,27) Takže není žádné východisko, 
musíš ho úplně opustit, když chceš být bla-
žený. Kdyby to bylo tvoje pravé oko, říká 
Pán, musíš je vyloupnout a odhodit daleko 
od sebe. „Svádí-li tě tvé pravé oko ke hří-
chu, vyrvi je a odhoď od sebe.“ (Mt 5,29) 
Všimněte si slova „od sebe“. Musíš je za-
hodit nikoliv blízko, nýbrž daleko od se-
be, to znamená, musíš se vyvarovat každé 
příležitosti. Svatý František z Assisi řekl, 
že nepřítel pokouší duchovní osoby, které 
se věnují Bohu, jinak, než pokouší ty, kte-
ří vedou špatný život. Na začátku se ne-
pokouší hned je svázat provazem, svazu-
je jenom vlasem. Potom je váže nití, pak 
šňůrou, nato provazem a tak je uchvátí ko-
nečně s sebou do hříchu. Kdo chceš být 
svobodný od tohoto nebezpečí, odstřihni 
hned na začátku ten vlas, zamez jakékoliv 
příležitosti, ty pozdravy, ty hrátky, ty do-
pisy a podobně. A co se týká zvláště ne-
řesti necudnosti, pak bude pro toho, kdo 
si na to zvykl, ne dosti vyhnout se příští 
příležitosti. Musí se vyhýbat i té nejvzdále-
nější. Když se nevyhne ani té, zase padne.

Kdo chce být opravdu blažený, musí 
učinit pevné rozhodnutí a stále je obno-
vovat, že se nechce nikdy oddělit od Bo-
ha, a ať proto opakuje opravdu často vý-
rok svatých: „Ať ztratím všechno, jenom 
ne Boha.“ Nestačí jenom pouhé předse-
vzetí, že Ho nechceš nikdy ztratit, mu-
síš také používat prostředky, aby ses této 
ztrátě jistě vyhnul. Prvním prostředkem je 
útěk před příležitostmi. O tom už byla řeč. 
Druhým je časté přijímání svatých svátos-
tí, zpovědi a svatého přijímání. V domě, 
kde se často zametá, nevládne nečistota. 
Zpovědí se duše očistí a dostane se jí ne-
jenom odpuštění hříchů, ale také pomoc 
k odporu proti pokušením. Přijímání ale 
je do opravdy nebeský chléb. A stejně jako 
tělo nemůže žít bez pozemského pokrmu, 
právě tak nemůže žít duše bez této nebes-

ké stravy. „Nebudete-li jíst tělo Syna člo-
věka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete 
mít v sobě život.“ (Jan 6,53) Kdo naproti 
tomu tento chléb často požívá, ten se po-
jišťuje, aby žil navěky! „Kdo bude jíst ten-
to chléb, bude živ navěky.“ (Jan 6,51) Pro-
to nazývá církevní sbor z Tridentu svaté 
přijímání lékem, který zbavuje všedních 
hříchů a pojišťuje proti smrtelným: „Je to 
prostředek, kterým se zbavujeme všedních 
hříchů a bráníme se hříchům smrtelným.“ 
(Trid. Sess. 13, cap. 2) Třetím prostřed-
kem je rozjímání nebo vnitřní modlitba. 
„Ve všem, co konáš, pomýšlej na svůj ko-
nec, a nikdy nebudeš hřešit.“ (Sir 7,36) 
Kdo má před očima věčné pravdy, smrt, 
soud, neupadne do hříchu. Bůh vás osví-
tí v rozjímání: „Kdo k němu hledí, rozzáří 
se a na jeho tváři nebude hanba.“ (Ž 34,6)

Tak Bůh mluví k nám a dává nám na vě-
domí, čemu se máme vyhýbat a co máme 
dělat: „Zavedu ji na poušť a budu promlou-
vat k jejímu srdci.“ (Oz 2,16) Rozjímání 
je dále vždy krásnými kamny, v nichž se 
rozžíhá božská láska. „Jak jsem na to stá-
le myslel, oheň vzplanul.“ (Ž 39,4) Aby-
chom se konečně udržovali v milosti Bo-
ží, je nezbytně nutné, jak jsme už vícekrát 
připomínali, stále úpěnlivě prosit o milosti 
k tomu potřebné. Kdo se ale vnitřní modlit-
bou nezabývá, bude těžko prosit, naléhavě 
prosit, a když se člověk nemodlí, zahyne.

Musíme proto bez ustání používat pro-
středky k dosažení blaženosti a vést uspo-
řádaný způsob života. Ráno při vstávání 
si cvič křesťanské ctnosti díkůvzdání, lás-
ky, obětavosti a předsevzetí, kromě proseb 
k Ježíši a Marii, aby tě v tento den ochrá-
nili od hříchů. Nato rozjímej a zúčastni se 

mše svaté. Během dne nezapomeň na du-
chovní četbu a návštěvu Nejsvětější svá-
tosti a Matky Boží. Večer růženec a zpyto-
vání svědomí. Během týdne častější svaté 
přijímání podle rady zpovědníka, který má 
k tomu stále pomáhat. Velmi užitečné by 
bylo také jednou za rok prodělat v někte-
rém klášteře duchovní cvičení. Člověk mu-
sí rovněž uctívat nejsvětější Pannu Marii 
zvláštní pobožností, postem v každou so-
botu. Ona se nazývá Matkou vytrvalosti 
a slibuje ji těm, kdo jí slouží. „Kdo kona-
jí mé skutky, nezhřeší.“ (Sir 24,22) Pře-
devším musíme Boha stále prosit o vytr-
valost, zvláště v čase pokušení, protože 
tenkrát máme neustále vzývat svatá jmé-
na Ježíše a Marie, pokud pokušení trvá. 
Jestliže to tak děláš, budeš jistě blažený, 
a když to neděláš, budeš jistě zavržen.

CHVÁLY A PROSBY
Můj milý Vykupiteli! Děkuji Ti za osví-

cení, která mi dáváš, a za prostředky, které 
mi ukazuješ, abych se posvětil. Slibuji Ti, že 
je vytrvale budu používat. Pomoz mi, abych 
Ti zůstal věrný. Vidím, že mě chceš učinit 
blaženým, a já chci být blažený, zejména 
abych vyhověl přání Tvého srdce, které si 
moji spásu tak toužebně přeje. Můj Bože, 
nechci Tvojí lásce, kterou ke mně chováš, 
už odporovat. Byla to tato láska, která mě 
snášela s tak velkou trpělivostí, zatímco já 
jsem Tě urážel. Ty mě vyzýváš k opětova-
né lásce. A já si také nepřeji nic jiného, než 
abych Tě měl rád. Miluji Tě, nekonečná 
Dobroto, miluji Tě, nekonečný Bože! Jak 
vroucně jsem Tě miloval! Pro zásluhy Ježí-
še Krista nedopusť, abych byl vůči Tobě ne-
vděčný! Učiň, abych buďto přestal být k To-
bě nevděčný, nebo ukonči můj život. Pane! 
Ty jsi začal dobré dílo, také je dokonči. Po-
tvrď, Bože, co jsi ve mně způsobil. Dej mi 
světlo, dej mi sílu, dej mi lásku. – Ó Ma-
ria! Ty, která jsi ochránkyní pokladu mi-
losti, přijď mi na pomoc, přijmi mě za své-
ho sluhu, kterým chci být, a pros Ježíše za 
mě. Moje blaženost závisí nejprve na záslu-
hách Ježíše Krista, ale také na Tvojí štědré 
přímluvě. Amen.

Z knihy Vorbereitung zum Tode 
oder Betrachtungen über die ewigen 

Wahrheiten um fromm zu leben und selig 
zu sterben vom heiligen Alphons Maria 

von Liguori přeložil -mp-

Sv. Alfons Maria z Liguori
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Trpělivost

Představme si, že on a ona jsou do se-
be zamilovaní až na dno srdce. Zakou-
kaní do sebe. Přitahováni nejen svými 
dušemi, ale i svými ... těly. Stojí před di-
lematem, nakolik si dovolit fyzickou blíz-
kost. Představme si, že chlapec se dívá do 
hlubokých očí své dívky a klidně řekne: 
„Velice tě miluji, proto zachovejme čisto-
tu.“ Proč? Mysleme na to, co by se moh-
lo stát, kdyby všechno bylo jinak.

Psychologové argumentují, že když se 
zamilovaná dívka rozhodne pro soužití, je 
to, jako by vyslala svému chlapci signál: 
fyzická láska je ospravedlněna naší zami-
lovaností. Jenže podle týchž psychologů 
se normální člověk během života prý za-
miluje 3–7krát. Má snad každá tato za-

milovanost ospravedlnit tělesný styk, no-
ta bene s jinou osobou než s manželským 
partnerem, když se člověk do ní zakou-
kal? Do důsledku domyšleno: souhlas 
k předmanželskému sexu je tedy souhla-
sem ke zradě po svatbě. Hluboká a zralá 
láska naopak vydrží čekat.

Shoda zálib

Představme si dále, že chlapec řekne 
své vyvolené: „Miluji tě! Zdržme se ale se-
xu, protože mým největším snem je co nej-
lépe tě poznat.“ Psychologové dokazují, 
že když zamilovaní souhlasí se soužitím 
před svatbou, nejsou schopni se poznat 
v jiných aspektech života. Emocionální 
zážitky prvních sexuálních zkušeností 
jsou tak silné, že překážejí poznání toho 
druhého v jiných rovinách. V souvislos-

P. Prof. Mariusz Rosik

Nádhera čisté lásky

ti s tím rychle začne převládat smyslnost 
a ty nejdůležitější aspekty lásky, např. 
vzájemná starost jednoho o druhého, od-
povědnost, poznání jeho zálib a zájmů, 
a hlavně jeho hierarchie hodnot a otáz-
ky víry jsou opomíjeny. Je proto těžké 
za tohoto stavu správně ohodnotit, jestli 
on/ona má právě ty vlastnosti, které by 
druhá strana chtěla u svého partnera vi-
dět jako vytoužené a vysněné. Snad právě 
toto je podvědomou příčinou, proč chlap-
ci při různých anketách většinou odpoví-
dají, že by chtěli za manželku děvče žijí-
cí čistě – a naopak dívky by rády viděly 
totéž u chlapců.

