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„Všechny končiny země uzří spásu 
našeho Boha.“ (Iz 52,10) Toto velkolepé 
proroctví jsme slyšeli v dnešním prvním 
čtení. Izaiáš předpovídá hlásání evange-
lia Ježíše Krista ve všech končinách svě-
ta. Toto proroctví má zvláštní význam pro 
nás, kteří slavíme kanonizaci velkého mi-
sionáře evangelia svatého Josefa Vaze. Ja-
ko četní další misionáři v dějinách církve 
odpověděl na pokyn zmrtvých vstalého 
Pána získávat za učedníky všechny ná-
rody (srov. Mt 28,19). Svými slovy, ale 
především příkladem svého života vedl 
lid této země k víře, která nám zjednává 
„dědictví ve společenství všech posvěce-
ných“ (Sk 20,32).

Ve svatém Josefovi spatřujeme výmluv-
né svědectví dobroty a lásky Boží k lidu 
Srí Lanky. Shledáváme v něm však také 
podnět k vytrvalosti na cestě evangelia, 
k růstu nás samotných ve svatosti a k do-
svědčování evangelního poselství o smí-
ření, kterému věnoval svůj život.

Oratoriánský kněz svatý Josef Vaz se 
narodil v Goa a přijel do této země pod-
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nícen misionářskou horlivostí a velkou 
láskou ke zdejšímu lidu. Vzhledem k ná-
boženskému pronásledování se oblékal 
jako žebrák a svoji kněžskou službu me-
zi věřícími plnil potají, často v noci. Jeho 
úsilí dodávalo duchovní a mravní sílu su-
žovanému katolickému obyvatelstvu. Měl 
v sobě obzvláštní touhu sloužit nemoc-
ným a trpícím. Jeho služby mezi nemoc-
nými během epidemie neštovic ve městě 
Kandy si král vážil natolik, že mu udělil 
větší svobodu k jejímu konání. Z tohoto 
města se pak mohl vydat do dalších ob-
lastí ostrova. Zcela se odevzdal misionář-
ské práci a v devětapadesáti letech zemřel 
vyčerpáním v pověsti svatosti.

Svatý Josef Vaz je nadále příkladem 
a učitelem z mnoha důvodů, ale chtěl 
bych se soustředit na tři. Předně byl pří-
kladným knězem. Dnes jsou zde s námi 
mnozí kněží, řeholníci a řeholnice, kte-
ří byli jako Josef Vaz zasvěceni ke služ-
bě Božímu evangeliu a bližnímu. Vy-
bízím každého z vás, abyste hleděli na 
svatého Josefa jako bezpečného vůdce. 

On nás učí vycházet na periferie, aby Je-
žíš Kristus byl poznán a milován všude. 
On je také příkladem trpělivého snášení 
útrap kvůli evangeliu, poslušnosti k před-
staveným a laskavé péče o Boží církev 
(srov. Sk 20,28). Stejně jako my žil v do-
bě rychlých a hlubokých přeměn. Kato-
líci byli menšinou, často uvnitř rozděle-
nou. Z vnějšku docházelo k projevům 
nevraživosti, ba pronásledování. Poně-
vadž však byl neustále v modlitbě spojen 
s ukřižovaným Pánem, dovedl se stát pro 
všechny obyvatele živou ikonou milosrd-
né a smírné lásky Boží.

Za druhé nám svatý Josef ukázal vý-
znam překonávání náboženských rozděle-
ní ve službě míru. Jeho nerozdělená láska 
k Bohu jej otevřela lásce k bližnímu; za-
světil svoji službu potřebným, komukoli 
a kdekoli. Jeho příklad nadále inspiruje 
církev na Srí Lance, takže ráda a velko-
dušně slouží všem členům společnos-
ti. Bez rozdílu ras, kréda, kmenové pří-
slušnosti, společenského postavení nebo 

Toto číslo Světla je svým způ-
sobem misijní. Především za-
chycuje návštěvu Svatého ot-

ce na Srí Lance a Filipínách, místech, 
kde svou pomoc v nemalé míře po-
skytují také Papežská misijní díla ČR. 
(str. 10–11) Ale i další texty jsou misij-
ní – přivádějí k obrácení vlastního srd-
ce a k neomezenému přijetí Boha do 
svého života.

Základem pro takovou proměnu je 
modlitba. Právě ta stála na počátku ob-
rácení sv. Ondřeje Corsiniho, jehož krát-
ký životopis dává nahlédnout, jak je pro 
Boha snadné změnit srdce hříšníka, po-
kud se Mu otevře. (str. 4)

Chceme-li upřímně vstoupit do spo-
lehlivé školy života a modlitby, pak je 
zde učitelka, jež měla z lidí Bohu nejblí-
že – Matka Boží, Panna Maria. Ona nás 
s láskou učí, jak vidět věci v pravém svět-
le a jak se stát šťastnými už zde na zemi. 
(str. 5) P. Marinko Šakota v Medžugorje 
hovořil nejen na toto téma, ale začal té-

matem odpuštění. Může být snadné ří-
ci „odpouštím“, ale žít to ve svém srdci, 
to už je mnohem těžší. Lékem a pomocí 
je modlitba srdcem – té je třeba se učit 
po celý život.

Posvěcení vlastní duše každého z nás 
je pak oním počátkem obrody církve. 
(str. 7) Žel, naše duše mohou být du-
chovně prázdné a vychladlé ve vztahu 
k Bohu, protože jsou zatíženy hříchem. 
Nabízí se nám v tomto týdnu, kdy sla-
víme svátek Uvedení Páně do chrámu 
(dříve Očišťování Panny Marie), příle-
žitost uvědomit si, že nejen dům Bo-
ží a svatostánek jsou místem Božího 
přebývání. Také naše tělo je chrámem, 
v kterém přebývá Duch Svatý, Bůh sám. 
(srov. 1 Kor 6,19) Hřích však Bohu mís-
to ubírá a vytěsňuje Ho z našeho živo-
ta. Proto si položme a upřímně zodpo-
vězme otázku: Jak je tomu s odříkáním, 

s pokáním a umrtvováním v mém živo-
tě? To jsou duchovní prostředky, kte-
ré zásadně napomáhají k čistotě duše. 
K posvěcení duše vede také adorace 
Nejsvětější svátosti či návštěva živého 
Krista ve svatostánku: On čeká s ruka-
ma plnýma milostí, aby je mohl rozdat, 
avšak jak málo lidé o ně žádají! (str. 8)

Žijeme v době, která přináší různá 
znamení, že lidstvo jako celek se ubí-
rá směrem k vlastní zkáze; ale zároveň 
lze vidět i často skryté skutečnosti, kte-
ré dosvědčují, že Boží Prozřetelnost je 
zde stále s námi, že Bůh křesťanů je Bo-
hem spásy. A to je jediná naděje pro svět, 
pro záchranu duší! Hledejme jednotlivé 
části tohoto pokladu Boží Prozřetelnosti, 
a nemůžeme-li najít, jděme před svatostá-
nek, a dostaneme milost... Především se 
však nepřestávejme nikdy modlit, i kdy-
by se nám zdálo, že jsme od Boha dale-
ko nebo že Bůh odvrátil od lidstva svou 
tvář. Modlitba nás zachrání v pravý čas!

Daniel Dehner

Dokončení na str. 7
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Ježíš vstupuje do Kafarnaa v do-
provodu svých prvních učedníků. 
Představí se jim zde velmi suges-

tivně nikoliv tím, že bude mluvit o sobě, 
ale učiní tak velmi názorně svým prvním 
veřejným vystoupením a svými skutky. Je 
den sobotního klidu a židé se dnes tradič-
ně shromažďují v synagoze k Božímu slo-
vu. Bůh si vyhradil sváteční den pro se-
be, ale jen proto, aby tě právě tento den 
mohl obzvláštním způsobem obdarovat. 
Vstup do synagogy spolu s Ježíšovou dru-
žinou a zanechej venku všechny jiné zá-
jmy a záliby, které by mohly odvádět tvou 
pozornost od nejvzácnějšího hosta. Nikdo 
z přítomných netuší, že dnes jim toto slo-
vo přináší samo Slovo.

Celý život Božího Syna je vystoupením 
proti odvěkému nepříteli Boha i lidí. Je to 
ve skutečnosti souboj na život a na smrt, 
ve kterém se Satan opakovaně, i když mar-
ně, pokouší i o nemožné. Bohu ublížit ne-
může, ale může zahubit ty, kteří se pod-
volí stát se jeho nástrojem. 

Ježíšovo první vystoupení v synagoze 
vyvolává všeobecný úžas. Učí jako ten, kdo 
má moc. Posluchači to cítí, protože všech-
na jeho moc je zaměřena na službu člově-
ku. To je také jediný smysl Božího slova. 
Pokud tě Boží slovo nepřivádí k úžasu, je 
to proto, že je přijímáš jako slovo lidské. 
Vnímat Boží moc znamená ovšem vnímat 
také vlastní slabost a nicotu. Jestliže ne-
připouštíš skutečnost tohoto vztahu, ne-
může slovo Boží působit. Pro osvobozující 
paprsky božské pravdy není větší překáž-
ky než vlastní nadřazenost a sebejistota. 

Všechno Ježíšovo učení sleduje jeden 
jediný cíl: obnovu a rozšíření Božího krá-
lovství. Je samozřejmé, že to vyvolává ne-
libost těch, kteří se cítí jeho příchodem 
ohroženi ve své suverenitě. Buďto dělají 
všechno, aby ho neslyšeli, a kladou mu 
všemožné překážky, nebo se mohou na-
konec odhodlat i k tomu, že proti Pánu 
otevřeně vystoupí. Svědkem takové revol-
ty můžeš být již při prvním Ježíšově vy-
stoupení v této synagoze.

Jeden z přítomných přerušil jeho ká-
zání drzým a neomaleným způsobem. Co 
je ti do nás? Co tady chceš? Proč nás ru-
šíš? Víme, kdo jsi! Ničíš naše království.

Podívej se dobře, koho tak pobouřilo 
Boží slovo: Je to nečistý duch. Pokřik po-
chází sice od jednoho člověka, ale ta slo-
va nejsou jeho. Jeho ústy se ozval hned 

celý zástup Božích nepřátel. Těch, kteří 
mají zájem, aby struktury království zla 
zůstaly zachovány a neporušeny, je sku-
tečně mnoho. Nesmí tě překvapit, když 
se setkáváš s jejich obdivuhodnou solida-
ritou a neobyčejným sebevědomím. Dá-
vají se do křiku, protože cítí, jakou moc 
má tento Ježíš Nazaretský. Ve skutečnos-
ti čím více pozvedají svůj hlas, tím více 
sami dosvědčují nepřekonatelnou moc 
božského Spasitele. 

Nepropadej však strachu, i když ko-
lem tebe Boží protivníci jakkoliv halas-
ně pokřikují. Otevři se jen dokořán Je-
žíšovu slovu, a nemusíš se bát, ani když 
tebou pyšný a nečistý duch cloumá. Za-
ručený prostředek, jak se vymanit z moci 
Zlého, je Pánovo nové učení. Spolu s ním 
vstupuje k tobě sám Ježíš. Je však důleži-
té, abys ho přijímal s opravdovou poko-
rou a důvěrou. Satan je proti jeho slovu 
bezmocný: Umlkni a vyjdi!

Poděkuj Ježíši za jeho mocný a mi-
losrdný zásah a blahopřej uzdravenému 
k jeho šťastnému osvobození z moci Zlé-
ho. Mohl by ti mnoho vyprávět o tom, 
kolik vytrpěl v područí nečistého ducha, 
i o tom, jak člověk prožívá tuto znovu na-
bytou svobodu. Dobře si zapamatuj, jak 
účinný je Pánův příkaz. Jakmile cítíš, že 
se k tobě blíží nečistý duch se svými pod-
manivými nabídkami, neztrácej čas tím, 
že mu věnuješ pozornost, nic s ním ne-
smlouvej, nýbrž rozkaž mu ihned se vší 
rozhodností Pánovým jménem: Umlkni 
a vyjdi ze mne!

Proti mocnému Božímu slovu, které 
ho vyhání z lidského srdce, brání se ďábel 
také tak, že se snaží je přehlušit slovem 
lidským. Je na tobě, abys dobře rozlišo-
val, komu věnuješ všechnu svou pozor-
nost. Naslouchej jen těm prorokům, kte-
rým sám Pán vkládá do úst svá slova a oni 
mluví vše, co on sám jim přikazuje. Nebuď 
k nim lhostejný, mohl bys promarnit Boží 
dary a Pán by tě nakonec volal k odpověd-
nosti. Množí se však kolem tebe jiní, kteří 
opovážlivě mluví jeho jménem něco, co jim 
nepřikázal, nebo dokonce mluví jménem 

4. neděle v mezidobí – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Dt 18,15–20
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, 
ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého 
středu, z tvých bratrů, toho budete po-
slouchat. To jsi právě žádal od Hospo-
dina, svého Boha, na Chorebu v den 
shromáždění, když jsi říkal: ,Nemohu už 
slyšet hlas Hospodina, svého Boha, ne-
mohu se už dívat na tento veliký oheň, 
abych nezemřel.‘
Hospodin mi tehdy řekl: ,Správně mlu-
ví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze 
středu jejich bratrů a vložím svoje slova 
v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poru-
čím. Kdo by však neposlechl mých slov, 
která bude mluvit ve jménu mém, toho 
poženu k zodpovědnosti. Prorok, který 
by se opovážil mým jménem říkat, co 
jsem mu neporučil, nebo který by mlu-
vil ve jménu jiných bohů, takový prorok 
musí zemřít!‘“

2. čtení – 1 Kor 7,32–35
Bratři! Rád bych, abyste byli bez staros-
tí. Kdo nemá manželku, stará se o vě-
ci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je 
ženatý, stará se o věci světské, jak by se 
líbil manželce, a je rozdělen. A žena ne-
vdaná a panna se stará o věci Páně, aby 
byla svatá na těle i na duši. Ale když se 
provdá, stará se o věci světské, jak by 
se líbila muži. To však říkám ve vašem 
zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, 
ale abych vás vedl k počestnosti a k ne-
rušené oddanosti Pánu. 