Odpovědnost

Představme si dále, že zamilovaný chla-
pec své dívce řekne: „Velice tě miluji, ale 
zdržme se soužití. Jinak bychom muse-
li dávat pozor, abys neotěhotněla.“ An-
kety uskutečněné mezi studenty ukazují, 
že když mladá dvojice začíná soužití před 
svatbou, dělá všechno pro to, aby unik-
la těhotenství. Užívají se známé techni-
ky (prezervativy, přerušované soulože...). 
Psychologové tvrdí, že tyto první sexuál-
ní zážitky jsou velice silné a zapisují se 
hluboko do duše. Jestliže si oba zafixují 
jako maximálně příjemné zážitky s těmi-
to technikami, tak potom přirozený styk 
bez nich za účelem zplození potomstva 
už pro ně není „tím pravým ořechovým“. 
V podvědomí se jim usadí odloučení fy-
zické lásky od lásky plodivé, jde o poru-
šení řádu stanoveného samotným Bohem, 

konec, až odevzdá své království Bohu 
a Otci a až zlomí vládu všech mož-
ných knížat, mocností a sil. On totiž 
musí kralovat, „dokud mu (Bůh) nepo-
loží všechny jeho nepřátele k nohám“. 
Jako poslední nepřítel bude pak zni-
čena smrt. A až mu bude všecko podří-
zeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, 
který mu to všecko podřídil, aby byl 
Bůh všechno ve všem.
 
Evangelium – Mt 25,31–46
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde 
Syn člověka ve své slávě a s ním všichni 
andělé, posadí se na svůj slavný trůn 
a budou před něj shromážděny všechny 
národy. A oddělí jedny od druhých, 
jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 
Ovce postaví po své pravici, kozly po 
levici. Tu řekne král těm po své pra-
vici: ,Pojďte, požehnaní mého Otce, 
přijměte jako úděl království, které je 
pro vás připravené od založení světa. 
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi 
najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi 
napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se 
mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; 
byl jsem nemocen, a navštívili jste 
mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke 

mně.‘ Spravedliví mu na to řeknou: 
,Pane, kdy jsme tě viděli hladového, 
a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali 
jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na 
cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, 
a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli 
nemocného nebo ve vězení, a přišli 
jsme k tobě?‘ Král jim odpoví: ,Amen, 
pravím vám: Cokoli jste udělali pro jed-
noho z těchto mých nejposlednějších 
bratří, pro mne jste udělali.‘ Potom 
řekne těm po levici: ,Pryč ode mě, 
vy zlořečení, do věčného ohně, který 
je připraven pro ďábla a jeho anděly. 
Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi 
najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi 
napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se 
mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, 
byl jsem nemocen a ve vězení, a nena-
vštívili jste mě.‘ Tu mu na to řeknou 
také oni: ,Pane, kdy jsme tě viděli hla-
dového nebo žíznivého, na cestě nebo 
nahého, nemocného nebo ve vězení, 
a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: 
,Amen, pravím vám: Cokoli jste neu-
dělali pro jednoho z těchto nejposled-
nějších, ani pro mne jste neudělali.‘ 
A půjdou do věčného trápení, spraved-
liví však do věčného života.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
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který oba aspekty spojil a zarezervoval je 
k lásce v manželství. Pokus opravovat Bo-
ha je pýcha. A kde je láska, tam není pý-
cha – a naopak.

Vyhovují si?

Představme si, že šarmantní rytíř říká 
královně svého srdce: „Poněvadž tě mi-
luji, zdržme se soužití před svatbou. Jsi 
pro mě mnohem důležitější než má tou-
ha po tvém těle.“ Často (podle statistik až 
80 %) zamilovaní podléhají iluzi, že před 
manželstvím je nutno „vyzkoušet“, jestli 
si oba fyzicky „vyhovují“. Když pomine-
me samozřejmý fakt, že organismy ženy 
a muže jsou stvořeny tak dokonale, že si 
vždycky „vyhovují“, tak tento mýtus má 
ještě jiný negativní aspekt: primát pudu 
nad osobou. Jinými slovy: kvůli své žá-
dostivosti jsem připraven opustit milo-
vanou osobu, kdyby se ukázalo, že „si tě-
lesně nevyhovujeme“. Takový postoj není 
nic jiného než jednání s druhou osobou 
jako s předmětem, užitkovou věcí.

Cohabitation effect

Představme si dále, že muž okouzle-
ný vzhledem, moudrostí a dobrotou dív-
ky vyznává: „Miluji tě natolik, že nemo-
hu riskovat rozvod, kdyby ses chtěla za 
mne provdat. Právě proto zachovejme 
čistotu.“ Co má společného soužití před 
svatbou s rozvodem? Statistiky jsou ne-
úprosné. Čím déle byl někdo sexuálně ak-
tivní před svatbou, tím větší je pravděpo-
dobnost rozvodu. Takový je výsledek toho, 
že páry spolu před svatbou žily (anglicky 
cohabitation effect). U párů žijících spolu 
před svatbou déle než tři roky se rozpadá 
30 % manželství, zatímco u těch, které za-
chovaly čistotu, pouze 1 %. A rozvod je 
křivda vůči osobě, která byla kdysi milo-
vána, a vůči dětem, jež přišly na svět ja-
ko plod tohoto svazku lásky.

Láska s velkým „L“

A nyní si představme dvojici zamilova-
ných, kteří se rozhodli zachovat předman-
želskou čistotu. Papež František zhruba 
rok před svým zvolením pronesl 25. květ-
na 2012 homilii na téma „Schopnost mi-
lovat“. Řekl v ní, že každá zralá láska ně-
kdy spočívá na zřeknutí se příjemnosti, 
aby mohlo být dosaženo štěstí. Zamilo-
vaní, kteří se rozhodli zachovat předman-
želskou čistotu, vědí o sobě, že jsou trpě-

liví – neboť pravá láska je trpělivá, proto 
se rozhodli počkat na fyzické sblížení až 
do doby, kdy na nich spočine milost svá-
tosti a Bůh je zahrne svým požehnáním. 
Nedovolili, aby jejich vzájemná láska by-
la snížena na pouhé fyzické spojení. Ne-
nechali se zlákat pokušením vyplývají-
cím z lidské pýchy oddělit tělesnou lásku 
od plodivé, neboť milovali své děti ještě 
před početím. Vědí, že zodpovědná lás-
ka není nesena pýchou. Milovanou oso-
bu postavili nad svou žádostivost, proto-
že si uvědomují, že zralá láska přesahuje 
tuto sféru a hledá všechny způsoby proje-
vu úcty k druhému. Zodpovědně uvažují 
o budoucnosti – své i svých dětí –, proto 
nechtějí vystavovat sebe a svou budoucí 
rodinu nespravedlnosti, jakou je rozvod. 
Láska se totiž neraduje z nespravedlnosti. 
Jejich srdce jsou naplněna vírou a nadějí. 
Řídí se vírou, proto svou budoucnost svě-

řují Bohu v modlitbě, řídí se také nadějí, 
že Bůh sám je sloučí v jedno tělo. V jejich 
společném čistém životě před uzavřením 
manželství „zůstávají víra, naděje a láska. 
Ale největší z nich je láska.“ Taková láska 
je možná. A nejen v představě.

Postskriptum

Stává se – a nikoli zřídka –, že zami-
lované osoby prožívají nepokoj v srdci. 
Jsou zamilované, ale bojí se učinit koneč-
né rozhodnutí o uzavření manželství. Pro-
to přicházejí ke knězi s prosbou o radu. 
Vždycky se zaraduji, když dívka odpoví 
„ano“ na tuto moji otázku: „Stalo se ti, že 
tvůj chlapec ti zatelefonoval a řekl: »Vím, 
že jsi dnes sama, ale já nepřijdu. Bojím 
se, že bychom nevydrželi setrvat v čisto-
tě.«“ Na to jí odpovídám: „Našla jsi svůj 
poklad. To je on, ten pravý!“

Z Miłujcie się! 3/2013 přeložil -ram-

Ideologové homosexualismu a gen-
derové ideologie tvrdí, že homose-
xuální vztahy jsou plnoprávným 

způsobem lidské existence. Ve skutečnos-
ti jde ale o jednu z patologií. Když sledu-
jeme homosexuální styl života, musíme 
bez jakékoliv zaujatosti říci, že homose-
xualita je poruchou lidské přirozenosti.

Statistiky to potvrzují. Většina lidí 
nemocných AIDS jsou homosexuálové, 
v Německu je to 60 %, ačkoliv homose-
xuálně a lesbicky orientované osoby tvo-
ří pouhá 2 % obyvatelstva. Jiné statistiky 
udávají, že průměrný homosexuál žije 
v průměru o 10–20 let méně než hete-
rosexuál, častěji onemocní venerickými 
chorobami a častěji páchá sebevraždu. 
Anglický název „gay“ (v překladu „vese-
lý člověk“) je velkou lží.