Dokončení na str. 12

jiných bohů. Ta slova mohou znít někdy 
velmi slibně a líbivě, ale nejsou to slova, 
která mají moc života. 

Ještě dřív, než ses stal svědkem dneš-
ního Pánova vystoupení, stal ses sám jed-
ním z těch, na kterých on sám vykonal 
divy své milosti. Nedej se proto zahanbit 
lidem z Kafarnaa a roznášej horlivě zprá-
vu o jeho učení a působení po celé kra-
jině. Poděkuj Pánu za jeho dary a moc 
a pokloň se před svým Tvůrcem. On je tvůj 
Bůh, který tě pase jako ovci a vodí svou ru-
kou. Vyprošuj si milost, abys nikdy neza-
tvrzoval své srdce, nýbrž vždy naslouchal 
jeho hlasu. (1)

Bratr Amadeus

(1) srov. žalm 95

Setkání s nepřítelem
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Učil jako ten, kdo má moc.
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Ondřej se narodil pravděpodob-
ně v roce 1302 ve Florencii 
v šlechtické rodině Mikuláše 

Corsiniho a Gemmy degli Stracciabende. 
Rodiče byli zbožní a snažili se vychovat 
syna dobrým slovem a příkladem. Ale je-
jich námaha byla marná. Ondřej miloval 
společnost lehkovážných druhů, s který-
mi prohýřil celé noci. Rodiče byli bezrad-
ní. Jeho matka padla před obrazem Pan-
ny Marie na kolena a s pláčem se modlila: 
„Matko Boží! Matko našeho Vykupitele 
Ježíše Krista! Ty víš, že mému synu hro-
zí zkáza, víš, v jakém je nebezpečí. Smi-
luj se nad ním! Oroduj za něho, aby byl 
zachráněn!“

Na ulicích města Florencie bylo ticho. 
Ještě se neprobudil ranní městský život. Tři 
jinoši vycházeli z jedné herny, kde strávi-
li celou noc. Kdo by řekl, že mezi těmito 
mladíky byl mladý kníže Ondřej Corsini? 
Když přišli k bráně paláce, mladý kníže 
se rozloučil se svými druhy a pak chvatně 
stoupal po schodech, aby ho nikdo nesly-
šel. Sotva však otevřel dveře chodby, spat-
řil v domácí kapli matku klečící před obra-
zem Panny Marie. Celou noc tam klečela 
na modlitbách v slzách, čekajíc na návrat 
svého jediného syna. Marně se snažil mla-
dý kníže, aby ho matka neviděla a nesly-
šela, neboť již vstala, šla mu vstříc řkouc: 
„Jak dlouho ještě, synu můj, mne budeš 
mučit? Jak dlouho ještě budeš dělat han-
bu? Kolik bolestí jsem vytrpěla této noci!“

Jinoch dojat matčinou bolestí, se za-
styděl, zakryl svou tvář a řekl: „Máš prav-
du, drahá matko, máš pravdu. Cítím, že to 
není cesta, kterou bych měl kráčet; jsem 
bídník, jsem nešťastník.“

Po těchto slovech prosil matku, aby si 
šla odpočinout, a sám vešel do svého po-
koje. Zavřel za sebou dveře, padl na ko-
lena a propukl v usedavý pláč. Začal se 
modlit. Modlil se dlouho. Pak odhodil 
kord, kterým byl opásán, strhl z klobou-
ku a ze šatu ozdoby a odešel z domu. Bě-
žel ulicemi města, nevěda, co dělat a kde 
se zastavit.

V tu dobu se právě otvíraly dveře kos-
tela otců karmelitánů. Když šel kolem, 

spatřil nešťastný mladík v pozadí kostela 
sochu Panny Marie. Nerozmýšlel se a bě-
žel k jejím nohám, padl na kolena a se sl-
zami v očích volal hlasitě: „Pomoz, ó Ma-
ria, pomoz, ó útočiště hříšníků! Zachraň 
mne, ó drahá Matko!“

Tuto hlasitou modlitbu zaslechl jeden 
z otců karmelitánů. Podivil se, když tam 
viděl klečet mladého knížete. Tázal se ho: 
„Kníže, vy zde? Co se vám přihodilo?“

„Co kníže,“ odpovídal jinoch, „jaký 
kníže? Ohavník jsem, bídník jsem, hříš-
ník jsem! Jděte k mé matce a řekněte jí, 

že se zříkám knížectví a všeho majetku 
a že se nevrátím domů, dokud mi před-
stavený kláštera nedovolí, abych byl při-
jat za řeholníka.“

Matka plesala nad tímto obrácením 
a děkovala za to vroucně Bohu. Obráce-
ní bylo opravdové. Mladý řeholník konal 
pokorně nejnižší práce v klášteře. Krotil 
své tělo a svou pýchu. Musil podstoupit 
tuhý boj a projít ohněm prudkých poku-
šení. Také bývalí druhové se ho snažili 
vylákat z kláštera pravíce: „Zahoď hru-
bý mnišský oděv, opusť ponurý klášter 
a vrať se k nám do světa, kde tě čeká slá-
va a rozkoš.“ Ale Ondřej zvítězil nad po-
kušením a vytrval.

Po vysvěcení na kněze začal s apoštol-
skou horlivostí pracovat na obrácení hříš-
níků. Když se vrátil do vlasti, zemřel bis-
kup fiesolský. Papež Klement VI. bulou 
z 13. října 1349 jmenoval Ondřeje bisku-
pem ve Fiesole. Traduje se, že ve své po-
koře utekl do kláštera kartuziánů. Již se 
voliči chystali k volbě nového kandidá-
ta, když malé dítě zvolalo: „Světec, který 
má být naším biskupem, se modlí v kos-
tele kartuziánů.“ Dle dostupných prame-
nů však byl Ondřej ještě 6. prosince 1349 
ve službě provinciála karmelitánů ve Flo-
rencii. Ondřej pak v poslušnosti přijal vol-
bu a byl vysvěcen na biskupa. Přísnost 
života nezměnil. Apoštolskou horlivost 
zdvojnásobil. Bedlivě pátral po zatvrze-
lých hříšnících; neustal se za ně modlit 
a domlouvat jim, dokud se nepolepšili.

Ondřej zemřel roku 1374 (podle flo-
rentského kalendáře 1373) poté, co one-
mocněl prudkou zimnicí. Hned po smr-
ti byl uctíván jako světec. Svatořečen byl 
papežem Urbanem VIII. dne 29. dubna 
1629. V bazilice sv. Jana v Lateránu mu 
papež Klement XII. (Corsini) v roce 1734 
zasvětil nově zbudovanou kapli svého ro-
du. Liturgická památka sv. Ondřeje Cor-
siniho připadá na 4. února, karmelitán-
ský řád slaví jeho svátek 9. ledna.

O Ondřejovi se píše, že si ho rodiče 
vyprosili od Boha a slíbili, že ho zasvětí 
Panně Marii. Jeho matce, když byla v po-
žehnaném stavu, se zdálo ve snu, že po-
rodila vlka, který přiběhl ke karmelitán-
skému klášteru a u vchodu do kostela se 
proměnil v beránka. Proto se sv. Ondřej 
Corsini v ikonografii často zobrazuje s be-
ránkem u nohou.

Hlavní zdroj: Naše světla

Guido Reni (1575–1642): 
Ondřej Corsini 

Pinacoteca Nazionale, Bologna

Vlk proměněný v beránka
4. února – sv. Ondřej Corsini (1302–1373), 

biskup a vyznavač

O Ondřejovi se píše, že si ho rodiče vy-
prosili od Boha a slíbili, že ho zasvětí 
Panně Marii. Jeho matce, když byla 
v požehnaném stavu, se zdálo ve snu, 
že porodila vlka, který přiběhl ke kar-
melitánskému klášteru a u vchodu do 
kostela se proměnil v beránka...
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Otče Marinko, Medžugorje je místem 
míru, smíření a odpuštění. Není toto ta-
ké hlavním poselstvím Matky Boží světu?

„Ano, Matka Boží nás učí odpouštět. Ří-
ká: „Modlete se o lásku! Modlete se, abyste 
cítili lásku k těm lidem, kteří vás nenávidí!“

Podobná jsou také slova Ježíšova k nám: 
„Milujte své nepřátele a modlete se za své 
pronásledovatele.“ (Mt 5,44) Věřím, že to 
znamená velkou výzvu pro každého křesťan-
sky smýšlejícího člověka.

Modli se za ně, až v sobě pocítíš změnu. 
Musíš poznat, že existují okamžiky, kdy ne-
můžeš objektivně myslet. Pak vidíš jenom 
záporné věci. Musíš také poznat, kdy ne-
jsi šťastná, nejsi spokojená, protože tehdy 
vidíš jenom to, co nemáš, a nikoliv to, co 
máš. Musíš zkoušet, ptát se, jít ke zpovědi, 
setkat se s milosrdným Ježíšem a také sa-
ma odpustit. Odpuštění je uzdravení! Od-
puštění není vždycky lehké, ale je dobré, 
je uzdravující. Když neodpustíš, zůstanou 
negativní věci zachovány, záporné myš-
lenky, záporné pocity, a to ti škodí a ty se 
stáváš otrokem Zlého, otrokem nenávisti.

Musíš se osvobodit a odpustit. Odpuš-
tění je lék, je to léčebný prostředek, který 
ti pomůže zbavit se nenávisti. Nenávist je 
nemoc a vede k neúnavnosti.

Odpuštění v postavení nevinného není 
jednoduché. K tomu je určitě potřeba po-
moci shůry?

Musíš se modlit: „Dej mi lásku k té oso-
bě, kterou nesnáším, k té, která mě nená-
vidí. Dej mi lásku k té osobě, o které jsem 
špatně mluvila!“ A uvidíš, že se začne něco 
měnit, jak láska sílí, a když láska sílí, uvi-
díš věci jinak. Tvoje oči se projasní a bu-
deš jinak vidět, jinak smýšlet a začneš po-
znávat v té osobě dobré věci. Všimneš si, 
že ta osoba má také dobré vlohy, pak si bu-
deš myslet, že se změnila – ne, ta osoba se 
nezměnila, ale ty ses stala jinou. Když se 
změní úhel pohledu, změní se také všech-
no ostatní: nemoc, smrt, život... všechno 
je pak jiné.

Ty tady povídáš podivuhodné věci, ale mys-
lím si, že tak lehké to nebude. Jak je možné 
dorůst do tohoto vidění srdcem?

Milí přátelé, naučme se modlit srdcem! 
To je velmi důležité. To nám pomůže věřit. 
Máme se jednoduše modlit k Ježíši. Mož-
ná máš hřích, nějakou slabost, nějaký pro-
blém, který zatím leží a ruší: Přijď k Ježí-
ši, přijď jako Petr, ne jako Jidáš; Jidáš se 
dopustil hříchu, ale pak chtěl problém ře-
šit sám, bez Ježíše. Matka Boží nás ale učí 
žít s Ježíšem jako Petr. Petr byl v krizi, ale 
vzpomeňte si, jak se mu podíval do očí po-
tom, když ho zapřel. Začal plakat a změnil 
se. V očích Ježíšových našel lásku, mohl 
pocítit, že není odvržen, není odsouzen. 
Také my to musíme cítit, jako ve zpovědi. 
To je to, co by Matka Boží po nás chtě-
la: Abychom se potkali s milosrdným Je-
žíšem, pocítili jeho pohled, abys začal vě-
řit, že Bůh tě neodmítá, že Bůh tě miluje, 
i když jsi slabý, i když jsi hřešil.

Matka Boží nám často říká ve svých po-
selstvích, jak velmi nás miluje. Její láska je 
už láskou Boží.

Láska Boží je jako slunce. Slunce není 
jako země. Země se otáčí. My lidé jsme ja-
ko země, točíme se, měníme se. Naše lás-
ka je podmíněná: jestli mě miluješ, pak 
tě miluji také. Když neděláš věci tak, jak 
chci já, pak se zlobím. Taková je naše lás-
ka. Musíme jít a učit se od Ježíše. Matka 
Boží nás povolává, abychom šli. Láska je-
jího Syna je silnější než naše láska, která 
je závislá na podmínkách.

Co je ještě důležité pro náš duchovní ži-
vot, také pro to, abychom ostatní lidi viděli 
kladně a mohli je přijímat?

Matka Boží nás vyzývá, abychom se 
postili. Ve středu a v pátek, dvakrát v týd-
nu. Je důležité, abychom se nějakým způ-
sobem začali postit, protože pak budeme 
pozorní k těm věcem. Velmi často máme 
příliš mnoho věcí, proto si nevážíme už 
těch dober, která máme! Třeba tyto kvě-
tiny zde. Matka Boží mluví často o kvě-

tinách. Proč? Protože květiny jsou něco 
úžasného, ale současně jsou jednoduché. 
Často to nevidíme, protože jsme hluboko 
„ponořeni do svých myšlenek“. Vidíme je-
nom to, co nám působí problémy, vidíme 
jenom to, co nám chybí! Matka Boží říká 
jako Ježíš: „Otevřete své oči pro květiny, 
pro ptáky, pro věci okolo vás!“ Každý člo-
věk je zázrak!

Otče Marinko, vypadá to, jako by nás 
půst naučil být vděčnějším, především vů-
či Bohu...

Matka Boží nás učí, abychom půstem 
začali vidět věci v pravém světle. Všech-
no, co máme, tolik podivuhodných věcí, 
všechno to jsou dary Boží: vzduch, který 
dýcháme, ptáky, stromy. Máme dostatek 
důvodů, abychom se těšili! Pak se v nás 
probudí radost a my budeme svobodní, 
protože se naučíme nedostávat všechno, 
co chceme. Protože náš pohled je často 
špatný, naše oči jsou svázané a my vidí-
me jenom slabosti a věci negativní, také 
na jiných lidech.

Půst tedy osvobozuje, uvolňuje svázanos-
ti a závislosti a otevírá naše vnitřní oči. Je 
možné tomu takto rozumět?

Ano, mnozí z nás se dostávají do pro-
blémů, protože mnoha věcem nemohou 
odporovat. Musíme se cvičit, musíme se 
učit odporovat, osvobodit se, být trpěliví 
se sebou samými a s ostatními lidmi. Jsme 
tak netrpěliví s druhými, když nejsou tako-
ví, jakými bychom je chtěli mít. Tak čas-
to je odmítáme. Když mi říkáš něco dob-
rého, cítím se dobře, když mě kritizuješ, 
necítím se dobře a utíkám od tebe. Jsme 
závislí na lidech, na věcech – nejsme svo-
bodní! Matka Boží nás učí, jak se můžeme 
osvobodit. Půstem, otevřením svých očí. 
Moji milí přátelé! To je ta škola Matky Bo-
ží, krásná škola, ve které budeme šťastni.

Matka Boží mluví v poselstvích často 
o tom, jak „být šťastný“. Otče Marinko, co 
rozumíš pod tím „být šťastný“? Co pod tím 
rozumí Matka Boží?

Matka Boží nám říká, že by chtěla, aby-
chom byli šťastní už na tomto světě a po-
tom s ní společně v nebi. Ona například ří-
ká: „Chtěla bych, abyste se modlili srdcem! 
Chtěla bych, abyste se modlili s radostí!“ 
My, milí přátelé, často nejsme šťastni. Ne 
proto, že něco nemáme, nýbrž proto, že 

Matka Boží změní tvůj život! 
Odpuštění uzdravuje!

Rozhovor M. Elfriede Lang-Pertlové s medžugorským farářem 
P. Marinkem Šakotou při modlitební akci v Medžugorje
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to kvůli své bezmyšlenkovitosti a předsud-
kům nepoznáváme. Co to znamená „být 
šťastný“? Matka Boží si myslí, že je velmi 
jednoduché být šťastným. Musíme věřit, 
že jsme Bohem milováni, že jsme milova-
nými tvory Božími. Když tedy začneš vě-
řit, že Bůh tě miluje, staneš se svobodným, 
šťastným člověkem!

Tedy láska také osvobozuje, to zname-
ná, když víme, že jsme Bohem milováni? Ví-
me my vlastně, jak nás Ježíš skutečně vidí?

Ano, je důležité se ptát, jak nás Bůh vi-
dí. Co vidí na mně? Vzpomeňme si, jak 
se Ježíš podíval na Petra. Viděl ho takové-
ho, jaký byl, jeho minulost, jeho budouc-
nost, jeho schopnosti. Musíme se učit vi-
dět své schopnosti a schopnosti jiných lidí, 
také v nich vidět děti Boží. Každý člověk 
je dítě Boží. Matka Boží nás učí modlit 
se k Duchu Svatému, protože on otevírá 
srdce, neboť naše srdce jsou zavřená, po-
něvadž naší pýchou je, když říkáme: „Já 
mohu všechno!“ Ne, ty nemůžeš všech-
no, ty nevíš všechno. Ty nevíš všechno lé-
pe než tvůj muž, tvoje žena. To je pýcha, 
která takto mluví. Pokora je, když řeknu: 
„Ty to víš také.“

To vidím jako velmi krásný a hluboký 
příklad. Také Matka Boží zmiňuje čas-
to ve svých poselstvích pokoru. Například 
prosí, abychom se s jinými setkávali v po-
koře a radosti.

Ano, když jsme pokorní, otevíráme se 
a nasloucháme. To je ono, čemu nás učí 
Matka Boží. Ona zůstává v Duchu Sva-
tém. Nesetrvává na svém stanovisku ne-
bo ve svém způsobu myšlení, nýbrž ote-
vírá se. Maria je školou života a modlitby 
a ona říká, co si myslí. Je velmi důležité 
říkat, co si myslím. Ale je také důležité na-
slouchat! Maria naslouchá! Říká andělovi: 
„Nevím, jak se to stane, když muže nepo-
znávám...“ Ale přijímá to, co jí anděl řekl, 
a odpovídá: „Zde jsem!“ To je pro naši ko-
munikaci, pro naše vztahy velmi důležité: 
Říci to, vyjádřit se, tvému muži, tvé ženě, 
ostatním lidem. Řekni to! Potom ale na-
slouchej, co ostatní říkají, jak to dělala Ma-
ria! Nejenom co já říkám, co já si myslím. 
Nejenom jak já tebe vidím, nýbrž jak mě 
vidíš ty. Já a ty, obě strany jsou důležité!

V jednom poselství nám Gospa připo-
míná, abychom ta poselství žili v pokoře 

a lásce, aby nás Duch Svatý mohl naplnit 
milostí a silou, abychom byli zcela zamě-
ření na Boha.

Je také velmi důležité chtít rozumět, 
jak Bůh věci vidí. A to je ta cesta, jak má-
me konat moudrá rozhodnutí, jak to řek-
la Matka Boží v posledním poselství. Na-
še mínění je důležité, ale také, jak to vidí 
ostatní lidé. Zvlášť důležité je, jak ty věci 
vidí Bůh. Proto je Maria příkladem ote-
vřenosti a modlitby, protože naslouchá, co 
chce Bůh říci: „To je můj milovaný Syn. 
Toho poslouchejte!“ Maria a Josef jsou 
dobrými příklady. Mají sny, vlastní myš-
lenky. Josef chtěl Marii zapudit, opustit 
ji, ale rozhodl se neubližovat jí. A potom, 
co tak přemýšlel, poslechl Boha.

Takto viděno je tedy také svatý Josef pří-
kladem pro připravenost a otevřenost pro 
Boží vůli, jako Matka Boží Maria?

Ano, tato otevřenost je velmi důleži-
tá, toto naslouchání Bohu: co chtěl Bůh 
říci, jak on vidí ty věci. Velmi jsme závis-
lí na svém vlastním smýšlení a pak se dě-
jí chyby. Vzájemně se od sebe distancuje-
me. Vznikají spory a konflikty mezi námi. 
Chybí otevřenost, protože trváme jenom 
na svém názoru. Chceme se otevřít Ježíši 
modlitbou, jasně slyšet jeho hlas, být při-
praveni pro jeho myšlenky, vidět jeho po-
hledem. Tak můžeš zakusit, jak se v tobě 
děje proměna.

Otče Marinko, co by podle tebe mohlo 
pomoci, abychom se lépe otevřeli Bohu, ji-
ným lidem, aby zavládl mír v rodinách a na 
celém světě?

Modli se o lásku! Modli se každý den 
o lásku: „Ježíši, probuď ve mně lásku!“ 
Láska v tobě je, ale není probuzená: „Je-
žíši, probuď lásku k Tobě, abych Tě za-
čala mít ráda!“

Musíš se začít modlit o tuto lásku, abys 
začala milovat Boží cesty. „Pane, chci jít 
na mši svatou, protože bych se chtěla na-

učit mít Tě ráda, abych Tě mohla lépe po-
znávat, abych přišla blíže k Tobě, protože 
bych chtěla být sjednocená s Tebou, s Tvý-
mi myšlenkami.“ Modli se k Duchu Svaté-
mu: „Přijď, Duchu Svatý! Osvěť mě! Pro-
buď ve mně naději!“

Tady bych chtěla znovu ukázat na vděč-
nost, kterou máme prožívat. Nejlepší pří-
klad pro to dává sama Matka Boží, ona, 
která při každém zjevení ve své pokoře vizi-
onářům děkuje, že přišli.

Říkej každý den „děkuji“. Tímto způ-
sobem se ti otevřou oči, abys viděla všech-
no kolem sebe: „Děkuji za tuto květinu. Je 
krásná. Děkuji za svůj život. Děkuji za kaž-
dého člena rodiny, za tyto stromy, za toto 
nebe, za slunce... Děkuji, Bože, za všech-
no!“ Uvidíš, jak v tobě začne růst radost 
a štěstí! A říkej: „Děkuji, Pane, za kříž, kte-
rý mám, za utrpení, za svoji nemoc, za oso-
bu, která je mým křížem, kterou nemohu 
strpět. Ona je velmi důležitá. Je důležitá, 
abych mohla růst. Děkuji, Bože, za všech-
no! Pane, děkuji!“ Opakuj tato slova: „Je-
žíši, děkuji Ti. Ježíši, miluji Tě, Ježíši, dů-
věřuji Ti.“ Nebo řekni jednoduše jméno 
„Ježíš“ a věř v moc tohoto slova. Vyslov 
je s láskou, řekni je s důvěrou, s vděčností!

Prosím, otče Marinko, můžeš nám 
poutníkům říci ještě nějaké dobré slovo, 
dát nějakou dobrou radu pro naši pouť do 
Medžugorje?

Otevřete se Bohu! Moji milí přátelé, kéž 
byste přišli do Medžugorje k Bohu, abys-
te se sami našli! Kéž byste uslyšeli otáz-
ku: „Kde jsi?“ Kéž byste na toto volání 
odpověděli! Kéž byste uslyšeli toto volá-
ní, abyste se změnili, vy sami, ne ti druzí! 
Běžte na horu Zjevení, běžte na Križevac! 
Modlete se růženec! Dívejte se na Ježíše 
a Marii a učte se od nich! To je škola ži-
vota. Zúčastněte se večerního modliteb-
ního programu, potom uvidíte mši sva-
tou z jiného pohledu. Modlete se srdcem, 
s radostí, s láskou! Stanete se novými lid-
mi! Vraťte se zpátky domů jako noví lidé, 
se změněnou myslí, s rozhodnutím násle-
dovat Ježíše!

Otče Marinko, přejeme ti do budoucna 
Boží sílu a ochranu Matky Boží pro tvoji 
službu zde v Medžugorje.

Z Medjugorje 115/2014 přeložil -mp-

P. Marinko Šakota
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„V místě XY re-
novovali kostel. Je to 
strašné! Před hlavním 
oltářem teď stojí hlad-

ký bílý kamenný kvádr. Svatostánek mu-
síte hledat, až jej najdete v jeho úkrytu 
na boku – tak zacházejí lidé s eucharis-
tickým Pánem! Výrazné obrazy byly vy-
klizeny, na jejich místě není buďto nic, 
nebo moderní krámy, které nikoho neoslo-
vují. Všechno působí chladně a nepřítom-
ně. Není divu, že skoro nikdo už nechodí 
na bohoslužby! A když někdo přijde, za-
žije místo usebrání a ducha modlitby ne-
ustálé tlachání...“

Kdo by nesouhlasil tu a tam s takový-
mi nebo podobnými nářky nad stavem 
v našich kostelech? Důvodů k tomu je 
mnoho. Co všechno je v kostelech na-
instalováno a přestavěno, a to většinou 
k porušení jejich důstojnosti a krásy, ke 
škodě úcty a zbožnosti věřících! Tu člo-
věk pochopí už starozákonní nářky na 
zneuctění chrámu.

Ale nesmí zůstat bez povšimnutí dů-
ležitá souvislost: Viditelné kostely pouka-
zují na svatostánky, které si zřídil Bůh ve 
svých věřících. „Nebo snad nevíte, že va-
še tělo je chrámem Ducha Svatého, jenž 
je ve vás?“ (1 Kor 6,19)

Chrám, to znamená místo v přítom-
nosti Boží, místo klanění a přinášení obě-
tí. A právě v tom spočívá naše určení: být 
tabernaculum Dei, Božím stánkem.

„Miluje-li mě někdo, bude zachová-
vat mé slovo a můj Otec ho bude milovat 
a přijdeme k němu a uděláme si u něho 
příbytek.“ (Jan 14,23) V tomto příbyt-
ku chce být uctíván „v duchu a v prav-
dě“ (Jan 4,23). Tady máme také přiná-
šet Pánu dary, především sebe sama „jako 
oběť živou, svatou a Bohu milou“ (srov. 
Řím 12,1).

Stavby z kamene ukazují tedy na nás, 
svatostánky z těla a duše, v nichž chce 
být Bůh oslavován. Jak je tomu ale v na-
šem nitru s tím, na co si v mnoha chrá-
mech stěžujeme? 

Máme si klást otázky, třeba takové: Ne-
ní jako paseka v oněch svatostáncích mo-
je duše v takovém stavu, že místo aby by-
la prozářena krásou spásy a milosti a byla 
zahřívána, je hříchem duchovně prázdná 
a ochladlá? Je ve mně hluboce uctivá po-
svátná tišina, jak se patří v přítomnosti 
Nejvyššího, nebo se můj vnitřní prostor 
podobá spíše „tržišti“ (Jan 2,16), nebo do-
konce „lupičskému doupěti“ (Mk 11,17), 
jak si na to stěžoval Ježíš při pohledu do 
chrámu?

Nenacházejí tedy plané řeči v domech 
Božích a při bohoslužbách svoji obdobu 
v prázdném šantánu, kterému se podo-
bá můj svět myšlenek, pocitů a představ?

A dále: Je obrácení oltářů (od obráce-
ní k Bohu k nasměrování k obci věřících) 
snad jenom zrcadlem mojí vlastní vněj-
škovosti, mého života, který nevedu před 
tváří Boží, abych se Jemu líbil, nýbrž k li-
dem, ve stálém obírání se jejich myšlen-
kami a zálibami? Mohu se sám poznávat 
ve vyhnanství mnohých svatostánků do 
neviditelných koutů kostelních prostor, 
když Ježíši nepřiznávám nejvyšší trůn, 
ale jednám s Ním spíše jako s malým slu-
žebníkem, kterého si zavolám jenom teh-
dy, když právě potřebuji? A nemusím se 
také ptát, když myslím na vytlačení prav-
dy o oběti a úctě k oběti z církevní boho-
služby, jak je tomu s obětí na oltáři mého 
srdce, jak je tomu s odříkáním, s pokáním 
a umrtvováním v mém životě?