Známý francouzský řeholník a exerci-
tátor P. Daniel Ange vedl kdysi v televi-
zi diskusi s gayi. Na obrazovce byli „su-
per“, ale po ukončení programu jeden 
z nich otci Danielovi řekl: „Víte, my mu-
síme na veřejnosti hrát divadlo, ale náš 
život je ve skutečnosti peklem.“ Rovněž 
tak ti gayové, kteří se terapií osvobodili 
z homosexualismu, upřímně vyznali: „Byli 
jsme v pekle.“ Proto právě z lásky k těm-
to lidem musíme zdůrazňovat: homose-

xuální styl života nese s sebou smrtelné 
nebezpečí, o němž ideologové homosexu-
alismu a genderismu nehovoří. Skrývání 
této pravdy je zločin. Když někdo lidem 
s těmito sklony říká, že toto je krásný ži-
vot, jde o totéž, jako kdyby někdo závislé 
silné kuřáky poučoval, že čím víc budou 
kouřit, tím se stanou zdravějšími.

Ale máme velkou naději, že naše kul-
tura nezahyne. Samozřejmě nelze to tvr-
dit s jistotou, neboť víme, že nejedna vel-
ká kultura v historii zanikla. Věrohodné 
výzkumy však ukazují, že hlavním pilí-
řem silné kultury v dějinách vždycky byl 
řád v oblasti sexuální. Křesťanství doby-
lo svět a mohutně se rozvinulo právě pro-
to, že v něm fungovalo silné monogam-
ní manželství.

Když budeme tuto hodnotu neohro-
ženě hlásat a podle ní žít, ukážeme dru-
hým cestu i navzdory tomu, že ideologie 
genderu je vnucována celým národům. 
Sv. Terezie z Avily řekla: „Nebojte se, pro-
tože Bůh a my můžeme všechno... A co 
my nemůžeme, může Bůh.“ Proto reali-
zujme a šiřme v maximální míře dobro! 
S Bohem máme jistotu vítězství v nebi 
a také naději na vítězství už na této zemi.

Zdroj: Miłujcie się! 4/2013
Přeložil -ram- (redakčně kráceno)

Naše velká naděje

P. Dr. Dariusz Oko
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Dne 13. října 2014 bylo všem ředite-
lům mateřských, základních a středních 
škol Slovenské republiky doručeno „Vy-
jádření a výzva lékařů, psychologů a ji-
ných odborníků k vlivu rodové ideologie 
na duševní zdraví dětí“. Přední experti 
z medicinské, akademické a vědecké ob-
ce informovali ředitele škol o tématu ro-
dové ideologie. 

Poukázali na rizika, které představu-
je pro duševní a psychosexuální vývoj dě-
tí a mládeže. „Jde o sociální experiment 
metodou »pokus a omyl«, kde až budouc-
nost může ukázat, že šlo o tragický omyl. 
Z odborného, medicinského a psycholo-
gického hlediska je experimentování s du-
ševním vývojem dítěte nepřípustné,“ uvá-
dějí odborníci.

„Zpochybnění sexuální identity dě-
tí představuje nezanedbatelné riziko vy-
volání poruchy rodové identity, která je 
vlastně duševní poruchou a je v meziná-
rodní klasifikaci nemocí,“ uvedla lékař-
ka a vysokoškolská pedagožka Eva Grey.

Výzva byla už v červenci doručena 
také vládním činitelům SR, včetně pre-

zidenta a premiéra. „Vláda ani příslušná 
ministerstva se k dnešnímu dni k výzvě 
nevyjádřila, ani nepožádala o setkání či 
o odbornou konzultaci organizátory vý-
zvy,“ uvedla projektová koordinátorka pra-
covní skupiny Jana Novotná.

Odborníci z řad lékařů, psychologů, 
psychiatrů, učitelů, biologů a sociologů 
zvláště upozorňují na riskantní postupy 
tzv. rodového soucítění a odstraňování 
rodových vzorců chování (stereotypů), 
které se stále častěji zavádějí do školní 
výchovy pod záminkou „boje proti před-
sudkům a diskriminaci“. Z uvedených 
důvodů se představitelé odborné obce 
obrátili na vládu se žádostí, aby v zájmu 
ochrany dětí před rodovou ideologií za-
vedla pět kroků:

1. Monitorovat pedagogické pomůcky 
a učebnice pro školy.

2. Zabezpečit vzdělávání pedagogů ve 
vztahu k rizikům rodové ideologie.

3. Zastavit státní financování rodových 
projektů zaměřených na rodové soucítě-
ní dětí a společnosti.

4. Šířit osvětu o rizicích rodové ideo-
logie na duševní vývoj dětí a mládeže.

5. Přijmout účinné legislativní opatření 
proti páchání duševního násilí na dětech 
formou ideologické propagandy.

I přes snahu ze strany odborníků o dia-
log o rodové ideologii vláda na výzvy ne-
reagovala. Dokonce rodovou ideologii 
otevřeně politicky prosazuje ve formě 
Celostátní strategie rodové rovnosti v SR 
a Akčním plánem rodové rovnosti pro roky 
2014–2019. Oba dokumenty byly vypra-
covány bez toho, aniž by vláda informo-
vala o zahájení připomínkového jednání 
média a veřejnost.

Výzvu expertů k zastavení šíření ro-
dové ideologii ve školách lze najít na 
www.rodovescitlivovanie.sk.

Poznámka redakce: O hrozbě rodové 
(genderové) ideologie pro lidstvo jsme už 
otiskli mnohé. Modleme se za zastavení 
této zhoubné filosofie a nebojme se pro-
ti ní bojovat i u nás, dokud je čas.

Zdroj: www.hlavnespravy.sk, 
16. 10. 2014

Ještě před zahájením generální au-
dience 5. listopadu papež František po-
zdravil v aule Pavla VI. účastníky kurzu 
o kauzách nedokonaného manželství. 
Kurz pořádal tribunál Římské roty, tedy 
církevní soud, který se zabývá zejména 
případy platnosti manželského svazku. 
Svatý otec svou krátkou promluvu zahájil 
odkazem na mimořádnou synodu o rodi-
ně, kde, jak řekl, se mluvilo o těchto ka-
nonických procesech a zejména o nut-
nosti jejich zjednodušení a urychlení. 
Ze stejného důvodu papež v září jmeno-
val zvláštní komisi, která se má zabývat 
reformou kanonických řízení ve věcech 
manželských.

„Spravedlnost. Kolik lidí čeká léta na 
rozsudek. Proto jsem již před synodou 
ustavil komisi, která má v tomto ohledu 
připravit jiné možnosti v linii spravedlnos-
ti a také lásky. Hodně lidí potřebuje sly-
šet slovo církve o své manželské situaci, 
pozitivní nebo negativní, ale spravedlivé.“

Letité trvání procesů a jejich tíha ve-
de pouze k tomu, že je lidé vzdávají. Pa-
pež citoval příklad ze své předchozí bue-
nosaireské arcidiecéze, kde někteří věřící 
museli cestovat více než 200 km k nej-
bližšímu církevnímu soudu.

„To není možné. Je nepředstavitelné, 
aby tak obyčejní a prostí lidé vůbec k sou-
du došli. Museli by cestovat, vzít si den 
volna z práce, pak jsou tu soudní výdaje 
a mnoho dalšího... Řeknou si tedy: Bůh 
mi rozumí, a žijí dál s touto tíží v duši. 
Ale matka církev musí být spravedlivá 
a říci: Ano, tvé manželství je opravdu 
neplatné. Ne, tvé manželství je platné. 
V těchto slovech je spravedlnost. A li-
dé tak mohou žít dál bez pochybností 
a temnoty v duši.“

Matka církev, pokračoval Svatý otec, 
hledá své děti, aby učinila spravedlnost. 
A je natolik velkorysá, že to dělá zdar-
ma, tak jako jsme my byli nezaslouženě 
ospravedlněni Ježíšem Kristem.

„Je tedy nezbytné dávat velký pozor na 
to, aby kanonické procesy nebyly součástí 
obchodního rámce. Nemluvím tu o ničem 
mimořádném, někdy to došlo až k veřej-
ným skandálům. Před časem jsem musel 
od soudu propustit jednu osobu, která ří-
kala: Deset tisíc dolarů, a udělám ti oba 
dva procesy, občanský i církevní. Pěkně 
prosím, to ne! Na synodě se mluvilo o zru-
šení poplatků, uvidíme... Když se ale du-
chovní zájmy podmiňují ekonomicky, ne-
ní to od Boha.“

„Je tedy nezbytné problematiku dá-
le studovat a stále hledat spásu duší, kte-
rá se nezbytně nalézá ve spravedlnosti,“ 
loučil se papež František s účastníky kur-
zu pořádaného tribunálem Římské roty.

Výzva redakce Světla: Modleme se za 
spravedlivé řešení této situace, zvláště za 
to, aby Boží spravedlnosti i lásce bylo uči-
něno zadost. Kéž Boží pravda vítězí i na 
poli (ne)platnosti manželství!

Podle www.radiovaticana.cz

Slovenští psychiatři varovali: Rodová ideologie není pro děti!

Papež František o prohlášení o (ne)platnosti manželství
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ADVENT A VÁNOCE V RUMBURKU
ZAHÁJENÍ ADVENTU 2014 • sobota 29. 11. 2014, 

9.00 – 16.00 hod., Loreta Rumburk
Klášterní betlém, dětské betlémy, výtvarné dílny, nově re-
staurované prostory, žehnání adventních věnců (9.00 až 
14.00 hod.). Vstupné 15 Kč, děti do 6 let zdarma.