Měli bychom si ujasnit: Lamentace na 
poměry v církvi jsou sice pochopitelné, 
ale většinou málo platné. Když se ale za-
měříme na posvěcení své duše, na místo 
božské přítomnosti a duchovní oběti a při-
vedeme je k plné kráse, pak v nás začne 
probíhat dlouho očekávaná obroda círk-
ve. Ta určitě nezůstane bez následků pro 
celou církev Boží.

Ze Schweizerisches Katholisches 
Sonntagsblatt 23/2014 přeložil -mp-

P. Bernward Deneke FSSP, Wigratzbad

Obnova církve v nás

náboženství slouží prostřednictvím škol, 
nemocnic, klinik a mnoha jiných cha-
ritativních děl. Nežádá nic jiného než 
svobodu pokračovat ve svém poslání. 
Náboženská svoboda je základním lid-
ským právem. Každý jedinec, sám ne-
bo společně s jinými, musí mít svobodu 
hledat pravdu, otevřeně vyjadřovat svoje 
náboženské přesvědčení bez výhrůžek 
nebo vnějšího donucování. Život Jose-
fa Vaze nás učí, že opravdové uctívání 
Boha nevede k diskriminaci, nenávisti 
a násilí, nýbrž k úctě vůči posvátnosti 
života, důstojnosti a svobodě druhých 
a k láskyplné snaze o blaho všech.

Svatý Josef nám nakonec dává pří-
klad misionářské horlivosti. Přestože 

přišel na Cejlon pečovat a podporovat 
katolickou obec, dosáhl svojí evangelní 
láskou ke všem. Opustil svůj dům, svo-
ji rodinu, potěchu svých rodných míst 
a odpověděl na povolání odjet a mluvit 
o Kristu všude, kam přišel. Svatý Josef 
uměl nabízet pravdu a krásu evangelia 
v multináboženském kontextu s úctou, 
oddaností, vytrvalostí a pokorou. Toto je 
i dnes cesta Ježíšových učedníků. Jsme 
povoláni „vycházet“ k druhým se stej-
nou horlivostí, se stejnou odvahou sva-
tého Josefa, ale také s jeho vnímavostí, 
s jeho úctou a s jeho touhou sdílet s ni-
mi slova Boží milosti (srov. Sk 20,32), 
která mají moc pozvedat. Jsme povolá-
ni být učedníky-misionáři.

Drazí bratři a sestry, modlím se, 
aby podle příkladu svatého Josefa Va-
ze křesťané této země mohli být utvr-
zováni ve víře a ještě více přispívat 
k míru, spravedlnosti a smíření v srí-
lanské společnosti. To od vás očeká-
vá Kristus. Toto vás učí svatý Josef. To 
od vás žádá církev. Všechny vás svěřuji 
přímluvě našeho nového světce, abyste 
v jednotě s celou církví, roztroušenou 
po světě, mohli zpívat Pánu píseň no-
vou a hlásat jeho slávu do všech kon-
čin země, neboť Hospodin je veliký 
a velmi hodný chvály. (srov. Ž 96,1–4)
Amen.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

Opravdové uctívání Boha nevede k nenávisti – dokončení ze str. 2
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II.

Za druhé, Ježíš Kristus ve Svátosti do-
přává všem sluchu. Svatá Terezie říká: 
„Na tomto světě nemohou všichni mlu-
vit se svými knížaty. Chudí si sotva mo-
hou dělat naději s nimi mluvit nebo přes 
třetí osobu přednášet své požadavky. Je-
nom u Krále nebes není zapotřebí žádné-
ho prostředníka. Všichni, jak urození, tak 
chudí, s Ním mohou mluvit v Nejsvětější 
svátosti tváří v tvář.“

S Ježíšem Kristem v Nejsvětější svá-
tosti mohou mluvit všichni, a to v kaž-
dou denní hodinu. Svatý Petr Chryzolog 
říká o narození Spasitele ve stáji v Betlé-
mě: „Králové neudílejí audienci vždycky. 
Často se stává, že když chce někdo mlu-
vit se svými knížaty, stráže člověka odmí-
tají, že teď není čas na audienci, ať přijde 
později. Náš Spasitel ale chtěl žít v otevře-
né jeskyni, bez dveří, bez tělesných strá-
ží, aby měl přístup každý a v každou ho-
dinu... Tady není žádná stráž, která říká: 
Není čas.“ Stejným způsobem přebývá Je-
žíš v Nejsvětější svátosti. Kostely jsou stá-
le otevřeny. Každý může vejít, když chce, 
a mluvit s Králem nebe. A Ježíš Kristus 
chce, abychom tam s Ním mluvili v pl-
né důvěře, proto se zahaluje pod způso-
bu chleba. Kdyby se Ježíš ukazoval na 
oltářích na zářícím trůně, jak se jednou 
zjeví při posledním soudu, kdo z nás by 
měl odvahu se k Němu přiblížit? Proto-
že si ale Pán přeje, abychom s Ním mlu-
vili v důvěře a beze strachu a dostali od 
Něho milosti, proto skryl svoji slávu pod 
nenápadnou podobu chleba, říká svatá 
Terezie. Také Tomáš Kempenský říká, 
že Ježíš žádá, abychom se k Němu cho-
vali jako k příteli: „Tak jako mluví přítel 
s přítelem.“

Když spočívá nějaká duše u paty oltá-
ře, je to, jako by Ježíš říkal slova Velepís-
ně: „Vstaň, má milá, má krásko, pojď.“ 
(Pís 2,10) Vstaň, má duše, a neboj se, 
moje přítelkyně, nebuď mi už vzdálena, 
vždyť já tě miluji a ty teď lituješ všech urá-

žek, které jsi mi způsobila. Moje krásko, 
teď už nejsi ošklivá v mých očích, neboť 
moje milost tě učinila krásnou.

Pojď teď, pojď, povstaň, řekni mi, co 
chceš. Jsem proto na tomto oltáři, abych 
tě vyslechl. Jakou radost bys měl, můj čte-
náři, kdyby tě tvůj král uvedl do svého 
tajného kabinetu a řekl by ti: „Řekni mi, 

co si žádáš, co potřebuješ? Mám tě rád 
a přeji si vykonat ti dobro.“ Stejně mlu-
ví Král nebe, Ježíš Kristus, ke všem těm, 
kteří Ho navštíví: „Přijďte ke mně všich-
ni, kdo se lopotíte a prohýbáte pod břeme-
nem, a já vám ulehčím.“ (Mt 11,28) Přijď-
te, vy ubozí a nemocní, vy smutní, chci 
vás obohatit, uzdravit a utěšit. Pro tyto 
případy jsem tady na oltáři až do konce. 
„Zavoláš, on řekne: Tady jsem!“ (Iz 58,9)

CHVÁLY A PROSBY
Protože Ty, můj milý Ježíši, přebýváš na 

oltářích, abys přijímal prosby ubohých, kte-
ří hledají u Tebe pomoc, vyslyš proto dnes 
také prosby, které já ubohý hříšník kladu 
před Tebe.

Beránku Boží, na kříži obětovaný! Po-
hleď, já jsem jednou z duší vykoupených 
Tvou krví. Promiň mi všechny Tobě učině-
né urážky a pomoz mi svojí milostí, abych 
nebyl zavržen. Dej mi, můj Ježíši, podíl na 
těch bolestech, které jsi pociťoval nad mý-
mi hříchy v zahradě Getsemanské. Můj Bo-
že, kéž bych Tě nikdy nebyl urazil! Jak by 
bylo, kdybych ve svých hříších umřel? Mi-
lý Pane! Pak už bych Tě nemohl milovat. 

Ty ale čekáš proto na mě, až Tě budu mi-
lovat. Děkuji Ti za darovanou dobu života, 
a protože Tě teď mohu milovat, chci Tě mít 
rád. Dej mi milost své svaté lásky, ale takové 
lásky, která mi dá zapomenout na všechno, 
abych se snažil líbit jenom Tvému Nejsvě-
tějšímu Srdci. Ach, můj Ježíši! Ty jsi oběto-
val celý svůj život za mě. Dej mi, abych se 
alespoň po zbytek svého života obrátil k To-
bě. Táhni mě zcela k sobě, učiň mě, abych 
byl celý Tvým, dříve než zemřu. Doufám ve 
všechno pro zásluhy Tvého utrpení.

Doufám také ve Tvoji přímluvu, ó Ma-
ria! Ty víš, že Tě miluji, smiluj se nade 
mnou! Amen.

III.

Ježíš dopřává ve svaté Svátosti sluchu 
všem, aby všem udělil svoji milost. Sva-
tý Augustin říká, že Pán má větší tou-
hu nám své milosti udělit, než my je při-
jmout: „Chce ti učinit více dobra, než si 
sám přeješ obdržet.“ Příčina toho je, že 
Bůh je nekonečné Dobro, a protože dob-
rota je svojí povahou štědrá, tak si přeje 
svoje dobra rozdávat všem. Bůh si stěžu-
je, když duše nepřicházejí k Němu, aby 
prosily o milost. „Byl jsem snad pro Izra-
ele pouští či zemí temnot? Proč můj lid 
říká: »Potulujeme se, za tebou už nepů-
jdeme«?“ (Jer 2,31) Proč, naříká si tady 
Pán, proč už nechcete přijít ke mně? Po-
važujete mě za neplodnou nebo zpozdi-
lou zemi, když mě prosíte o milosti? Svatý 
Jan viděl Pána plného milosrdenství a se 
zlatým pásem, který totiž obepíná lásku – 
symbol, který označoval žádost, aby nám 
oznámil svoje milosti. (srov. Zj 1) Ježíš 
Kristus je sice vždy připraven prokazovat 
dobro, říká učedník, zvláště v Nejsvětěj-
ší svátosti rozdává své milosti v největ-
ším přebytku. A blahoslavený Suso řekl, 
že ve Svátosti poslouchá Ježíš naše pros-
by nejraději. P. Baltazar Alvarez viděl ta-
ké Ježíše v Nejsvětější svátosti s rukama 
plnýma milostí, připraveného rozdělovat 

Sv. Alfons Maria z Liguori

O milém přebývání Ježíšově na oltářích 
v Nejsvětější svátosti (2 – dokončení)

„Přijďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a prohýbáte pod břemenem, 
a já vám ulehčím.“ (Mt 11,28)

Ach můj Ježíši! Ty jsi obětoval ce-
lý svůj život za mě. Dej mi, abych se 
alespoň po zbytek svého života obrá-
til k Tobě. Táhni mě zcela k sobě, 
učiň mě, abych byl celý tvým, dříve 
než zemřu. Doufám ve všechno pro 
zásluhy Tvého utrpení.

Doufám také ve Tvoji přímluvu, 
ó Maria! Ty víš, že Tě miluji, smiluj 
se nade mnou! Amen.
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je mezi lidi, jenom kdyby se našel někdo, 
kdo by je žádal.

Šťastná je ta duše, která prodlévá u pa-
ty oltáře a Ježíše prosí o milosti! Hraběn-
ka Feriaová, která se stala u sv. Kláry ře-
holnicí, se zdržovala tak často, jak jen 
mohla, před Nejsvětější svátostí a byla 
proto nazývána nevěstou svaté Svátosti, 
z níž čerpala stále velké poklady milos-
tí. Když se jí jednou ptali, cože dělala to-
lik hodin před Nejsvětějším, odpověděla: 
„Mohla bych tam strávit celou věčnost. 
A co se dělá před Nejsvětější svátostí? Co 
dělá chudák před boháčem? Co nemoc-
ný před lékařem? Dobrý Bože! A někdo 
se ptá, co se tam dělá? Vyslovují se díky, 
miluje se a chválí, prosí se a žádá.“ Ja-
kou bohatou látku poskytují tato posled-
ní slova, abychom s užitkem prodlévali 
před Nejsvětější svátostí!

Ježíš Kristus si jednou stěžoval u zmí-
něné služebnice Boží, sestry Markéty Ala-
coque, na nevděčnost, s jakou se s ním li-
dé setkávají v této Svátosti lásky. Ukázal 
jí svoje Nejsvětější Srdce, obklopené tr-
ny, s křížem nahoře, na ohnivém trůnu, 
čímž dával na srozuměnou svůj láskypl-
ný pobyt v Nejsvětější svátosti, a mluvil 
pak k ní: „Viz toto Srdce, které lidi tolik 
milovalo a sebe nešetřilo, vyčerpalo se 
důkazy lásky vůči nim. Za uznání mi ale 
odpláceli většinou jenom nevděkem a se-
tkávali se se mnou v mojí Svátosti s ne-
uctivostí a nevážností. Nejvíce mě ale bo-
lí, že se to děje také u srdcí, která se mi 
zasvětila. Lidé se nechtějí s Ježíšem Kris-
tem ve Svátosti bavit, protože Ho nemi-
lují.“ Mluví často celé hodiny s nějakým 
kamarádem, ale pobyt půl hodiny u Ježí-
še Krista pokládají za nudný.

Potom někdo řekne: Ale proč mi Je-
žíš nedává svoji lásku? Já ale odpovídám: 
Když nevyženeš ze srdce svět a jeho smýš-
lení, jak se může k tobě nastěhovat Bo-
ží láska?

Kdybys mohl doopravdy a ze srdce ří-
ci, co řekl svatý Filip Neri při pohledu 
na Nejsvětější svátost: „Hleďte, tu je mo-
je Láska, pohleďte na moji Lásku!“ – pak 
by tě nenudilo, kdybys celý den a noc se-
trval před Nejsvětější svátostí! Jedné duši, 
která milovala Boha, přišly hodiny před 
Nejsvětější svátostí jako okamžiky. Svatý 
František Xaverský pracoval celý den pro 
spásu duší a v čem nacházel svůj klid v no-
ci? Byl to pobyt před Nejsvětější svátostí. 
Svatý Jan František Regis, tento velký mi-
sionář Francie, šel s příchodem noci do 
kostela, poté co strávil celý den kázáním 
a zpovídáním. Když několikrát našel kos-
tel zavřený, zůstal v chladu a větru přede 
dveřmi, aby alespoň z dálky vykonal ná-
vštěvu u svého milovaného Pána. Svatý 
Alois Gonzaga si přál pobývat před Nej-
světější svátostí stále. Když mu to ale je-
ho nadřízení zakazovali a on při přechá-
zení kolem oltáře Ježíšova cítil, že by se 
tam měl zdržet déle, byl nucen se násilně 
odtrhnout, aby vyhověl poslušnosti. Pak si 
stěžoval svatý mladík laskavě Ježíšovi: „Jdi 
ode mne, Pane, jdi ode mne.“ Pane, dovol 
mi odejít. Tak to vyžadovala poslušnost.

Jestli, můj bratře, ještě takovou lásku 
k Ježíši nemáš, snaž se Ho denně navště-
vovat a On ti zapálí srdce láskou. Jestli-
že se cítíš chladný, jdi k ohni, říkala sva-
tá Kateřina Sienská. A budeš mít štěstí, 
když ti Ježíš propůjčí tu milost, že tě za-
pálí svojí láskou! Potom už jistě přestaneš 
mít rád všechny pozemské věci, budeš ji-

mi pohrdat. Svatý František Saleský říká: 
„Když vznikne v domě požár, vyhází se 
všechny věci z okna ven.“

CHVÁLY A PROSBY
Můj Ježíši! Učiň, abys poznal, že jsi mi-

lován. Ty jsi sám tak láskyplný, takže ne-
potřebuješ, aby Tě lidé milovali. A proč je 
tak málo lidí, kteří Tě milují? Žel, jsem ta-
ké ubožák, jeden z těch nevděčných. Vůči 
tvorům jsem mohl projevovat vděčnost, když 
mě nějak obdarovali nebo prokázali laska-
vost. Jenom vůči Tobě, který jsi mi daroval 
celý život, jsem byl nevděčný, že jsem Tě 
často těžce urážel a zahrnoval svými hří-
chy a příkořím! Ke své útěše vidím, že Ty 
místo toho, abys mě opustil, mi vždycky vy-
cházíš vstříc a žádáš si moji lásku.

Slyším, že pokračuješ zvěstovat mi milé 
přikázání: „Miluj Pána, svého Boha, z celé-
ho svého srdce.“ Když tedy Ty chceš milovat 
mě nevděčného, chci také já Tebe vroucně 
milovat. Ty si přeješ moji lásku, a protože 
mě oblažuješ svojí milostí, nechci už nic ji-
ného, než Tě milovat. Miluji Tě, moje Lás-
ko, moje Všechno! Ať mě Tvoje prolitá krev 
posiluje v lásce k Tobě! Můj milý Vykupi-
teli, do Tvé krve vkládám svoji naději, a do 
přímluvy Tvé nejsvětější Matky, jejíž prosby 
vyslyšíš k naší spáse. Ó Maria, moje Mat-
ko! Pros Ježíše za mě. Zapal své ctitele bož-
skou láskou, zapal také mě, protože Tě to-
lik miluji! 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-

Katolická tělovýchovná organizace Orel Vás zve na 
CYKLOTURISTICKOU VÝPRAVU DO ESTONSKA ve stopách křižáckých rytířů • 23. 7. – 1. 8. 2015

Ubytování u jezera Peipus (Pskovské – Čudské jezero; polopenze). Výlety k Baltskému moři, do hlavního města 
Tallinnu, na ostrov Saaremaa, trajektem do finských Helsinek. Estonsko je země tisíce jezer, hustých jehličnatých 
lesů a širých písčitých rovin. Zastávka v Litvě (Kaunas a Vilnius).
Program: 
23. 7. 2015 ve 4:00 odjezd z Brna autobusem s přívěsem na kola
24. 7. – 30. 7. 2015 – pobyt u jezera Peipus v obci Kauksi (cyklovýlety v Estonsku)
30. 7. 2015 – odjezd do Litvy (nocleh Vilnius, polopenze)
31. 7. 2015 – odjezd z Litvy do ČR
1. 8. 2015 – příjezd do ČR (Brno)
Předběžná cena: 10 500 Kč (cena zahrnuje dopravu, ubytování s polopenzí a pojištění).
Zájemci obdrží přihlášky a bližší propozice e-mailem, ke stažení také na www.orel.cz. Přihlášení zaplatí 50 % 
částky (5250 Kč) do 15. 3. 2015 na účet Orla – č. účtu: 63031621/0100. Do předmětu platby poznamenat: cyklo 
Estonsko 2015 a jméno a příjmení, variabilní symbol rodné číslo. Kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce.
Přihlášky posílejte na adresu: br. Stanislav Vejvar, R. Svobodové 1694, 272 01 Kladno, e-mail: standa.vejvar@volny.cz.
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Návštěva Svatého otce Františka a pomoc misiím 
na Srí Lance a Filipínách

Papež František navštívil ve dnech 13. – 15. 1. 2015 Srí Lanku a ve dnech 15. – 19. 1. 2015 Filipíny. 
Papežská misijní díla z České republiky právě v těchto dalekých destinacích zajišťují misijní pomoc.

SRÍ LANKA

V rámci apoštolské cesty papež navští-
vil na Srí Lance mj. mariánskou svatyni 
v Madhu, která je jako symbol církve pro 
místní věřící důležitá. Svatý otec Franti-
šek také kanonizoval mučedníka, orato-
riána P. Josefa Vaze (1651–1711). Tohoto 
apoštola Ceylonu beatifikoval papež Jan 
Pavel II. při své návštěvě ostrova před ne-
celými dvaceti lety (1995).

Misijní pomoc PMD 
z ČR na Srí Lanku

Naše republika je se Srí Lankou vel-
mi úzce misijně spojena. Jen v roce 2014 
jsme prostřednictvím Papežských misij-
ních děl poslali do čtyř místních diecézí 
pro 4 011 chudých dětí téměř 1,9 mil. Kč. 
O rok dříve jsme přispěli k záchraně 4 500 
nejmenších. Konkrétně naše finance šly 
například na: stravování, ubytování, školní 
uniformy, zdravotní péči, vzdělání a křes-
ťanskou formaci pro chlapce a dívky z de-
seti dětských domovů a dvou internátů. 
Dále na speciální výživu, dopravu, lékař-
skou a specializovanou péči, mléko, vi-
tamíny a starost o děti ve venkovských 
nemocnicích. Nezapomnělo se ani na 
školné, knihy, studijní materiály, unifor-
my, jídlo a dopravu pro děti z různých ná-
boženských a etnických skupin. Další jíd-
lo, stipendia, knihy, uniformy a léky byly 
určeny dětem ze čtyř sirotčinců. Potravi-
ny, mléko, léky, zdravotní péče, vzdělávací 
materiály (knihy, psací potřeby) a obleče-
ní posloužily dětem v jeslích a v předškol-
ním vzdělávání. Jen na pomoc místním 
dětem v bídě přišlo za posledních 8 let 
z ČR okolo 8 miliónů korun.

V loňském roce jsme do dvou diecézí 
této země poslali dalších téměř 4,8 mil. Kč 
na projekty Díla šíření víry. Přispěli jsme 
na podporu katechistů, nákup audiovi-
zuální techniky, stavbu nového kostela, 
kláštera pro řeholní sestry, výstavbu dvou 
kaplí a víceúčelového sálu, opravu a roz-
šíření kláštera a kostela, celkovou opravu 

a rekonstrukci misijního domu a střechy 
biskupství. V roce 2013 šlo na podobné 
účely téměř 11 mil. Kč. Máme podíl i na 
formaci budoucích kněží, protože v roce 
2012 jsme podpořili studium 22 bohoslov-
ců ve Velkém semináři St. John Vianney 
v Arcidiecézi Colombo.

Neskutečné příběhy 
skutečných dětí ze Srí Lanky

Seznamte se s příběhy dětí z různých 
dětských domovů, které Papežská misij-
ní díla z České republiky podporují již 
řadu let.

Niluka

Narodila se v okrese Nawalapitiya. 
Když jí byl jeden rok, otec ji přivedl do 
dětského domova, kde Niluka vyrůsta-
la. Když dosáhla školního věku, nemoh-
la začít chodit do školy, protože neměla 
rodný list, který sestry nakonec s obtíže-
mi získaly. Kromě všeobecného vzdělá-
ní se účast ní církevních aktivit, taneč-
ních a biblických soutěží. Velmi ráda 
kreslí a v roce 2010 se zapojila do vý-
tvarné soutěže k papežskému výročí Be-
nedikta XVI. Ve své zemi získa la druhé 
místo, které bylo oceněno peněžní od-
měnou a diplomem od apoštolského nun-
cia. Znalost angličtiny využívá k tomu, 
aby učila mladší děti. Sama říká: „Jsem 
vděčná Bohu, že mi prostřednictvím se-
ster požehnal a pomohl.“

Chandiran

Chodí do šesté třídy a je mu 11 let. 
Pochází z velmi chudého, válkou pozna-
menaného území Mullithivu. V rodině je 
druhý nejstarší ze tří bratrů. Jeho mat-
ka je po mocnicí v domácnosti, otec byl 

unesen a zabit neznámými lidmi. Chan-
diranova matka musela čelit mnoha pro-
blémům, aby za jistila svému synu stravu, 
ošacení a vzdělání. Do chlapecké ho do-
mova ho přivedl kněz působící v této ob-
lasti. Chlapec mluví, píše a čte tamilským 
jazykem. Dokáže si také osvojit angličti-
nu. Je to skromné dítě, ale těší se dobré-
mu zdraví, rád si hraje se svými kamará-
dy a je velmi veselý.

Těmto, ale i mnoha dalším pomáhají 
naše dary. Děkujeme!

FILIPÍNY

Reakce na katastrofu 
na Filipínách v listopadu 2013

Papežská misijní díla pomáhala obě-
tem tajfunu Haiyan, který zasáhl střed-
ní část Filipín. Ničivý vítr o síle více než 
200 km v hodině a nárazová vlna ve výšce 
pěti metrů způsobily rozsáhlé škody a vyžá-
daly si mnoho tisíc obětí na lidských živo-
tech. V těchto oblastech působí i Papežská 
misijní díla, která v koordinaci s místní-
mi katolickými diecézemi použila finan-
ce z ČR na nejnutnější pomoc pro chudé 
a trpící děti: například jídlo, lékařská asi-
stence a zajištění školního vzdělání, uby-
tování v internátech a centrech pro děti.
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Misijní pomoc PMD 
z ČR na Filipíny

V roce 2014 se prostřednictvím Pa-
pežských misijních děl z Česka poslala 
pomoc do pěti diecézí. Užitek z téměř 
1 mil. Kč mělo přes 4 320 dětí v bídě: pod-
pora vzdělání dětí z chudých rodin, zajiště-
ní chodu domova pro potřebné a zanedba-
né děti, ochrana chudých dětí, jídlo pro 
děti z nuzných rodin a náklady na školné 
pro děti z početných rodin. Přispěli jsme 
také na vzdělávání a katechetické aktivi-
ty pro velmi chudé děti, křesťanskou for-
maci a morální výchovu ve slumech, na 
chod zdravotního a sociálního střediska 

pro chudé děti, na vzdělávání dětí z far-
mářských rodin s nízkým příjmem. V ne-
poslední řadě sem patří též náklady na jíd-
lo a lékařskou péči pro podvyživené děti; 
jídlo, léky a oblečení pro rodiny bez do-
mova, sirotky a opuštěné děti.

Filipíny navštíví tým PMD

Ve dnech 12. – 22. 3. 2015 plánuje 
čtyřčlenná skupina PMD navštívit Fi-

lipíny. Během misijní a dokumentač-
ní cesty se hlavní pozornost soustředí 
na seznámení se s místní situací a kon-
krétními projekty, které jsou z ČR pod-
porovány. Pracovní cesta je koordinova-
ná Národními kancelářemi PMD Filipín 
a České republiky.

Kontakt a více informací: 
Papežská misijní díla – missio, 
Špindlerův Mlýn 33, 543 51
tel. 499 433 058 nebo 604 838 882
www.missio.cz • pmd@missio.cz 
Facebook: 
www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
Twitter: https://twitter.com/missio_cz.