KLÁŠTERNÍ BETLÉM Z ROKU 1922 
29. 11. 2014 – 2. 2. 2015, úterý – sobota, 

9.00 – 16.00 hod., kostel sv. Vavřince v Rumburku
Prohlídka betléma je součástí prohlídkového okruhu v Lo-
retě Rumburk. Vstupné 50 a 25 Kč. Otevírací doba betlé-
ma o Vánocích: 26. 12. 2014 14.00–17.00 hod., 27. 12. 
a 28. 12. 2014 14.00 – 16.00 h. Vstupné dobrovolné.

DĚTSKÉ BETLÉMY • 29. 11. 2014 – 2. 2. 2015, 
úterý – sobota, 9.00 – 16.00 hod., Loreta Rumburk

Výstava jesliček vyrobených dětmi z Rumburku a Jiříkova. 
Vstupné 50 a 25 Kč.

ZIMNÍ VEČERNÍ PROHLÍDKY LORETY PŘI SVÍČKÁCH 
A S VŮNÍ SVAŘENÉHO VÍNA • úterý 2. 12. a 16. 12. 2014, 

18.00 – 19.00 hod., Loreta Rumburk
Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních 
písní. V prosinci zazní staročeské adventní mariánské pís-
ně (roráty). Vstupné 80 a 40 Kč.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT • úterý 9. 12. 2014, 
17.00 hod., kostel sv. Vavřince v Rumburku

Účinkuje varhanní, dechová a pěvecká třída ZUŠ Rumburk. 
Vstupné dobrovolné.

ADVENTNÍ KONCERT • sobota 20. 12. 2014, 
16.30 hod., kostel sv. Vavřince v Rumburku

Účinkuje sbor Šenováček z Velkého Šenova a Tyršovské 
zvonky z Rumburku. Předání Betlémského světla. Vstup-
né dobrovolné.

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA V LORETĚ 
středa 24. 12. 2014, 10.00 – 12.00 hod., Loreta Rumburk

Nutná vlastní svíčka nebo lucerna. Vstup volný.

J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ • pátek 26. 12. 2014, 
17.00 hod., kostel sv. Vavřince v Rumburku

Koncertní provedení pastorální mše. Účinkuje Vilémovský 
chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského vý-
běžku. Vstupné dobrovolné.

ZIMNÍ VEČERNÍ PROHLÍDKY LORETY 
PŘI SVÍČKÁCH A S VŮNÍ SVAŘENÉHO VÍNA 

úterý 6. 1. a 20. 1. 2015, 18.00 – 19.00 hod., 
Loreta Rumburk

Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních 
písní. V lednu proběhne prohlídka klášterního betléma a ro-
zezní se varhany. Vstupné 80 a 40 Kč.

VYCHÁZKA ZA RUMBURSKÝMI BETLÉMY 
sobota 24. 1. 2015, 9.00 – 14.00 hod.

Prohlídka soukromých a kostelních jesliček. Pořádá Spo-
lek přátel Rumburku a Loreta Rumburk. Omezená kapaci-
ta, nutná rezervace.

Více informací k akcím o adventu a Vánocích 
v Loretě Rumburk sdělí: Klára Mágrová,

GSM +420 724 072 525, loreta.rumburk@seznam.cz. 
Více také www.loretarumburk.cz. 

Papežská nadace Kirche in Not před-
stavila 3. listopadu v Paříži a o den 
později v Římě svou dvanáctou zprávu 
o náboženské svobodě ve světě, která 
potvrzuje neblahou tendenci posled-
ních let. Z dokumentu, mapujícího 
úctu ke svobodě vyznání ve 196 ze-
mích, jasně vyplývá, že toto základní 
lidské právo je stále na ústupu.

Náboženskou svobodou se povážli-
vě opovrhuje ve 116 ze 196 analyzova-
ných zemí. Ve 20 zemích se jedná o vy-
soký stupeň porušování náboženské 
svobody, zapříčiněný ve 14 z nich is-
lámským extrémismem (Afghánistán, 
Saúdská Arábie, Egypt, Írán, Irák, Li-
bye, Maledivy, Nigérie, Pákistán, Stře-
doafrická republika, Somálsko, Súdán, 
Sýrie a Jemen) a v 6 totalitárními reži-
my (Ázerbájdžán, Barma, Čína, Sever-
ní Korea, Eritrea, Uzbekistán). Křes-
ťané se bohužel opětovně dostali na 
první místo mezi pronásledovanými 
menšinami. Zpráva se znepokojením 
poznamenává, že západní země se 
stále více snaží zatlačovat nábožen-
ství do privátní sféry. Roste antisemi-
tismus a mnozí muslimové jsou vysta-

veni násilí a pronásledování ze strany 
jiných muslimů, komentuje zprávu ital-
ská mluvčí papežské nadace, Marta 
Petrosillová:

„Tendence je bohužel negativní 
a bohužel to není novinka letošní edi-
ce, protože náboženská svoboda ubý-
vá již řadu let více méně po celém svě-
tě. Tento pokles má různé formy – od 
surového protináboženského násilí 
po silnou diskriminaci. Křesťané jsou 
v mnoha zemích utlačovanou menši-
nou a jsou terčem islámského funda-
mentalismu. Všeobecně se setkáváme 
s úbytkem náboženské snášenlivos-
ti a pluralismu. A to rovněž v Evro-
pě, kde rostou případy antisemitismu 
a také antiislamismu, které se napří-
klad často vztahují k izraelsko-pales-
tinskému konfliktu.“

Jak zdůrazňuje zpráva nadace Kir-
che in Not, tento trend mohou zvrátit 
zejména sama náboženská společen-
ství. Papežská nadace tedy vyzývá ná-
boženské představitele, aby důrazně 
vystoupili vůči násilí, které je páchá-
no ve jménu náboženství.

Česká sekce Rádia Vatikán

Školy ve Velké Británii pro-
vozované náboženskými obcemi 
musejí vyučovat takzvanou gen-
derovou teorii, včetně toho, co 
se týká práv homosexuálů a ná-
ležité úcty k „manželství“ osob 
téhož pohlaví. Sdělila to 1. listo-
padu britská ministryně školství 
Nicky Morganová. Oznámila ta-
ké, že do těchto škol budou posílá-
ni inspektoři, kteří budou kontro-
lovat dodržování tohoto nařízení, 
a pokud se školy nepřizpůsobí, 
budou zrušeny. Zároveň sdělila, 
že inspekce už proběhly ve dvou 
židovských školách, které dosta-

ly přísnou výstrahu, byly zařaze-
ny na seznam „škol s přísným do-
hledem“ a v případě, že nedojde 
ke změně, budou zrušeny. Britská 
ministryně školství to oznámila 
deníku The Sunday Times. Pro-
ti opatření státního úřadu se po-
stavili představitelé židovské ob-
ce a některých protestantských 
kruhů. Většinová anglikánská, ale 
i katolická církev k věci zatím ml-
čí. Církevních škol je však ve Vel-
ké Británii velké množství.

Podle zpráv 
zahraničních agentur

Církevní školy ve Velké Británii 
budou povinně učit gender

Kirche in Not: 
Úcta k náboženské svobodě upadá
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Pius X. a Velká válka

Mohu dosvědčit, že Jeho Svatost papež 
Pius X. opakovaně předpověděl vypuknu-
tí Velké války (1) v Evropě dlouho předtím, 
než tato válečná bouře skutečně vypukla, 
a v čase, kdy, pokud je mi známo, se jen 
nemnozí – pokud někdo vůbec – odva-
žovali vyjadřovat neurčitý strach z toho, 
zda rostoucí nepřátelství mezi významný-
mi a mocnými národy dříve či později ne-
vyústí do násilného boje s jeho smrtonos-
nými důsledky.

Již v letech 1911 a 1912 Svatý otec ke 
mně často hovořil o blížícím se konfliktu 
a nejednou tak učinil způsobem, který byl 
takřka alarmující. Při několika příležitos-
tech během těchto let – čtyřikrát či pět-
krát, pokud si dobře pamatuji –, když jsem 
vstoupil do jeho pokoje na svou ranní au-
dienci v devět hodin, Jeho Svatost zaháji-
la rozhovor následující poznámkou: „Emi-
nence, věci jdou špatně.“ (Emineza, le cose 
vanno male.) Obvykle si již v tuto hodinu 
prohlédl noviny a telegramy z předešlého 
večera či časného rána a dříve, než se za-
čal zabývat řešením denních záležitostí, se 
často pouštěl do přehledu obecné situace 
a vyjadřování svých názorů na vývoj veřej-
ných událostí. Poukazoval na historické pa-
ralely a hovořil o neúčinných lekcích mi-
nulosti a o podobnosti faktorů, které stále 
působily ve všech obdobích světových dě-
jin, s tím, co rozpoznáváme v naší vlast-
ní době, a to navzdory stále se měnícím 
okolnostem. Současně však poukazoval na 
to, že nad všemi neklidnými touhami lid-
ských vášní je stále zjevná řídící ruka Bo-
ží prozřetelnosti. Když Svatý otec hovořil 
o těchto věcech, býval v nejlepší kondici.

Avšak jen velmi zřídka se uvolil předví-
dat budoucnost. Proto, když tak důrazně 
tvrdil, že „věci jdou špatně“, jsem se samo-
zřejmě snažil zjistit důvody tohoto mimo-
řádně nepříznivého dojmu: zda ho způso-
bila četba denního tisku či jiné prameny.