Kancelář Papežských misijních děl 
vydávala Věstník Díla šíření víry – Kato-
lické misie. V roce 1937 se o poutním 
místě Madhu psaly zajímavé informa-
ce. O Panně Marii na Cejlonu v Madhu 
se dozvíme v článku popisujícím Ma-
rii jako ochránkyni před hady (největ-
ší cejlonské zlo), rozprostírá ochranný 
plášť nad křesťany a bloudícími dětmi. 
Již 250 let se lidé takto modlí k Pan-
ně Marii na Rybníku, který je zakryt 

červenými lotosy. Buddhisté hady ne-
zabíjejí, protože věří ve stěhování du-
ší. Nejnebezpečnější je brejlovec (kob-
ra, naja), zmije obrovská (tik-po-longa) 
a tužkový hádek (malila). Důležité 
svědectví přináší dění spojené s Marií 
a chrámem Madhu hluboko v džungli, 
kam chodí tak obrovské množství vě-
řících, že 30–40 katolických kněží ne-
stačí poutníky svátostně obsluhovat. 
Lidé si berou hlínu z Madhu, chrání je 

proti jedu. Žádný poutník nebyl nikdy 
usmrcen, i když hrozí hadí jed, kel di-
vokého slona a šelmy. Maria se zjevila 
i šivaitovi, aby šel do Madhu, kde mu 
bude uzdravena slepota a má se stát 
křesťanem. Nakonec tam šel a nalezl 
uzdravení. „Zdá se vám to podivné? Ale 
nikoliv, Panna Maria má ráda všechny, 
a tím více Ji oslavujme na našich pout-
ních místech a pomozme Jí v její lásce 
k lidem štědrou podporou misií.“

Tohoto výjimečného muže 
svatořečil při své apoštolské 
cestě papež František v hlav-

ním městě Srí Lanky – Colombu dne 
14. 1. 2015 za účasti více než půl mili-
onu lidí. Josef Vaz se tak stal prvním 
srílanským světcem. Nahlédneme-li do 
starých misijních časopisů, do nichž 
pravidelně psali misionáři, aby infor-
movali věřící na našem území o misij-

ním dění ve světě, nalezneme poměr-
ně bohaté informace o Cejlonu. Již 
v roce 1924 psala Papežská misijní dí-
la ve Věstníku Díla šíření víry následu-
jící informace:

„Katolickou víru přijali od portugal-
ských misionářů na Cejlonu i někteří krá-
lové. V roce 1656 však do země vtrhli Ho-
lanďané, kteří přinesli protestantismus. 
Nesplnili slib, že zaručí nábožen skou 
svobodu, a katoličtí kněží byli vyhnáni, 
školy a výchov né ústavy zrušeny a ka-
tolické kostely vyloupeny a proměněny 
v protestantské modlitebny. Většina ka-
tolíků uprchla do lesů. 

V té době dal Bůh církvi horlivého apo-
štola P. Josefa Vaze, Inda z kasty brah-
mánů. Byl neobyčejně nadaný a zbožný 
a krátce po tom, co se stal knězem, byl 

upozorněn na tíseň katolíků na Cejlo-
nu, což podnítilo jeho touhu stát se tam 
misionářem. 

Po složení úřadu představeného v kon-
gregaci kněží žijících podle stanov sv. Fi-
lipa Neriho se vydal v březnu 1686 na 
cestu. Aby byl nepoznán, oblékal se jako 
potulný žebrák a cestoval s věrným slu-
hou Janem. Cesta lodí trvala kvůli hrozné 
bouři 20 dní místo obvyklých 3–4 dní.“

Panna Maria v Madhu podle zpráv PMD z roku 1937

Svatý Josef Vaz, apoštol Cejlonu – jak se o něm psalo před 90 lety
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Pius X. a hudba

Skutečnost, že Pius X. miloval hud-
bu, pro kterou měl přirozené nadání, ne-
může být zpochybněna. To, že získal po-
zoruhodné vědomosti o tvorbě, stylech 
a formách tohoto umění a že toho dosá-
hl během svého rušného života, vede k zá-
věru, že byl v tomto směru 
přirozeně obdarován, ne-
boť povinnosti jeho služby, 
které ho zcela pohlcovaly, 
mu jen málo – nebo vůbec 
ne – dovolovaly potěšení 
zušlechťovat jeho hudební 
sluch. Myslím, že jen málo 
lidí chápe, jak je pro kněze 
často velkou obětí být svým 
povoláním zbaven možnos-
ti poslouchat skutečně dob-
rou hudbu. Jsem si jistý, že 
Svatý otec hluboce pociťo-
val tuto újmu, i když se pa-
trně prodléváním u toho nezdržoval více 
než u jiných výhod, jichž se dobrovolně 
vzdal, když se dal do služeb božského Mis-
tra. Kdekoliv žil, byl bezpochyby během 
celého roku nucen snášet špatnou a únav-
nou hudbu v kostele i mimo něj. Proto je 
překvapující, že si navzdory tomu doká-
zal uchránit tak vynikající hudební sluch 
a uchovat výraznou schopnost preferen-
ce pro nejlepší styl hudební skladby, ať 
posvátné, či profánní.

Vzpomínám si, jakou intenzivní ra-
dost prožíval, když naslouchal Perosi-
ho velkému oratoriu Poslední soud, které 
bylo podle jeho osobního přání provede-

no pod osobním vedením autora v Sala 
Regia [Královském sále]. Jak komento-
val inspirované zhudebnění textů Písma 
svatého a bohatství orchestrálních čás-
tí, aniž by opomenul poukázat na kvali-
ty či nedostatky, které zaznamenal zde 
či onde buď v samotné kompozici, nebo 
u zpěváků! Ještě větší potěšení zažíval 

při oslavném zpěvu sboru 
o několika stech hlasů bě-
hem slavnostní pontifikál-
ní mše svaté, kterou zpíval 
u Svatého Petra při výro-
čí sv. Řehoře Velikého: na 
tento památný den budou 
mnozí dlouho vzpomínat.

Nebyl bych v souladu 
s omezeným účelem těchto 
náčrtů svých vzpomínek, 
kdybych se příliš zabýval 
úsilím, které Pius X. věno-
val obnovení posvátné hud-
by podle starobylých tradic 

a ducha katolické církve. Bylo by to něco 
nadbytečného, protože jeho veřejné pro-
jevy a instrukce o této věci jsou obecně 
známy a bylo napsáno mnohé, co objas-
ňuje jejich význam. Nemohu však opome-
nout alespoň nějakou zmínku o jeho ide-
ách a vedení v tomto směru, nakolik mně 
osobně byly známy. I zde nejpřednější cíl 
jeho života inspiroval jeho úsudek a vedl 
jeho jednání. Oceňoval dobrou hudbu kaž-
dého druhu, ale posvátná hudba ho při-
rozeně zajímala nejvíce. Trval zde na za-
jištění toho nejlepšího, čímž v jeho očích 
mohla být pouze hudba skutečně posvát-
ná a vynikajícím způsobem „umělecká“, 

Vzpomínky na papeže Pia X. (14)

Kardinál Rafael Merry del Val

v harmonii s liturgií církve a s ryzími ci-
ty, které inspirovala víra. Jejím účelem 
má být napomáhání zbožnosti. Aniž by 
v mnoha případech zpochybňoval přiro-
zenou krásu některé posvátné hudby, měl 
za to, že není v pořádku, když místo to-
ho, aby nás jako prostředek vedla k Bohu 
a napomáhala modlitbě, stává se příliš ná-
padnou a přestává být podřízena posled-
nímu a nejvyššímu cíli bohoslužby, jímž 
je pozvednutí našich myslí a srdcí k Bohu.

Rozhodně zastával princip, že má-li 
hudba vzdát svůj hold chvály a úcty Bo-
hu, nemůže být nízké kvality, a že naopak 
máme usilovat o její co nejlepší provede-
ní. Na druhé straně si byl plně vědom to-
ho, že pro trvalou reformu církevní hudby 
nemohou být dostatečná pouhá discipli-
nární opatření, jakkoliv přísná, že je ne-
možné prosadit náklonnost k určitému 
hudebnímu stylu, jestliže není ani chá-
pán, ani oceňován, a že hudební vkus 
musí být postupně pěstován, má-li být do-
saženo trvalých výsledků. Takový byl po-
hled Svatého otce, který často vyjadřoval 
v mé přítomnosti.

V tom, co Pius X. ve svém pojetí po-
svátné hudby považoval za přijatelné, ne-
byla však žádná úzkoprsost. V žádném 
případě nezavrhoval lokální či národní 
zvláštnosti, z nichž mnohé upřímně ob-
divoval, ovšem, jak říkal, za předpokla-
du, že je svědomitě dodržován základní 
princip uchování jejich přísně nábožen-
ského charakteru a vážnosti, a to – v pří-
padě nutnosti – i prostřednictvím jejich 
citlivého upravení. Ani si nepřál, aby by-
la v kostelech zakázána polyfonní hud-
ba. Ve skutečnosti vítal dobré dílo mo-
derních skladatelů; nicméně vyžadoval, 
aby byly vždy zachovány předepsané hra-
nice, a stanovil, aby se jednalo o echo či 
rozvinutí zřetelného zpěvu. Vzpomínám 
si na jeho poznámku, že někteří ukvape-
ní nadšenci by chtěli zacházet do extré-
mů a vypovědět z našich kostelů veškerou 
hudbu, pokud to není prostý gregorián-
ský chorál, což on považoval za přemrš-
těný výstřelek. „Bylo by to totéž,“ řekl, 
„jako bych chtěl zavrhnout nejkrásnější 
a nejklasičtější vyobrazení Madony pod 
záminkou, že prvotním, a tak dnes jedině 
přijatelným typem je dochované nejraněj-
ší znázornění panenské Matky, jak je vi-
díme v katakombách sv. Priscilly. Vedlo 
by nás to k zakazování mistrovských děl 

Evangelium – Mk 1,21–28
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v so-
botu do synagogy a učil. Žasli nad je-
ho učením, protože je učil jako ten, 
kdo má moc, a ne jako učitelé Záko-
na. V jejich synagoze byl právě člověk 
posedlý nečistým duchem. Začal kři-
čet: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaret-
ský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo 
jsi: Svatý Boží!“

Ale Ježíš mu to přísně zakázal: „Mlč 
a vyjdi z něho!“ 
Nečistý duch posedlým zalomcoval 
a s velkým křikem z něho vyšel. Všich-
ni užasli a ptali se jeden druhého: 
„Co je to? Nové učení – a s takovou 
mocí! I nečistým duchům poroučí, 
a poslouchají ho!“ 
A pověst o něm se hned roznesla všu-
de po celém galilejském kraji.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
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V Česku připadá na 6. ledna svátek „Zjevení Páně“, svátek „Tří králů“. 
V tento den se žehná domům a při tom se píší nad dveře křídou písme-
na C+M+B nebo více známé jako K+M+B s aktuálním letopočtem. Mno-

zí si do počátečních písmen doplní jména tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, 
ale zkratka písmen je z latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej 
tomuto domu.

Ve světě je šestý lednový den svátkem 
všech dětí v misiích. Francouzský biskup 
Charles de Forbin Janson, zakladatel Pa-
pežského misijního díla dětí, totiž před 
více než 170 lety vyzval křesťanské děti, 
aby pomáhaly církvi v jejím poslání evan-
gelizace svojí modlitbou, obětí a gesty so-
lidarity. Dnes je více než 15 milionů dě-
tí ve 112 zemích světa aktivně zapojeno 
do práce pro Papežské misijní dílo dětí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pa-
pežské misie, podpořil význam tohoto 
misijního dne dětí i Svatý otec Franti-
šek, který 6. 1. 2015 v promluvě na ná-
městí Sv. Petra ve Vatikánu řekl:

„Světový misijní den dětí je svátek dětí, 
které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježí-
šovo světlo dosahovalo ke všem dětem svě-
ta. Vybízím vychovatele, aby u maličkých 
pěstovali misijního ducha. Děti a mladí ať 
nejsou uzavření, ale otevření; ať vidí širo-
ký horizont a jejich srdce se k němu ubírá, 
aby se mezi nimi zrodili svědkové Boží něhy 
a zvěstovatelé evangelia. Obraťme se nyní 
k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro 
všeobecnou církev, aby v celém světě šířila 
Kristovo evangelium, světlo všech národů. 
Kéž nám neustále umožňuje být na cestě 
a putovat pozorně, neúnavně a odvážně.“

V České republice slavíme tento den 
1. června s letošním mottem: Pojďte ke 
mně všichni. (Mt 11,28) Tento den je spo-
jen s celostátní Misijní poutí.

Jak tento svátek slaví v zahraničí?

Polsko

Letošní Světový misijní den dětí při-
padající na 6. ledna se v Polsku slavil 

na téma: „Misionáři ve službě usmíření 
a pokoje“.

„Chceme takto navázat na pastorační 
téma, které klade důraz na potřebu obrá-
cení a smíření s Bohem a s lidmi,“ upozor-
ňuje ve zvláštní zprávě biskup Jerzy Ma-
zur SVD, předseda polské Komise pro 
misie při Polské biskupské konferenci. Po-
ukazuje na to, že misionáři sloužící v Afri-
ce, Asii, Oceánii a Střední a Jižní Americe 
se velmi často potýkají s lokálními konflik-
ty, které přerůstají do masakrů, loupeží, 
a dokonce i otevřených válek. Misionáři 
poskytují přístřeší a pomoc trpícím, peču-
jí o děti, oběti válek a nenávisti. „Všechny 
vyzývají k odpuštění a usmíření. Nejednou 
riskují i svůj život, aby zůstali v solidaritě 
s utlačovanými a bezbrannými,“ pozname-
nal biskup Mazur k podpoře modliteb za 
misionáře. „Vyprošujme jim sílu k hlásá-
ní Krista, aby jako betlémská hvězda vedli 
k Němu ty, mezi nimiž slouží.“

Lucembursko

Světový den Papežského misijního 
díla dětí budou v Lucembursku slavit 
1. února.

Španělsko

„Papežské misijní dílo dětí je svátek dě-
tí, které žijí s radostí dar víry a modlí se, 
aby se světlo Ježíšovo dostalo ke všem dě-
tem světa.“ Tato slova papeže Františka 
byla jako hlavní zpráva na webu Papež-
ských misijní děl – missio Španělska, kde 
se Světový den Papežského misijního dí-
la dětí slavil 25. ledna s mottem: Já jsem 
jedním z nich.

Více informací najdete na http://www.missio.cz/aktuality/svetovy-misijni-den-deti/.