Aniž bych se snažil diskutovat o sku-
tečnosti, že se často vyskytovaly důvody 
pro obavy, zeptal jsem se Svatého otce 
při těchto příležitostech, co takovýmto 
zvláštním způsobem přitáhlo jeho pozor-
nost a dalo vzniknout obavám, které vyja-
dřoval. „Věci jdou špatně,“ opakoval vždy, 

„přichází velká válka.“ (Le cose vanno male, 
viene il guerrone.) „Nemyslím tuto válku,“ 
dodával v čase italské expedice do Libye 
a během balkánského konfliktu, „ne tuto, 
ale velkou válku – il guerrone.(2)“ Kdo by 
mohl popírat možnost vypuknutí váleč-
ného požáru v celé Evropě? Přesto jsem 
se odvážil poukázat na to, že k němu jen 
těžko dojde v bezprostřední budoucnosti: 
že by mohl být ještě na dlouhou dobu po-
zdržen a snad v našich dnech odvrácen; 
že navzdory nemálo závažným nebezpe-
čím ti, kdo drží ve svých rukou otěže vlády 
a nacházejí se v pozici, že mohou do urči-
té míry kontrolovat běh událostí, se bez-
pochyby zdají být těmi, kdo velice váhají 
s uvržením světa do konfliktu, jehož koneč-
né důsledky by nikdo nemohl předvídat.

Svatý otec poté, co pozorně vyslechl 
moje poněkud optimistické postřehy, po-
zdvihl svoji ruku, jako by chtěl varovat, 
a odpovídal s neobvyklou vážností: „Emi-
nence, věci jdou špatně, nepřekročíme rok 
1914.“ (Eminenza, … non passeremo il ‘14.)

Jak jsem uvedl, toto se stalo několikrát 
během uvedených let a vzpomínám si, jak 
jsem při návratu do svého pokoje zvažoval 
slova Jeho Svatosti. Seděl jsem a přemýšlel 
o tom, jaké důvody ho vedly k tomuto pev-
nému určení roku 1914 jako roku vypuk-
nutí války, a nemohl jsem najít odpověď.

Tehdy jsem se o tom nikomu ani slo-
vem nezmínil, protože jsem se cítil vázán 
ponechat si tuto záležitost pro sebe. Nyní 
nevidím žádný důvod pro to, abych druhé 
neseznámil s touto pozoruhodnou před-
povědí, kterou mi svatý papež řekl a jež 
umožňuje určit jeho charakter.

Dr. Bruno Chaves, po mnoho let brazil-
ský velvyslanec u Svatého stolce, odstou-
pil ze svého úřadu v roce 1913. Papež Pi-

us X. mu vždy projevoval svou náklonnost 
a často s ním hovořil. V dopise, který mi 
24. října 1917 poslal ze své rezidence v Pe-
lotas, Dr. Chaves referuje o své poslední 
audienci u Svatého otce 30. května 1913, 
během níž mu Jeho Svatost řekla: „Máte 
štěstí, pane ministře, že se vracíte zpátky 
domů do Brazílie; tak nebudete svědkem 
světové války.“

„Myslel jsem si,“ píše Dr. Chaves, „že 
Jeho Svatost narážela na Balkán, ale on 
pokračoval a řekl: »Balkán je pouze po-
čátkem velkého válečného požáru, jejž 
jsem bezmocný odvrátit a kterému nebu-
du schopen zabránit.« Zde v Brazílii jsem 
tuto předtuchu Jeho Svatosti svěřil důvěr-
ně některým ze svých přátel v měsíci srp-
nu téhož roku 1913. O dvanáct měsíců 
později se stala smutnou a krutou reali-
tou.“ Dopis Dr. Chavese je napsán v por-
tugalštině a výše uvedené je jeho doslov-
ným překladem.

Ve spojení s toutéž předpovědí může 
být to, jak se Svatý otec v tuto dobu jed-
noho dne zastavil ve vatikánských zahra-
dách před jeskyní Panny Marie Lurdské 
a zvolal v přítomnosti svého soukromého 
kaplana monsignora Bressana: „Je mi lí-
to mého nástupce. Já to už neuvidím, ale 
je až příliš pravdivé, že Religio depopula-
ta (3) je na dosah ruky.“

(Pokračování)
Z anglického originálu 

„Memories of Pope Pius X“ (London: 
Burns, Oates & Washburne, 1939) 

přeložil P. Štěpán M. Filip OP

(1) Tj. 1. světové války. [pozn. překl.]
(2) Slovo guerrone je zvětšeninou od slova guerra 

= válka: mohlo by se tudíž také přeložit jako 
válčisko. [pozn. překl.]

(3) Religio depopulata („Vylidněné náboženství“) 
je podle Malachiášova proroctví o papežích 
titulem Benedikta XV., nástupce sv. Pia X. na 
papežském stolci. [pozn. překl.]

Vzpomínky na papeže Pia X. (6)

Kardinál Rafael Merry del Val

Vigilie za počatý lidský život – spojme se v modlitbě!
V sobotu před první nedělí adventní (29. listopadu) budeme mít možnost 

v mnoha farnostech zúčastnit se vigilie za počatý lidský život. Připomínáme, 
že právě v dnešní době je třeba co nejvíce nasadit duchovní síly a prosit Boha 
o ochranu a záchranu všech počatých lidských bytostí. Je to naše křesťanská 
povinnost! Proto, kdo se nemůže zúčastnit vigilie, ať aspoň nějaký čas věnuje 
modlitbě na tento úmysl. Bude-li modlitba případně spojena s odevzdáním své 
nemoci, utrpení, těžkosti Bohu, přinese jistě o to hojnější ovoce.

Redakce
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Milí čtenáři, při sledování udá-
lostí druhé poloviny tohoto 
roku si můžeme uvědomit, 

že snad nikdy nebylo zapotřebí tolika po-
moci nezměrnému počtu lidí, jako je to-
mu právě v současném světě. Na začátku 
21. století jsou sociálně politické pomě-
ry rozsáhlých částí světa vskutku nečeka-
ně neutěšené a nezdá se, že by se situace 
mohla náhle změnit. Lidé všech věkových 
kategorií jsou vystaveni bídě, hladu a ce-
lé řadě nemocí. Proč je někomu dopřá-
no žít v blahobytu a jiný žije naopak v bí-
dě, proč je někdo nemocný a jiný zdravý, 
proč se někdo narodil v prosperující spo-
lečnosti a jiný ve společnosti, kde základ-
ní sociální jistoty zcela chybí, je otázka 
velmi složitá, a v mnoha případech na 
ni ne existuje ani jednoznačná odpověď. 
A i kdybychom odpověď znali, tím sa-
mým stěží někomu pomůžeme.

Naštěstí ale můžeme také sledovat 
a poznávat snahu celé řady lidí a organi-
zací, které nezůstávají netečné tváří tvář 
potřebám takto postižených lidí. Pomoc 
a dobro není pohoršující ani skandální, 
nevyčnívá a neprovokuje pozornost lidí, 
a proto jeho přítomnost mezi námi i me-
zi jinými dost často zaniká, zůstává bez 
povšimnutí a zasloužené odezvy.

Češi – v mezinárodním srovnání – pro-
jevují všeobecně dostatečnou štědrost vů-
či lidem nacházejících se v nouzi. Mož-
ná jste i Vy už někdy něco málo zaslechli 
o Likvidaci lepry (LL), křesťanské organi-
zaci, která již přes 22 let usiluje o léčbu 
lepry (malomocenství). Jedná se o velmi 
staré onemocnění sužující lidstvo již celá 
tisíciletí a dosud se ho nepodařilo vymýtit 
– je stálou hrozbou! Onemocnění se často 
nijak zvlášť neprojevuje, je latentní (skry-
té), ale včas neléčené má fatální násled-
ky, a za určitých okolností i destruktivní 
formy (znetvořeniny končetin a obličeje).

Jsme rádi, že můžeme přináležet k ce-
lé řadě lidí dobré vůle, kteří se na zákla-
dě svých možností a schopností podílejí 
na pomoci lidem sužovaných závažnými 
chorobami a napomáhají jim k návratu 
do života. Naše činnost navazuje na his-
toricky dlouhou křesťanskou tradici, je-
jíž kořeny sahají až do biblického světa, 
a inspiruje se konkrétními postoji Ježíše, 

našeho Pána, který malomocné uzdravo-
val a projevoval jim lásku a milosrdenství.

Naše působení (a jeho rozsah) je pod-
míněno počtem a štědrostí dárců. V této 
souvislosti musíme vyslovit uznání a po-
děkování všem našim dárcům, kteří se svý-
mi dary podílejí na odstraňování utrpení 
mnoha nemocných a na okraj společnos-
ti vytlačovaných lidí. Díky dárcům může-
me pomáhat a být nadějí pro malomocné! 
Jsme si vědomi, že jsme pouhým nástro-
jem – prodlouženou rukou lidí – dárců, 
kteří pomocí poměrně malých, ale vytr-
valých a pravidelných darů (200–300 Kč) 
ve své jednotě napomáhají uskutečňovat 
celou řadu projektů LL. Za tímto účelem 
samozřejmě spolupracujeme se zahranič-
ními a zkušenými partnery.

Primárním cílem naší činnosti je po-
máhat léčit lepru a tuberkulózu v zemích 
třetího světa. Od založení LL se vypomo-
hlo již v 60 misijních centrech Afriky, 
Asie a Jižní Ameriky. Přímo podporu-
jeme (a vybudovali jsme) dvě nemoc-
nice sv. Josefa v Indii, včetně dětského 
domova Bambino a mobilních klinik vy-
jíždějících do okolí za nemocnými. Pro 
svoji činnost jsme nalezli také dobré spo-
jence, výše zmíněné německé partnery, 
konkrétně organizaci Action Medeor (do-
dávka léků) a se společností DAHW pod-
porujeme vybrané jednotlivé leprostanice. 
V současnosti kromě zmíněné Indie pod-
porujeme projekty v Kolumbii a Libérii, 
kde se převážně jedná o finanční podpo-
ru zahrnující provozní náklady, náklady 
na léky a rehabilitaci, obvazový materi-
ál a jiné. Vedle léčby malomocenství se 

v těchto zařízeních podílíme i na terapii 
tuberkulózy a onemocnění buruli.