Z materiálů PMD ČR (redakčně upraveno)

Světový misijní den dětí

Přijměte srdečné pozvání na SETKÁNÍ VDOV A VDOVCŮ s generálním vikářem olomoucké arcidiecéze Mons. Josefem 
Nuzíkem v kapli klášterní budovy ve Zlíně dne 5. února 2015.
Program: 11.00–11.30 hod. modlitba růžence • 11.30–12.15 hod. mše svatá • 12.15–12.30 hod. krátká adorace • 
12.30–12.50 hod. požehnání místnosti pro ovdovělé • 12.50–14.00 hod. pohoštění, sdílení, návrhy, dotazy, zpěv, 
plánované akce. Těší se na Vás zástupci Společenství vdov a vdovců.

církevního umění a skutečně inspirova-
ných maleb. Nechceme světská zobrazení 
Panny Marie a bezbožné obrazy vytvoře-
né mnohými z našich moderních uměl-
ců, ale jistě by bylo nerozumné tvrdit, že 
pouze nejpůvodnější obrazy splňují pod-
mínky vyžadované náboženstvím a zdra-
vým uměleckým vkusem. A tak je tomu 
také s církevní hudbou.“

Jedním z jeho vroucích přání bylo pod-
porovat, kdekoliv to bylo možné, sboro-
vý zpěv, protože jej považoval za nejvýš 
poučný pro lidi všech vrstev a za velmi 
mocný prostředek pro probuzení inte-
ligentního zájmu o krásy naší posvátné 
liturgie, zvláště co se týká svaté mešní 
oběti. V tomto směru s láskou prodléval 
u pozoruhodných výsledků dosažených 
ve farnostech, když se sbor naučil správ-
ně a jasně zpívat různé části mše a žalmy 
a hymny nedělních nešpor. Často vyjad-
řoval svou lítost nad tím, že této praxi, 
která by lidu skutečně umožňovala po-
chopit a hluboce cítit význam katolické 
bohoslužby a jež by při širokém uplatně-
ní přitáhla tak mnohé k poznání a plně-
ní jejich náboženských povinností, nebyla 
dávána větší důležitost. Jako účinná me-
toda k dosažení tohoto cíle se mu jevilo 
to, že by ve všech diecézích schopný uči-
tel církevní hudby, schválený biskupem, 
strávil krátký čas v každé farnosti, zde by 
vyškoloval jádro zpěváků, vybraných me-
zi členy sboru, kteří by brzy vedli zbytek, 
a v určitých intervalech by tyto farnosti 
znovu objížděl, aby to, co započal, zlep-
šil a povzbudil k pokroku.

Když mu byly předkládány ke schvále-
ní hudební skladby, pečlivě prozkoumával 
jejich partituru: nejednou jsem ho slyšel, 
jak si pobrukoval melodii, kterou byl scho-
pen číst s dokonalou snadností na první 
pohled, a jak, zatímco četl, vyťukával si 
rukou rytmus, a pak dával najevo svůj ná-
zor o přednostech a stylu hudby.

Mnozí ho slyšeli zpívat mši svatou 
u Svatého Petra či intonovat jeho slav-
nostní požehnání v Sixtinské kapli, a tak 
si musejí pamatovat na jeho měkký, me-
lodický hlas.

(Pokračování)

Z anglického originálu 
„Memories of Pope Pius X“ (London: 

Burns, Oates & Washburne, 1939) 
přeložil P. Štěpán M. Filip OP



5/201514

nýho... 13:40 Buon giorno s Františkem 14:45 Na kobe-
rečku 14:55 Rozsévání v slzách 15:20 Krásné slovo otce 
Špidlíka (7. díl): Tajemství člověka a St. Marie Maggiore 
16:10 Zpravodajské Noeviny (647. díl): 3. 2. 2015 16:25 
Godzone magazín 17:00 Můj Bůh a Walter: Trojjediný Bůh 
17:20 Vatican magazine (800. díl): Týdenní zpravodaj-
ství z Vatikánu 17:55 Zprávy z Věčného města (174. díl): 
2. 2. 2015 18:05 Skryté poklady: Vladimír 18:30 Za dlú-
hých večerů: Vlk a liška [P] 18:40 Sedmihlásky (67. díl): 
Zakukala kukulenka + Ej, fialenko modrá 18:45 Pomoc, 
která se točí 19:15 Terra Santa News: 4. 2. 2015 [P] 19:35 
Přejeme si... [P] 20:00 Adorace [L] 21:05 Léta letí k an-
dělům (66. díl): Václav Hampl 21:25 Noční univerzita: 
Prof. Pavel Kalina, CSc. – Řím – věčné město [P] 22:45 
Generální audience Svatého otce [P] 23:15 Žamboši na 
Dostavníku 2012 23:50 Noční univerzita: John Eldredge 
– Velký příběh.

Čtvrtek 5. 2. 2015
7:00 Léta letí k andělům (66. díl): Václav Hampl 7:20 
Sborové slavnosti Hradec Králové 2013 7:55 Terra Santa 
News: 4. 2. 2015 8:15 20 let Telepace na Slezské lilii 
8:30 Pod lupou: Dobrovolníci v Indii 8:55 Po cestách 
víry (1. díl): Ozvěna vzdálených kroků 9:50 Přejeme 
si... 10:05 Kulatý stůl: Rok zasvěceného života 11:40 
Sedmihlásky (67. díl): Zakukala kukulenka + Ej, fialenko 
modrá 11:45 Za dlúhých večerů: Vlk a liška 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 P. S. [P] 12:15 Má vlast: Litovel 13:05 
Charita Vsetín 13:25 Generální audience Svatého otce 
14:00 Hanácká svatba 14:55 Na jedné lodi (5. díl) 16:00 
Zpravodajské Noeviny (647. díl): 3. 2. 2015 16:15 Budu 
pomáhat: Zajíček na koni 16:25 Outdoor Films s Natálií 
a Michalem Maděrovými 18:00 Animované biblické pří-
běhy: Mojžíš 18:25 Sedmihlásky (67. díl): Zakukala 
kukulenka + Ej, fialenko modrá 18:30 Za dlúhých ve-
čerů: Odraný kůň [P] 18:45 Přejeme si... 19:00 Bazilika 
Navštívení Panny Marie ve Frýdku 19:35 Zpravodajské 
Noeviny (648. díl): 5. 2. 2015 [P] 20:00 Jak potká-
vat svět [L] 21:25 Putování po evropských klášterech: 
Trapistický klášter v Berkel-Enschot, Nizozemí [P] 22:05 
Zpravodajské Noeviny (648. díl): 5. 2. 2015 22:20 
Vatican magazine (800. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 22:50 P. S. 23:05 Dům nejen ze skla (10. díl) 
0:10 Zpravodajské Noeviny (648. díl): 5. 2. 2015 0:25 
Godzone magazín.

Pátek 6. 2. 2015
6:05 Zpravodajské Noeviny (648. díl): 5. 2. 2015 6:20 
Noční univerzita: John Eldredge – Velký příběh 7:35 
Godzone magazín 8:05 Se salesiány na jihu Madagaskaru: 
Boží lid 8:30 Noční univerzita: Prof. Pavel Kalina, CSc. 
– Řím – věčné město 9:45 Na koberečku 10:00 Na po-
řadu rodina – Ve zdraví i v nemoci 11:05 Zázrak v pra-
lese 11:35 Sedmihlásky (67. díl): Zakukala kukulenka 
+ Ej, fialenko modrá 11:40 Za dlúhých večerů: Odraný 

Pondělí 2. 2. 2015
6:05 Vatican magazine (800. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 6:35 Dům nejen ze skla (10. díl) 7:40 Přejeme 
si... 7:55 Krásné slovo otce Špidlíka (7. díl): Tajemství člo-
věka a St. Marie Maggiore 8:40 Charita Vsetín 8:55 Laičtí 
misionáři v IQUITOS 9:25 Krajané z Gerníku 10:10 Buon 
gior no s Františkem 11:10 Sedmihlásky (67. díl): Zakukala 
kukulenka + Ej, fialenko modrá 11:15 Noeland (63. díl) 
11:45 O Čertových skalách: Pověsti z Hornolidečska 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:45 Beethovenův Hradec 13:30 Vatican 
magazine (800. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 
14:05 Noční univerzita: Manželé R. a E. Noskovi – 
Výchova k lásce 15:25 Godzone magazín [P] 16:05 Můj 
Bůh a Walter: Jeden Bůh 16:20 Noční univerzita: John 
Eldredge – Velký příběh 17:35 V souvislostech (83. díl) 
18:05 CREDO – výstava Diecézního muzea v Sankt Pölten 
18:25 Sedmihlásky (67. díl): Zakukala kukulenka + Ej, fi-
alenko modrá 18:30 Za dlúhých večerů: O prokletém foj-
tovi [P] 18:40 Pod lupou: Dobrovolníci v Indii 19:05 Dotek 
naděje 19:25 Přejeme si... 19:40 Zprávy z Věčného města 
(174. díl): 2. 2. 2015 [P] 20:05 Na jedné lodi (5. díl) [P] 
21:10 Na koberečku 21:20 Terra Santa News: 28. 1. 2015 
21:45 Noční univerzita: Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 
– Jaroslav Durych 22:55 Vatican magazine (800. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 23:30 Kulatý stůl: Rok 
zasvěceného života.

Úterý 3. 2. 2015
6:05 Zprávy z Věčného města (174. díl): 2. 2. 2015 
6:15 Má vlast: Litovel 7:10 Můj Bůh a Walter: Jeden Bůh 
7:25 Outdoor Films s Natálií a Michalem Maděrovými 
9:00 Buon giorno s Františkem 10:05 Vatican magazine 
(800. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 10:35 Noční 
univerzita: Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. – Jaroslav 
Durych 11:40 Sedmihlásky (67. díl): Zakukala kukulenka 
+ Ej, fialenko modrá 11:45 Za dlúhých večerů: O prokle-
tém fojtovi 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 P. S. [P] 12:15 
Zprávy z Věčného města (174. díl): 2. 2. 2015 12:30 
Na pořadu rodina – Ve zdraví i v nemoci 13:35 Alžběta 
– jedna z nás 14:25 Kulatý stůl: Rok zasvěceného ži-
vota 16:00 Nikdy není pozdě 16:10 Přejeme si... 16:25 
BET LECHEM – vnitřní domov (36. díl) 16:45 Noeland 
(63. díl) 17:15 Za dlúhých večerů: Ondra a Kuba [P] 17:30 
Sedmihlásky (67. díl): Zakukala kukulenka + Ej, fialenko 
modrá 17:35 Animované biblické příběhy: Mojžíš 18:00 
Muzikanti, hrajte (7. díl) [L] 19:25 Institut Bearzi v Udine 
19:35 Zpravodajské Noeviny (647. díl): 3. 2. 2015 [P] 
20:00 Po cestách víry (1. díl): Ozvěna vzdálených kroků 
20:55 Marina 21:25 Zpravodajské Noeviny (647. díl): 
3. 2. 2015 21:45 P. S. 22:00 Zprávy z Věčného města 
(174. díl): 2. 2. 2015 22:10 Sborové slavnosti Hradec 
Králové 2013 [P] 22:40 Terra Santa News: 28. 1. 2015 
23:05 Podepsáno srdcem: záznam benefičního koncertu 
z Prahy z Divadla na Vinohradech.

Středa 4. 2. 2015
6:05 Zpravodajské Noeviny (647. díl): 3. 2. 2015 6:20 
Noční univerzita: Manželé R. a E. Noskovi – Výchova 
k lásce 7:40 Přehlídka za oponou 7:57 Galavečer 
Odry 2014 8:47 My v Odrách 2014 9:30 Zprávy 
z Věčného města (174. díl): 2. 2. 2015 9:45 Kouzlo štíp-
ských varhan 10:00 Generální audience [L] 11:20 Čeští sa-
lesiáni v Bulharsku 11:35 Sedmihlásky (67. díl): Zakukala 
kukulenka + Ej, fialenko modrá 11:40 Za dlúhých ve-
čerů: Ondra a Kuba 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 12:45 Doma, to je něco úžas-

kůň 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Přejeme si... 13:05 Léta letí k andě-
lům (66. díl): Václav Hampl 13:30 Beethovenův Hradec 
14:10 Pod lupou: Dobrovolníci v Indii 14:40 U NÁS aneb 
Od cimbálu o lidové kultuře (105. díl) 16:05 Zpravodajské 
Noeviny (648. díl): 5. 2. 2015 16:20 Godzone magazín 
16:50 20 let Telepace na Slezské lilii 17:05 Po cestách víry 
(1. díl): Ozvěna vzdálených kroků 18:00 Noeland (63. díl) 
18:30 Za dlúhých večerů: Podbálovský hastrman [P] 
18:45 Můj Bůh a Walter: Trojjediný Bůh 19:05 Putování 
po evropských klášterech: Trapistický klášter v Berkel-
-Enschot, Nizozemí 19:40 Zprávy z Věčného města 
(175. díl): 6. 2. 2015 [P] 20:00 Kulatý stůl: Nemoci 
duše [L] 21:45 Přejeme si... 22:05 Zambijský bambo 
22:30 Outdoor Films s Natálií a Michalem Maděrovými 
0:05 Večer chval.

Sobota 7. 2. 2015
6:05 Zprávy z Věčného města (175. díl): 6. 2. 2015 6:15 
Léta letí k andělům (66. díl): Václav Hampl 6:35 Za tajem-
stvím šumavských lesů 7:30 Buon giorno s Františkem 
8:35 Noeland (63. díl) 9:05 Sedmihlásky (67. díl): Zakukala 
kukulenka + Ej, fialenko modrá 9:10 Animované biblické 
příběhy: Mojžíš 9:40 Godzone magazín 10:10 Můj Bůh 
a Walter: Trojjediný Bůh 10:35 Muzikanti, hrajte (7. díl) 
12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka 12:10 P. S. [P] 
12:20 Zpravodajské Noeviny (648. díl): 5. 2. 2015 12:35 
Přejeme si... 12:50 Zprávy z Věčného města (175. díl): 
6. 2. 2015 13:05 Sborové slavnosti Hradec Králové 2013 
13:40 Terra Santa News: 4. 2. 2015 14:00 Jak potkávat 
svět 15:25 Řezbáři bez hranic 16:15 Krásné slovo otce 
Špidlíka (7. díl): Tajemství člověka a St. Marie Maggiore 
17:05 Po cestách víry (1. díl): Ozvěna vzdálených kroků 
18:00 Krasohled (12. díl) 18:25 Sedmihlásky (67. díl): 
Zakukala kukulenka + Ej, fialenko modrá 18:30 Za dlú-
hých večerů: Podbálovský hastrman 18:50 Hudební ma-
gazín Mezi pražci [P] 19:30 V souvislostech (84. díl) [P] 
20:00 Hlubinami vesmíru s doc. Miloslavem Zejdou [P] 
20:40 Harfa Noemova [P] 21:05 Na jedné lodi (5. díl) 
22:15 P. S. 22:25 Na pořadu rodina – Ve zdraví i v ne-
moci 23:25 Budu pomáhat: Zajíček na koni 23:35 Noční 
univerzita: Manželé R. a E. Noskovi – Výchova k lásce 
0:55 Beethovenův Hradec.

Neděle 8. 2. 2015
6:15 20 let Telepace na Slezské lilii 6:30 Jak potkávat svět 
7:55 Krásné slovo otce Špidlíka (7. díl): Tajemství člověka 
a St. Marie Maggiore 8:45 Dům nejen ze skla (10. díl) 
9:50 Sborové slavnosti Hradec Králové 2013 10:30 Mše 
svatá [L] 11:40 Na koberečku 12:00 Polední modlitba 
Sv. otce Františka [L] 12:20 V souvislostech (84. díl) 12:45 
Zpravodajský souhrn týdne [P] 13:40 Hlubinami vesmíru 
s doc. Miloslavem Zejdou 14:30 Budu pomáhat: Zajíček 
na koni 14:40 Noční univerzita: Prof. Pavel Kalina, CSc. 
– Řím – věčné město 16:00 Můj Bůh a Walter: Trojjediný 
Bůh 16:55 Sedmihlásky (67. díl): Zakukala kukulenka 
+ Ej, fialenko modrá 17:00 Cirkus Noeland (20. díl) [P] 
17:30 Animované biblické příběhy: Rút [P] 18:00 Zprávy 
z Věčného města (175. díl): 6. 2. 2015 18:10 Hudební 
magazín Mezi pražci 19:00 Léta letí k andělům (66. díl): 
Václav Hampl 19:20 Nikdy není pozdě 19:35 Přejeme 
si... [P] 20:00 Vatican magazine (801. díl): Týdenní zpra-
vodajství z Vatikánu [P] 20:30 Má vlast: Přerov [P] 22:00 
Po cestách víry (1. díl): Ozvěna vzdálených kroků 22:55 
V souvislostech (84. díl) 23:15 Polední modlitba Sv. otce 
Františka 23:25 Harfa Noemova 23:55 Zpravodajský sou-
hrn týdne 0:45 Pod lupou: Dobrovolníci v Indii.

TELEVIZE 
DOBRÝCH ZPRÁV

 Vysílání denně 6.00 – 1.00 hod. 
 Denně: 8.00; 16.00 hod. – programová nabídka 

TV NOE (změna programu vyhrazena)

Podrobnosti na www.tvnoe.cz

Omlouváme se všem čtenářům za uveřejnění špatného programu 
TV Noe v minulém čísle Světla. Chyba byla na straně redakce 
při sazbě programu. Děkujeme za pochopení.

Redakce
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Uvedení do první modlitby dne: NE 1. 2. PO 2. 2. ÚT 3. 2. ST 4. 2. ČT 5. 2. PÁ 6. 2. SO 7. 2.

Antifona 1136 1262 1296 1438 1166 1295 1181 1311 1708 1924 1692 1907 1666 1883

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

Ranní chvály:

Hymnus 1136 1263 1296 1438 1166 1296 1182 1312 1709 1926 1693 1907 1666 1883

Antifony 1137 1264 1297 1439 1167 1296 1183 1313 1198 1330 1214 1347 1229 1364

Žalmy 1137 1264 813 914 1167 1297 1183 1313 1199 1331 1214 1347 1229 1364

Krátké čtení a zpěv 1140 1267 1297 1439 1170 1300 1186 1317 1710 1926 1693 1908 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 691 780 1297 1439 1170 1300 1186 1317 1305 1447 1694 1908 1669 1886

Prosby 1140 1268 1297 1439 1171 1300 1186 1317 1711 1927 1694 1908 1655 1886

Závěrečná modlitba 691 780 1298 1440 1304 1446 1187 1318 1305 1447 1306 1449 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 1141 1269 1298 1440 1172 1301 1187 1318 1203 1335 1219 1353 1233 1369

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

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

Krátké čtení 1144 1271 1299 1441 1175 1305 1190 1322 1206 1338 1221 1356 1236 1372

Závěrečná modlitba 691 780 1298 1440 1175 1305 1191 1322 1206 1339 1222 1356 1236 1372

Nešpory: SO 31. 1.

Hymnus 1132 1258 1145 1273 1300 1442 1176 1307 1192 1323 1714 1932 1698 1913 807 907

Antifony 1133 1259 1146 1274 1300 1442 1177 1307 1193 1324 1208 1341 1224 1358 808 908

Žalmy 1133 1259 1146 1274 1300 1443 1177 1308 1193 1324 1209 1341 1224 1359 808 908

Kr. čtení a zpěv 1135 1261 1149 1277 1302 1445 1180 1310 1196 1327 1717 1934 1701 1916 810 911

Ant. ke kant. P. M. 691 780 691 780 1303 1445 1180 1310 1196 1328 1305 1448 1701 1916 692 781

Prosby 1135 1261 1149 1277 1303 1445 1180 1310 1196 1328 1718 1936 1702 1917 811 911

Záv. modlitba 691 780 691 780 1298 1440 1304 1446 1197 1329 1305 1447 1306 1449 692 782

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 31. LEDNA – 7. ÚNORA 2015

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení s tvým Synem, kte-
rý ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou 
oběť za záchranu světa, nabízím ti v něm své 
modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho 
Pána a Matkou církve, to všechno přináším 
jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly 
Svatého otce a našich biskupů ...
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

ÚMYSLY  NA  ÚNOR  2015

Všeobecný: Za vězně, zejména mladé, aby 
měli možnost vrátit se k důstojnému životu.

Evangelizační: Za manžele, kteří žijí od-
děleně, aby v rámci křesťanského společen-
ství nacházeli přijetí a podporu.

Národní: Za ty, kdo stojí před důležitým 
životním rozhodnutím, aby byli provázeni 
světlem Ducha Svatého.

 

Liturgická čtení
Neděle 1. 2. – 4. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Dt 18,15–20
Ž 95(94),1–2.6–7b.7c–9
Odp.: 7c–8a (Kéž byste 
dnes uposlechli jeho hlasu! 
Nezatvrzujte svá srdce!)
2. čt.: 1 Kor 7,32–35
Ev.: Mk 1,21–28

Pondělí 2. 2. – svátek Uvedení 
Páně do chrámu
1. čt.: Mal 3,1–4 nebo 
Žid 2,14–18
Ž 24(23),7.8.9.10
Odp.: 10b (Hospodin zástupů, 
on je král slávy!)
Ev.: Lk 2,22–40

Úterý 3. 2. – nezávazná památka 
sv. Blažeje nebo sv. Ansgara
1. čt.: Žid 12,1–4
Ž 22(21),26b–27.28+30ab.30c–32
Odp.: srov. 27b (Kdo tě hledají, 
Hospodine, budou tě chválit.)
Ev.: Mk 5,21–43

Středa 4. 2. – ferie
1. čt.: Žid 12,4–7.11–15
Ž 103(102),1–2.13–14.17–18a
Odp.: 17 (Hospodinova láska od 
věků pro všechny, kdo se ho bojí.)
Ev.: Mk 6,1–6

Čtvrtek 5. 2. – památka 
sv. Agáty
1. čt.: Žid 12,18–19.21–24
Ž 48(47), 2–3a.3b–4.9.10–11
Odp.: 10 (Vzpomínáme, Bože, 
na tvé milosrdenství ve tvém 
chrámě.)
Ev.: Mk 6,7–13

Pátek 6. 2. – památka sv. Pavla 
Mikiho a druhů
1. čt.: Žid 13,1–8
Ž 27(26),1.3.5.8b–9abc
Odp.: 1a (Hospodin je mé světlo 
a má spása.)
Ev.: Mk 6,14–29

Sobota 7. 2. – nezávazná sobotní 
památka Panny Marie
1. čt.: Žid 13,15–17.20–21
Ž 23(22),1–3a.3b–4.5.6
Odp.: 1 (Hospodin je můj pastýř, 
nic nepostrádám.)
Ev.: Mk 6,30–34

V neděli 15. 2. 2015 odpoledne povede ve farním kostele ve 
Valašském Meziříčí v rámci oblastního setkání Fatimského 
apoštolátu a mariánských ctitelů PŘEDPOSTNÍ DUCHOVNÍ 
OBNOVU fra P. Marinko Šakota, farář z Medžugorje. Začátek 
v 15.00 hod. modlitbou sv. růžence • 16.00 hod. – 
katecheze • 17.00 hod. – adorace • 18.00 hod. – mše 
svatá s obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie • závěr asi v 19.45 hod. Všichni jsou zváni.

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás 
srdečně zvou na duchovní obnovu na téma „EUCHARISTIE JE 
DAREM DARUJÍCÍHO SE BOHA“, která má přímou souvislost 
s vyhlášenou přípravou na eucharistické kongresy 
v roce 2015. Duchovní obnova se uskuteční ve dnech 
14.–15. února 2015. Program začíná v sobotu v 9 hodin 
mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje 
v Norbertinu (vede S. Siarda L. Trochtová). Zakončení je 
v neděli ve 13 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutné se 
přihlásit do 9. února 2015 na e-mail info@premonstratky.cz 
nebo na tel. 733 755 836.

Farnost Kvasice a místní Hnutí modliteb matek vás společně 
zvou v sobotu 7. února 2015 na HROMNIČNÍ BOHOSLUŽBU 
MATEK ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana 
Nepomuckého v KVASICÍCH se žehnáním obětních svící 
a s modlitbami za děti.

Program pouti: 10.00 hod. modlitba radostného růžence 
s modlitbami matek a příležitost ke svátosti smíření 
• 10.30 hod. mše svatá se žehnáním obětních svící
• 11.30 hod. adorace a odevzdání jmen dětí do košíčku 
• 12.00 hod. závěrečné požehnání a zakončení pouti
• 12.15 hod. posezení na faře
Srdečně zveme maminky k prožití společenství k modlitbám 
za své děti.
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KRÁTKÝ ŽIVOTOPIS SVATÉHO 
NORBERTA
Dominique-Marie Dauzet • Překlad Marie 
Pitterová OP • Úvod Sr. Alberta OPraem.

Autorem životopisu je francouzský pre-
monstrát, který za knihu získal ocenění Fran-
couzské akademie. Kniha je psána živě, moder-
ním jazykem, s odkazem na všechny dostupné 

prameny, s komentářem nutným pro některé skutečnosti Nor-
bertovy doby. Osobnost svatého Norberta (1080–1134), čes-
kého zemského patrona, zakladatele premonstrátského řádu, 
je i dnes aktuální. V závěru knihy jsou přidány dva krátké do-
datky: Premonstráti v Čechách a na Moravě; Kanonie Naro-
zení Panny Marie v Doksanech.

Klášter sester premonstrátek v Doksanech 
Brož., 136x205 mm, 136 stran, 79 Kč

PODAT RUKU ĎÁBLOVI • PŘÍBĚH 
POSLEDNÍ GENOCIDY 20. STOLETÍ
Roméo Dallaire • Z angličtiny přeložili Jiří 
Nedvěd a Jan Šindelka

Autentické svědectví o jedné z nejhorších 
genocid 20. století. V červenci roku 1993 se 
stal generál Roméo Dallaire velitelem mí-
rové mise UNAMIR ve Rwandě. Snažil se 

o stabilizaci násilím zmítané a etnicky rozdělené africké země 
a marně varoval mezinárodní společenství o chystaných masa-
krech. Když v dubnu 1994 propukla genocida, během níž bylo 
za zhruba sto dní brutálně zavražděno více než 800 000 lidí, 
dostal rozkaz nezasahovat a stáhnout mírové jednotky ze ze-

mě. Dallaire však neuposlechl a s malým kontingentem vojáků 
a neozbrojených vojenských pozorovatelů ve Rwandě zůstal.

Malvern • Brož., A5, 504 stran, 388 Kč

DOBRÉ VLIVY
Otec Jeroným • Z francouzských originálů 
přeložil Oldřich Selucký • Předmluva 
otec M.-Mikuláš • Příprava k vydání 
a poznámky pod čarou Abbaye de Sept-Fons

Čtenář tohoto svazku se seznámí s ži-
votem otce Jeronýma. Nejprve prostřed-
nictvím portrétu od otce Mikuláše, který 

mu byl z jeho žáků nejblíže. Hned potom ve vzpomínkách au-
tora samého. Nejde však o autobiografii, nýbrž o pohled na 
všechny, kdo mu pomohli stát se tím, kým byl – mužem mod-
litby, kterého život v trapistickém klášteře naplňoval štěstím, 
silnou a vyrovnanou osobností, schopnou předat druhým své 
zkušenosti ze života s Bohem.

Triáda • Brož., přebal, 148x189 mm, 192 stran, 248 Kč

TOLKIENOVO VIDĚNÍ SVĚTA • KŘESŤANSKÁ 
FILOZOFIE PÁNA PRSTENŮ
Peter J. Kreeft • Z angličtiny přeložil Štěpán 
Smolen

Dobrodružný a strhující svět Tolkienových 
děl nelze napodobit. Přitažlivá však může být 
i „výprava“ do myšlenkového světa tohoto au-
tora, který do svých knih ukryl bohaté křes-
ťanské poselství.

Paulínky • Váz., A5, 336 stran, 349 Kč

Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
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