Kromě léčby však naše pomoc posti-
ženým zahrnuje komplexnější podporu, 
protože tito lidé navzdory vyléčení jsou 
vystaveni stigmatu lepry, lidé se jim vy-
hýbají a jsou vytěsňováni na okraj společ-
nosti. Znovuzačlenění do života, naleze-
ní práce a místa ve společnosti vstupuje 
taktéž do naší starosti o tyto osoby, kte-
rým byla úspěšně poskytnuta námi zpro-
středkovaná léčba. Je to dlouhodobější 
starost, která má však za cíl pomoci vy-
léčeným vskutku začít znovu lidsky žít.

Vážení čtenáři, pokud by těchto něko-
lik málo vět ve Vás vzbudilo zájem více 
poznat naši činnost, jsme ochotni k Vám 
přicestovat a pro zájemce uspořádat pou-
tavou přednášku, včetně bohaté fotodo-
kumentace.

Více informací o nás můžete získat rov-
něž na www.lepra.cz nebo také na tel. čís-
lech 222 514 201 a 603 555 995.

Můžete nám také napsat buď na e-mail: 
ll@likvidacelepry.cz, anebo na adresu:

Likvidace lepry, Josefská 43/4
118 00 Praha 1

S přáním Boží přízně Vás všechny zdra-
víme, za tým LL

Bc. Luboš Hajas, ředitel LL

Likvidace lepry

Ošetřovatel John provádí prohlídku 
dívky Jasmine, která je nakažená 
bakterií lepry (Ganta, Libérie)

Návštěva vesnice Zon-Toa v Libérii při aktivním vyhledáváním pacientů
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11:45 Mašinky (8. díl): O zloději, který okrádal mašinky 
12:00 Mše svatá z Kafarnaum: ze Svaté země [L] 13:40 
Magazín Festivalu dobrých zpráv (3. díl) 14:05 Hlubinami 
vesmíru s prof. Janem Paloušem, 1. díl – okolí Slunce 
14:50 Buon giorno s Františkem 15:40 Zpravodajské 
Noeviny: 25. 11. 2014 16:00 Krasohled (10. díl) 16:25 
Katedrála 16:40 Zprávy z Věčného města: 24. 11. 2014 
16:50 Zhora dané: Vendelín Baláž 17:00 V posteli POD 
NEBESY V. (7. díl) 18:00 Charita ve středu (8. díl) [L] 19:00 
Mašinky (9. díl): O bludné výhybce 19:10 Sedmihlásky 
19:15 Terra Santa News: 26. 11. 2014 [P] 19:35 Přejeme 
si... [P] 20:00 Adorace [L] 21:15 BET LECHEM – vnitřní 
domov (35. díl) [P] 21:30 Noční univerzita: RNDr. Jiří 
Grygar, CSc. – Od tunguzského meteoritu k Čeljabinsku 
(1. část) [P] 22:35 Salesiánský magazín 22:50 Mikroregion 
Východní Slovácko: Nivnice 23:05 Generální audience 
Svatého otce [P] 23:35 Příběhy odvahy a víry: Osud Anny 
Abrikosové (17. díl): Slib oběti 0:05 Berú nás 0:30 Vatican 
magazine (784. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu.

Čtvrtek 27. 11. 2014: 6:05 Putování modrou planetou: 
Jemen – 1431 Hidžry 7:00 BET LECHEM – vnitřní domov 
(35. díl) 7:15 Platinové písničky (74. díl): Dechovka 7:45 
Magazín festivalu outdoorových filmů 2014 (3. díl) 
8:05 Terra Santa News: 26. 11. 2014 8:30 Krůček po 
krůčku 8:55 Na pořadu rodina – Prožívání církevního 
roku se staršími dětmi 10:00 Kulatý stůl: Církev a její 
věrohodnost 11:30 Přejeme si... 11:45 Mašinky (9. díl): 
O bludné výhybce 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 
P. S. [P] 12:15 Podzimní festival duchovní hudby 2014: 
A. Bruckner: Te Deum; C. Saint-Saëns: Requiem 13:35 
Generální audience Svatého otce 14:05 Pro vita mundi 
(103. díl): Drahomiř Budinská II. 14:40 Dům nejen ze skla 
(9. díl) 15:40 Charita Vsetín 16:00 Zpravodajské Noeviny: 
25. 11. 2014 16:15 Jezuitské redukce v Paraguayi 16:30 
Na jedné lodi (2. díl) 17:30 Škola křesťanského života 
a evangelizace 17:45 Ars Vaticana (1. díl) 18:00 Hermie 
a přátelé: Kdo to tu vlastně řídí? 18:35 Mašinky (10. díl): 
O srnečce a panu železničáři Mrázkovi – 1.díl 18:45 
Sedmihlásky 18:50 Hudební magazín Mezi pražci 19:35 
Zpravodajské Noeviny: 27. 11. 2014 [P] 20:00 U NÁS 
aneb Od cimbálu o lidové kultuře (101. díl) [L] 21:20 
Putování po evropských klášterech: Trapistický klášter 
v Mariawald, Německo 22:00 P. S. 22:10 Krásné slovo otce 
Špidlíka (5. díl) [P] 23:40 Vatican magazine (784. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 0:15 Zpravodajské 
Noeviny: 27. 11. 2014 0:30 Revoluce Jana XXIII.: Druhý 
vatikánský koncil.

Pátek 28. 11. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 
27. 11. 2014 6:20 Krasohled (10. díl) 6:45 Noční univerzita: 
RNDr. Jiří Grygar, CSc. – Od tunguzského meteoritu 
k Čeljabinsku (1. část) 7:45 Salesiánský magazín 8:00 
Příběhy odvahy a víry: Osud Anny Abrikosové (17. díl): 
Slib oběti 8:25 Na koberečku 8:40 Jak potkávat svět – 
s manžely Javůrkovými 10:05 Živě s biskupem: biskup 
Pavel Posád 11:15 Magazín Festivalu dobrých zpráv 
(3. díl) 11:40 Sedmihlásky 11:45 Mašinky (10. díl): 
O srnečce a panu železničáři Mrázkovi – 1.díl 12:00 
Polední modlitba [L] 12:05 Ars Vaticana (1. díl) 12:15 
Přejeme si... 12:30 BET LECHEM – vnitřní domov 
(35. díl) 12:45 Koncert chval z Katolické charismatické 
konference 2011: Chapela 13:50 Putování modrou 
planetou: Jemen – 1431 Hidžry 14:45 Doma jsem tam, 
kde se lidé mají rádi 15:05 V posteli POD NEBESY V. 
(7. díl) 16:00 Zpravodajské Noeviny: 27. 11. 2014 16:15 
Zvečnené šupolím 16:30 Krůček po krůčku 16:55 Na 

Pondělí 24. 11. 2014: 6:05 Vatican magazine (784. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 6:35 Věci víry 7:00 Škola 
křesťanského života a evangelizace 7:15 Přejeme si... 7:30 
Příběhy odvahy a víry: Osud Anny Abrikosové (17. díl): 
Slib oběti 7:55 Skryté poklady: Vladimír 8:20 Propast 
8:50 Charita Veselí nad Moravou 9:00 Útulek svatého 
Juana Diega 9:15 Plnou parou do srdce Beskyd 9:55 
Na pořadu rodina – Když dítě nepřichází 10:55 Plavební 
stupeň Přelouč 11:10 Cirkus Noeland (18. díl) 11:40 
Sedmihlásky 11:45 Mašinky (6. díl): O ubrečené mašince 
a borůvkových knedlíkách 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:45 Koncert chval 
z Katolické charismatické konference 2011: Chapela 
13:50 Vatican magazine (784. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 14:20 GOODwillBOY V. (6. díl) 15:05 Noční 
univerzita: P. Aleš Opatrný – Jak potěšit zpovědníka 16:25 
V souvislostech (73. díl) 16:45 Mikroregion Východní 
Slovácko: Nivnice 16:55 Salesiánský magazín [P] 17:10 
Putování modrou planetou: Jemen – 1431 Hidžry 18:05 
Krasohled (10. díl) [P] 18:30 Mašinky (7. díl): O trati, co 
vede kolem jezera 18:40 Sedmihlásky 18:45 Pan profesor 
19:05 Duchovní malby (10. díl): Apokalypsa 19:25 Přejeme 
si... 19:40 Zprávy z Věčného města: 24. 11. 2014 [P] 20:00 
Dům nejen ze skla (9. díl) [L] 21:05 Magazín Festivalu 
dobrých zpráv (3. díl) [P] 21:30 Na koberečku 21:40 Terra 
Santa News: 19. 11. 2014 22:05 Noční univerzita: P. Jan 
Linhart – Dotazy k přednášce Žijeme v nádherné době 
23:00 Vatican magazine (784. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 23:35 Kulatý stůl: Církev a její věrohodnost.

Úterý 25. 11. 2014: 6:05 Podzimní festival duchovní 
hudby 2014: A. Bruckner: Te Deum; C. Saint-Saëns: 
Requiem 7:20 Noční univerzita: P. Jan Linhart – Dotazy 
k přednášce Žijeme v nádherné době 8:10 Revoluce 
Jana XXIII.: Druhý vatikánský koncil 9:05 Krásné slovo 
otce Špidlíka (4. díl): Kristus u slovanských myslitelů, 
2. část 10:00 Vatican magazine (784. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu 10:30 Papež František 
v Evropském parlamentu [L] 11:40 Sedmihlásky 11:45 
Mašinky (7. díl): O trati, co vede kolem jezera 12:00 Papež 
František v Radě Evropy [L] 13:00 Zprávy z Věčného 
města: 24. 11. 2014 13:10 Duchovní malby (10. díl): 
Apokalypsa 13:35 P. S. [P] 13:45 Škola křesťanského 
života a evangelizace 14:00 Platinové písničky (74. díl): 
Dechovka 14:30 Kulatý stůl: Církev a její věrohodnost 
16:05 Přejeme si... 16:20 Sněžka 16:35 Hudební magazín 
Mezi pražci 17:15 Útulek svatého Juana Diega 17:30 
BET LECHEM – vnitřní domov (33. díl): Radim Ucháč 
17:50 Cirkus Noeland (18. díl) 18:20 Sedmihlásky 18:25 
Mašinky (8. díl): O zloději, který okrádal mašinky 18:35 
Hermie a přátelé: Kdo to tu vlastně řídí? 19:10 Krůček po 
krůčku 19:35 Zpravodajské Noeviny: 25. 11. 2014 [P] 
20:00 Na pořadu rodina – Prožívání církevního roku se 
staršími dětmi [L] 21:05 Magazín Festivalu outdoorových 
filmů 2014 (3. díl) [P] 21:25 Zpravodajské Noeviny: 
25. 11. 2014 21:40 Přejeme si... 22:00 P. S. 22:10 Zprávy 
z Věčného města: 24. 11. 2014 22:20 Buon giorno 
s Františkem 23:10 Terra Santa News: 19. 11. 2014 
23:30 GOODwillBOY V. (6. díl) 0:20 Cvrlikání.

Středa 26. 11. 2014: 6:05 Zpravodajské Noeviny: 
25. 11. 2014 6:20 Noční univerzita: P. Aleš Opatrný – 
Jak potěšit zpovědníka 7:35 Zprávy z Věčného města: 
24. 11. 2014 7:45 Duchovní malby (10. díl): Apokalypsa 
8:05 Pro vita mundi (103. díl): Drahomiř Budinská II. 
8:35 Cvrlikání 9:45 Na koberečku 10:00 Generální 
audience [L] 11:20 Na La Salettě s Boženou Rajnušovou 

pořadu rodina – Prožívání církevního roku se staršími 
dětmi 18:00 Mše svatá – Requiem za Karla IV.: z kaple 
sv. Kříže na Karlštejně [L] 19:05 Putování po evropských 
klášterech: Trapistický klášter v Mariawald, Německo 
19:40 Zprávy z Věčného města: 28. 11. 2014 [P] 20:00 
Kulatý stůl: Národní eucharistický kongres [L] 21:40 
Přejeme si... 22:00 Revoluce Jana XXIII.: Druhý vatikánský 
koncil 22:55 Mikroregion Východní Slovácko: Suchá Loz 
23:45 Škola křesťanského života a evangelizace 0:05 
Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku 0:40 Rok vína.

Sobota 29. 11. 2014: 6:05 Zprávy z Věčného města: 
28. 11. 2014 6:15 Mikroregion Východní Slovácko: Suchá 
Loz 6:30 BET LECHEM – vnitřní domov (35. díl) 6:45 Buon 
giorno s Františkem 7:40 Hudební magazín Mezi pražci 
8:20 Cirkus Noeland (18. díl) 8:50 Sedmihlásky 8:55 
Hermie a přátelé: Kdo to tu vlastně řídí? 9:35 V posteli 
POD NEBESY V. (7. díl) 10:30 Salesiánský magazín 
10:45 Krasohled (10. díl) 11:10 Útulek svatého Juana 
Diega 11:30 Zprávy z Věčného města: 28. 11. 2014 
11:40 Zpravodajské Noeviny: 27. 11. 2014 12:00 Polední 
modlitba Sv. otce Františka [P] 12:10 P. S. [P] 12:20 Charita 
ve středu (8. díl) 13:20 Magazín Festivalu outdoorových 
filmů 2014 (3. díl) 13:45 Přejeme si... 14:00 Terra 
Santa News: 26. 11. 2014 14:20 Mikroregion Východní 
Slovácko: Suchá Loz 14:35 Platinové písničky (74. díl): 
Dechovka 16:15 Budu pomáhat: Pobytové rehabilitační 
a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. 
16:25 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře (101. díl) 
17:45 Zprávy z Věčného města: 28. 11. 2014 18:00 
Příběhy odvahy a víry: Profesorka Valentina Puziková 
(18. díl): 80 let tajnou řeholnicí 18:25 Sedmihlásky 18:30 
Mašinky (11. díl): O srnečce a panu železničáři Mrázkovi 
– 2.díl 18:40 Na pořadu rodina – Prožívání církevního 
roku se staršími dětmi 19:40 V souvislostech (74. díl) [P] 
20:05 Outdoor Films s Miroslavem Náplavou [P] 21:35 
Zachraňme kostely: kostel sv. Markéty ve Skytalách [P] 
22:00 Harfa Noemova (26. díl) [P] 22:25 Nikdy není 
pozdě [P] 22:35 P. S. 22:45 Noční univerzita: P. Aleš 
Opatrný – Jak potěšit zpovědníka 0:05 Koncert chval 
z Katolické charismatické konference 2011: Chapela.

Neděle 30. 11. 2014: 6:15 Skryté poklady: Vladimír 6:40 
U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře (101. díl) 8:00 
Nikdy není pozdě 8:10 Magazín festivalu outdoorových 
filmů 2014 (3. díl) 8:30 Krásné slovo otce Špidlíka (5. díl) 
10:10 Zprávy z Věčného města: 28. 11. 2014 10:30 Mše 
svatá z kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 
v Ostravě – Přívoze [L] 11:40 Na koberečku 12:00 Polední 
modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V souvislostech 
(74. díl) 12:40 Zpravodajský souhrn týdne [P] 13:35 
Platinové písničky (75. díl): Dechovka 14:10 Outdoor 
Films s Miroslavem Náplavou 15:45 Budu pomáhat: 
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro 
nevidomé Dědina, o.p.s. 16:00 Zpěváček [L] 17:45 Cirkus 
Noeland (19. díl) [P] 18:15 Sedmihlásky [P] 18:20 Hermie 
a přátelé: Antonio a jeho soupeř neboli statečný mravenec 
19:00 Zprávy z Věčného města: 28. 11. 2014 19:10 
Harfa Noemova (26. díl) 19:35 Přejeme si... [P] 20:00 
Píseň o Františkovi z Assisi [P] 21:15 Vatican magazine 
(785. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 21:45 
V souvislostech (74. díl) 22:10 Na pořadu rodina – 
Prožívání církevního roku se staršími dětmi 23:15 Ars 
Vaticana (1. díl) 23:25 Charita ve středu (8. díl) 0:30 
Polední modlitba Sv. otce Františka 0:40 Noční univerzita: 
RNDr. Jiří Grygar, CSc. – Od tunguzského meteoritu 
k Čeljabinsku (1. část).
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NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 – INFORMACE
Přípravná skupina ČBK pro NEK (Národní eucharistický 
kongres) 2015 předává do farností diecézí Čech a Moravy 
pastorační materiály. Ty obsahují 6 základních témat pro 
přípravu NEK 2015, která počínaje lednem příštího roku 
budou postupně ve farnostech probírána.

Leden: Eucharistie a jednota. Únor: Eucharistie 
a společenství. Březen: Eucharistie a solidarita. 

Duben: Eucharistie a evangelizace. Květen: Eucharistie 
a Maria. Červen: Obnovení slavení Eucharistie.

Během listopadu 2014 budou do farností v brožuře 
distribuovány úvody k jednotlivým tématům, doplněné 
o homilii a adoraci. Brožura je k dispozici ve formátu pdf 
také na webu NEK www.nek2015.cz ve sloupci: NEK 2015 
ve farnostech diecézí Čech a Moravy. Kromě toho budou na 
tomto webu k jednotlivým tématům postupně zveřejňovány 
katecheze a další materiály pro práci ve farnostech.
Během adventu se mohou farnosti prostřednictvím 
duchovních správců, pastoračních asistentů nebo aktivních 
laiků přihlašovat k zapojení do NEK 2015 na uvedeném 
webu. Získané zkušenosti budou prezentovány ve sloupci: 
Život a aktivity katolické církve v Česku.
Před zahájením nového církevního roku, v pátek 28. 11. 2014 
ve 20 hodin na TV Noe, průběžně v rádiu Proglas a převážně 
v Katolickém týdeníku budou postupně publikovány příspěvky, 
které věřící blíže seznámí s významem NEK 2015 i způsobem, 
jak ve farnostech pracovat s uvedenými tématy.

Přípravná skupina NEK 2015

Uvedení do první modlitby dne: NE 23. 11. PO 24. 11. ÚT 25. 11. ST 26. 11. ČT 27. 11. PÁ 28. 11. SO 29. 11.

Antifona 730 824 1692 1907 949 1061 964 1077 980 1096 996 1113 1666 1883

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

Ranní chvály:

Hymnus 730 825 1693 1907 738 833 738 833 738 833 738 833 1666 1883

Antifony 731 825 935 1046 950 1062 965 1079 981 1097 998 1115 1014 1132

Žalmy 813 914 936 1046 950 1063 965 1079 981 1097 998 1115 1014 1132

Krátké čtení a zpěv 731 826 1693 1908 953 1066 969 1083 985 1101 1001 1118 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 731 826 1694 1908 953 1066 969 1083 985 1101 1002 1119 1669 1886

Prosby 732 826 1694 1908 953 1066 969 1084 985 1101 1002 1119 1655 1886

Závěrečná modlitba 732 827 1630 1810 954 1810 970 1084 986 1102 1002 1120 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 733 827 739 834 739 834 739 834 739 834 739 834 739 834

Antifony 733 828 940 1051 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1019 1138

Žalmy 818 919 940 1052 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1019 1138

Krátké čtení 733 828 943 1054 957 1070 973 1088 989 1106 1006 1124 1021 1141

Závěrečná modlitba 732 827 943 1054 957 1071 973 1088 990 1106 1006 1124 1022 1141

Nešpory: SO 22. 11.

Hymnus 727 821 727 821 1698 1913 740 835 740 835 740 835 740 835 41 39

Antifony 727 821 734 829 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1009 1126 45 43

Žalmy 727 821 734 829 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1009 1126 808 908

Kr. čtení a zpěv 729 823 736 832 1701 1916 962 1076 979 1094 995 1112 1011 1129 45 43

Ant. ke kant. P. M. 729 823 737 832 1701 1916 962 1076 979 1094 995 1112 1011 1129 45(B) 43(B)

Prosby 729 824 737 832 1702 1917 963 1076 979 1095 995 1112 1011 1129 46 44

Záv. modlitba 732 827 732 827 1630 1810 963 1810 980 1095 996 1113 1012 1130 48 46

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374

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

BREVIÁŘ PRO LAIKY 22. – 29. LISTOPADU 2014

 

Liturgická čtení
Neděle 23. 11. – slavnost Ježíše 
Krista Krále
1. čt.: Ez 34,11–12.15–17
Ž 23(22),1–2a.2b–3.5.6
Odp.: 1 (Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám.)
2. čt.: 1 Kor 15,20–26.28
Ev.: Mt 25,31–46
Slovo na den: Cokoli pro jednoho.

Pondělí 24. 11. – památka 
sv. Ondřeje Dung–Laca a druhů
(v královéhradecké diecézi: slavnost 
sv. Klementa I.)
1. čt.: Zj 14,1–3.4b–5
Ž 24(23),1–2.3–4ab.5–6
Odp.: srov. 6 (To je pokolení těch, 
kdo hledají tvou tvář, Hospodine!)
Ev.: Lk 21,1–4
Slovo na den: Dala všechno.

Úterý 25. 11. – nez. památka 
sv. Kateřiny Alexandrijské
1. čt.: Zj 14,14–20
Ž 96(95),10.11–12.13
Odp.: 13b (Hospodin přichází řídit 
zemi.)
Ev.: Lk 21,5–11
Slovo na den: Neděste se.

Středa 26. 11. – ferie
1. čt.: Zj 15,1–4
Ž 98(97),1.2–3ab.7–8.9
Odp.: Zj 15,3b (Veliké a podivuhodné 
jsou tvé skutky, Pane, Bože 
vševládný!)
Ev.: Lk 21,12–19
Slovo na den: Trpělivostí zachráníte 
svou duši.

Čtvrtek 27. 11. – ferie
1. čt.: Zj 18,1–2.21–23; 19,1–3.9a
Ž 100(99),2.3.4.5
Odp.: Zj 19,9a (Blaze těm, kdo 
jsou pozváni k Beránkově svatební 
hostině.)
Ev.: Lk 21,20–28
Slovo na den: Zdvihněte hlavu.

Pátek 28. 11. – ferie
1. čt.: Zj 20,1–4.11–21,2
Ž 84(83),3.4.5–6a+8a
Odp.: Zj 21,3b (Hle, Boží stan mezi 
lidmi!)
Ev.: Lk 21,29–33
Slovo na den: Léto je blízko.

Sobota 29. 11. – nez. sobotní pam. 
Panny Marie
1. čt.: Zj 22,1–7
Ž 95(94),1–2.3–5.6–7
Odp.: 1 Kor 16,22b + Zj 22,20c 
(Maran atha! Přijď, Pane Ježíši!)
Ev.: Lk 21,34–36
Slovo na den: Jako léčka.

Matice svatokopecká pořádá v  sobotu 13. prosince 2014 
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU vedenou P. Gorazdem 
Krušinou  OPraem. Začátek v 9 hodin společnou účastí 
na mši svaté ve svatokopecké bazilice (Svatý Kopeček 
u Olomouce), po jejím skončení pokračování do 12 hodin 
ve Francouzském sále fary.

Lipový kříž – Společnost pro kulturní identitu Vás zve na 
přednášku PhDr. Radomíra Malého s názvem SVATÝ PIUS X. 
– BOJOVNÍK PROTI MODERNISTŮM, která se budou konat 
v úterý 2. prosince 2014 v 18 hodin v sále 318, 3. patro, 
Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného 
lávka 5, Praha 1.

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás 
srdečně zvou na duchovní obnovu na téma „TO KONEJTE NA 
MOU PAMÁTKU“, která má přímou souvislost s vyhlášenou 
přípravou na eucharistické kongresy v roce 2015. Duchovní 
obnova se uskuteční ve dnech 13.–14. prosince 2014. 
Program začíná v sobotu v 9 hodin mší svatou v bazilice 
Navštívení Panny Marie. Jeho součástí je přednáška P. Gorazda 
Krušiny, O.Praem. Kolem poledne bude pokračovat program 
v Norbertinu. Zakončení je v neděli ve 13 hodin. Z důvodu 
omezené kapacity je nutné se přihlásit do 8. prosince 2014 
na e-mail: info@premonstratky.cz nebo na tel. 733 755 836.

Ve Vlastivědném muzeu a Muzejní galerii betlémů ve 
Švábenicích u Vyškova bude otevřena velká výstava s názvem 
VÁNOČNÍ TRADICE A POEZIE. V Muzejní galerii ve 2. patře 
a v přízemí shlédnete 1000 betlémů ze všech dostupných 
materiálů. Otevřeno je vždy odpoledne od 13 do 17 hodin 
každou sobotu, neděli a svátky od 29. listopadu 2014 do 
15.  února 2015. Zároveň si můžete prohlédnout stálé 
expozice Vlastivědného i Kostelního muzea. Muzea a galerie 
jsou otevřeny vždy v době konání výstav nebo po ohlášené 
domluvě se správcem muzea. Vstupné dobrovolné.

PUZZLE BETLÉMA 260 – 920 DÍLŮ, 150 – 400 Kč 
Objednávky: Římskokatolická farnost Třebíč-
město, Martinské nám. 20, 674 01 Třebíč 
• tel. 568 840 522, SMS 728 133 220 
• www.mujweb.cz/trebicmartin.
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NOC
Elie Wiesel • Předmluva François Mauriac 
• Z francouzštiny přeložila Alena Bláhová • 
Redaktor Mgr. Jan Studeník

Noc Elie Wiesela je první knihou románové trilogie 
Noc, Úsvit a Den. Kniha je považována za jeden z pilířů 
literatury o holocaustu. Román Noc popisuje vlastní zážitky autora 
– mladého ortodoxního Žida, pocházejícího z rumunského města 
Sighet. V roce 1944 byl s rodinou deportován do nacistických vy-
hlazovacích táborů Osvětim a Buchenwald. Jeho víra v Boha a dů-
věra v lidskost byla otřesena. Své hrůzné zážitky se odhodlal vylíčit 
teprve až v letech 1954–1955 v rozsáhlém rukopisu psaném v jidiš. 
Jeho podstatně zkrácená verze byla roku 1956 vydána v Argenti-
ně pod názvem Un di velt hot geshvign (A svět mlčel). V roce 1958 
vyšla ve francouzštině pod novým názvem La Nuit a v roce 1960 
v angličtině jako Night. Kniha byla postupně přeložena i do dalších 
jazyků. Český překlad z původního francouzského originálu byl vy-
dán bez předmluvy v letech 1999 a 2007 v pražském nakladatel-
ství Sefer. Toto třetí české vydání vyšlo s aktualizovanou předmlu-
vou autora a předmluvou Françoise Mauriaka.

Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství • Třetí vydání 
Brož., 129x210 mm, 112 stran, 145 Kč

ODPUSTIT OTCI I MATCE
Salvatore Tumino • Z italštiny přeložil Jan Malík

Vztah k rodičům netíží jen dospívající, ale i ty, kdo 
jsou sami již rodiči. Možná, že si sami nepřipouští-

me, že je třeba sestoupit do naší minulosti a odpustit, abychom 
mohli milovat v plnosti. Tato knížka nám může k tomu pomoci.

Paulínky • Brož., 115x175 mm, 64 stran, 99 Kč

BOŽÍ STOPY V PŘÍRODĚ
Text a ilustrace Miroslav Saniga • Ze slovenštiny přeložila 
Františka Böhmová • Odpovědná redaktorka Ida Vaňková

Autor čtenářům odkrývá některé krásy přírody a připomíná, 
že Bůh obsadil člověka do role správce přírody, a ne kořistníka, 
který si dělá nárok na všechno, co Stvořitel vytvořil pro nás – lidi. 
Pokud se lidstvo zpronevěří poslání spravovat příro-
du, jímž ho na pozemské pouti pověřil Bůh, a osvojí 
si kořistnické chování, musí si být vědomo následků 
svého chování – bez oživené zeměkoule nepřežije.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 114x165 mm, 104 stran, 109 Kč

OBČAN UVAŽUJE CESTOU K LÉKAŘI
Petr Piťha • Ilustrace Klára Folvarská – Roseová

Knížka pojednává o základních pojmech z oblasti zdravotnic-
tví, o lékařích a pacientech, o otázkách financování a organizace 
zdravotní péče. Kniha je shrnutím úvah jednoho občana našeho 
státu o podstatě a principech jednání v jedné ob-
lasti osobního a společenského života. Je klidným 
a vtipným upozorněním na věci nedobré a výzvou, 
abychom se k sobě chovali slušně.

STUDIO GABRETA spol. s r.o. 
Brož., A6, 152 stran, 90 Kč

Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ


