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Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
V této poslední etapě naše-
ho cyklu katechezí o rodině 

se podíváme na to, jak rodina žije odpo-
vědnost za sdílení víry, za předávání víry 
uvnitř i navenek.

V první chvíli se nám mohou vybavit 
určité evangelní výroky, které staví rodin-
né svazky zdánlivě do protikladu k násle-
dování Ježíše. Jako ona silná slova, která 
všichni známe a která jsme slyšeli dnes 
v úvodu: „Kdo miluje otce nebo matku 
víc nežli mne, není mne hoden; kdo mi-
luje syna nebo dceru víc nežli mne, není 
mne hoden.“ (Mt 10,37)

Ježíš tím přirozeně nechce rušit čtvr-
té přikázání, které je prvním velkým při-
kázáním vůči lidem. První tři přikázání 
Desatera se týkají vztahu k Bohu a ostatní 
vztahu k lidem. A je stejně nemyslitelné, 
že Pán po vykonání svého prvního zázra-
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ku pro novomanžele v Káni, po posvěce-
ní manželského svazku muže a ženy a po 
navrácení synů a dcer rodinnému životu 
požaduje od nás, abychom byli k těmto 
svazkům necitliví! To není to vysvětlení. 
Nikoli! Naopak, když Ježíš potvrzuje pri-
mát víry v Boha, nenachází smysluplnější 
přirovnání než rodinné vazby. A na druhé 
straně jsou samy rodinné svazky v rámci 
zkušenosti víry a lásky k Bohu přetváře-
ny, dostává se jim většího smyslu a jsou 
uschopněny přesahovat se a vytvářet ob-
sáhlejší otcovství a mateřství, aby zahr-
nuly mezi bratry a sestry také ty, kteří se 
ocitli na okraji veškerých vazeb. Jednou 
odpověděl Ježíš těm, kteří jej upozorňo-
vali, že venku je jeho matka a bratři, kteří 
s ním chtějí mluvit: „To je má matka a to 
jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vů-
li Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“ 
(Mk 3,34–35)

Moudrost citů, které se nekupují ani 
neprodávají, je tím největším talentem ro-
dinného génia. Právě v rodině, v atmosfé-
ře oné moudrosti citů se učíme růst. Tam 
si lze osvojit jejich „gramatiku“, kterou 
lze jinak velmi obtížně získat. Právě tím-
to jazykem se Bůh dává pochopit všem.

Výzva, aby se rodinné svazky kladly 
do rámce poslušnosti víry a smlouvy s Pá-
nem, tyto svazky neumrtvuje, ale naopak 
chrání, zbavuje je sobectví, opatruje před 
degradací a vede k bezpečí nesmrtelného 
života. Cirkulace rodinného stylu v lid-
ských vztazích je požehnáním pro národy, 
přináší na zem naději. Když se rodinné 
city nechají obrátit svědectvím evange-
lia, jsou schopny nepředstavitelných vě-
cí a umožňují se dotknout děl, která v dě-
jinách koná Bůh, jako těch, která učinil 
Ježíš pro muže, ženy a děti, s nimiž se 
setkal. Jediný úsměv, který zázračně vy-
loudíme na opuštěném a zoufajícím dítě-
ti, které znovu začne žít, nám vysvětluje 
Boží jednání ve světě více než tisíce teo-
logických traktátů. Muž a žena schopní 
riskovat a obětovat se pro dítě druhých, 

Dne 20. září si katolická církev 
připomíná korejské mučední-
ky sv. Ondřeje Kim Taegona, 

Pavla Chong Hasanga a druhy. Letos však 
připadá tento den na neděli, den Páně, 
jejíž slavení má pochopitelně liturgickou 
přednost. A přesto, nebo právě proto by-
chom neměli na tyto korejské mučední-
ky zapomenout. Vždyť právě kvůli Ježí-
ši Kristu obětovali své životy. Co může 
být větší oslavou Boha, než trpět pro ví-
ru? Tedy dělat to, co udělal na kříži Bůh 
pro nás…

Média jsou plná zpráv o uprchlících, 
a když už hovoří o pronásledování křes-
ťanů, tak většinou těch syrských. Není to 
však jenom Sýrie, kde denně hynou stov-
ky křesťanů, ale jeden z nejhorších reži-
mů potírajících křesťany je právě v Se-
verní Koreji (KLDR). A jak uvidíme i na 
následujících stránkách, Korea má nejen 
Ondřeje, Pavla, ale mnoho dalších… (str. 
4–6) Není to však Boží prohra, jak by se 
na první pohled mohlo zdát. Je to na-
opak důkaz toho, že Bůh skrze krev mu-
čedníků vítězí v srdcích lidí, že stále dal-

ší a další lidé se obracejí, berou svůj kříž 
a nesou jej s Ježíšem a jdou až na svoji 
životní Kalvárii, aby jejich duše zůstala 
čistá a mohla tak v odměnu dosáhnout 
návratu do Otcovy náruče v nebi.

Svatý Jan z Avily nás pak učí, že kaž-
dé trápení pro Krista či v úsilí o spá-
su naší duše je nesmírným bohatstvím. 
(str. 6–7) Vzpomeňme každý sám, jak 
nás životní těžkosti posouvají blíž k Bo-
hu. Jen nesmíme pak, když se nám do-
stane útěchy, zapomenout – čili udělat 
krok, někdy i mnoho kroků zpět… Pak 
by se snadno mohlo stát, že naše náma-
ha bude marná, neboť jsme zahodili Bo-
ží milost, kterou jsme tak těžce získali.

Bojíme-li se, že neobstojíme, posilně-
me se Ježíšovými mnohými přísliby, že 
jeho milost je s námi. Tak jako to přislí-
bil ct. Conchitě, která v Ježíšově síle za-
ložila velké eucharistické dílo. (str. 8–9)

Budeme-li pak k sobě skutečně prav-
diví a shledáme ve světle Božím svoji 

slabost, nedostatečnost, hříšnou pýchu, 
kterou se stavíme proti Bohu, musíme 
s pokorou připustit, že bez Boží milosti 
nejsme nic a nemůžeme dosáhnout tako-
vého stupně víry, jak je tomu třeba prá-
vě u mučedníků. Pravdivý pohled na sebe 
sama je podstatně důležitý – dosvědčují 
to i komunity Cenacolo (str. 10–11), kte-
ré pomáhají závislým lidem k návratu do 
běžného života a v pravdivosti vedou k Bo-
hu, na němž jediném lze být závislý – On 
totiž nikdy nezklame a nevezme člověku 
pravé štěstí, i přes všechna trápení: vždyť 
za nás položil v Ježíši Kristu svůj život – 
potřebujeme snad větší důkaz?

Ovšem nepřítel lidských duší, ďábel, 
na nás číhá, čeká a zkouší nás, zda jsou 
v našem životě pravdivá slova, která vy-
znáváme v Krédu. Jsme-li však skutečný-
mi syny a dcerami Božími – tento vztah 
potřebujeme neustále budovat a posilo-
vat –, pak se nás ovšem Bůh ujme a vy-
svobodí nás z jeho ruky. (srov. Mdr 2,17) 
A může to být způsobem, který z lidské-
ho pohledu nemusí být viditelný…

Daniel Dehner

Dokončení na str. 9
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Pán při sestupu z hory projevil 
přání zůstat na čas se svými vy-
volenými sám. Chce je připra-

vit na budoucí události. Nejde jen o to, 
aby se o nich dověděli, ale také aby byli 
schopni je přijmout, jak se sluší na jeho 
učedníky. Zanech na chvíli svých zájmů 
a zálib a jdi za ním i ty. Přesvědčíš se, jak 
mnoho ti ještě schází, abys byl hoden no-
sit jeho jméno. Proč? Jeho myš lenky ne-
jsou tvoje myšlenky, tvoje chování není po-
dobné jeho chování. Proto tě zve k sobě. 
Nakloň ucho, pojď ke mně, poslouchej, 
a budeš živ.(1)

Ježíš se dnes obrací jen k úzkému kru-
hu těch nejvěrnějších, kterým je dáno znát 
tajemství Božího království (2). To, co usly-
šíš, je jeho důvěrné sdělení, které zatím 
není určeno všem lidem. K těm se dosud 
obrací v podobenstvích (3). Vrací se již po-
druhé k tématu své nejbližší budoucnosti. 
Když o ní mluvil u Cesareje poprvé, na-
razil na nepochopení. S jakým ohlasem 
se setká dnes?

Syn člověka bude vydán lidem do ru-
kou. Povstanou proti němu zpupní lidé.(4)

Co z toho vzejde? Zabijí ho. Můžeš po-
chopit troufalost člověka, který se chce 
zmocnit násilím svého Boha? Je tu jedno 
vysvětlení: Nevědí, co dělají. (5) Bůh pokor-
ně skrývá své božství a lidem pýcha ne-
dovoluje vidět, koho drží ve svých rukou.

Ale tím věc neskončí. Až bude zabit, 
po třech dnech vstane, končí Ježíš svou 
předpověď. Ale ani tento optimistický 
závěr nevrací apoštolům klid. Nechá-
pou Ježíšova slova a ani konečná před-
pověď nového života neprobouzí jejich 
zájem natolik, aby žádali od Pána bliž-
ší vysvětlení.

Čemu vlastně nerozumějí, když Je-
žíš nemluví ani v obrazech, ani v podo-
benstvích? Jeho slova vůbec nezapadají 
do vyhlídek a očekávání, jaká si vytvoři-
li ve své mysli o své budoucnosti po je-
ho boku. Zdá se jim neslučitelné, aby 
byl zabit ten, který má být osvobodite-
lem a vládcem Izraele. Bude-li zabit, co 
bude s námi? Pán, který mluví s takovou 
jistotou o tom, co ho čeká, jistě zná i je-
jich budoucnost. Ale v této družině ne-
ní nikoho, kdo by měl odvahu se na to 
zeptat. Oni se toho dokonce bojí. Čeho 
se bojí? Že by mohli uslyšet něco, co vů-
bec nechtějí slyšet. Že se jim zhroutí je-
jich představy a očekávání.

Do služby Kristu a do jeho následová-
ní se mohou vloudit i postranní a osobní 
zájmy a záměry. Když si je v sobě pěstu-
ješ a bojíš se zeptat Pána, mohou se stát 
smělými a nespoutanými jako plevel. Bu-
jí a rozmáhají se a stanou se odolnými 
proti vší logice. Ježíš tě dnes záměrně či-
ní svědkem podobné situace, aby sis uvě-
domil, jaké léčky ti může připravit tvá se-
beláska: i jeho apoštolové zatím věří více 
svým snům než Mistrovu slovu.

Měli si to uvědomit již u Cesareje Fili-
povy. Ale stal se opak. Tehdy Petr ujišťo-
val Pána: To se ti nikdy nestane.(6) I když 
se mu dostalo přísné výtky, jejich smýšle-
ní se nezměnilo. Teď raději před Pánem 
mlčí, ale v duchu ujišťují sami sebe: To 
se nám nestane! Všimni si, jak se při další 
cestě odstup mezi Pánem a jeho družinou 
postupně zvětšuje. Potřebují si navzájem 
rozptýlit obavy, které Ježíšova podivná 
slova opět vyvolala, ale raději tak, aby to 
Pán neslyšel. Nechceš jim vysvětlit, že 
jsou bláhoví? Jsou dokonce ještě bláho-
vější, než si myslíš. Pokládají za nejnalé-
havější problém rozdělit si minis terská 
křesla budoucího království a nemohou 
se při tom dohodnout. Nejsnáze vznika-
jí spory tam, kde jde o nevyslovené osob-
ní ambice. Odkud vznikají spory mezi vá-
mi? Z vašich žádostí. Žene vás touha něco 
mít, a vycházíte naprázdno.

Ale už je tu Kafarnaum, Petrův dům 
a překvapující otázka: O čem jste cestou 
rozmlouvali? Mistrův laskavý pohled pře-
chází od jednoho k druhému, ale jak vidíš, 
nikdo se neodvažuje ani otevřít ústa. Dů-
vod mlčení je stejný jako předtím. Každý 
z nich se bojí, že kdyby svůj spor předlo-
žil Pánu, mohlo by se zhroutit jeho skry-
té přesvědčení, že je největší.

Obdivuj Pánovu trpělivost: blíží se kva-
pem jeho hodina (7), a jak daleko mají ješ-
tě tito vyvolení k ideálu apoštola! Z toho 
vidíš, že si své vyvolené nevybírá na zákla-
dě jejich osobních zásluh a kvalit. V jeho 
království bude všechno docela jinak. I ve-
likost. Ale jak jim to vyložit? Jak jim vy-

25. neděle v mezidobí – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Mdr 2,12a.17–20
Bezbožníci řekli: „Číhejme na spraved-
livého, podívejme se, zda jsou pravdivá 
jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. 
Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho 
ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. 
Zkoušejme ho soužením a trápením, aby-
chom poznali jeho mírnost a přesvědčili 
se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k ha-
nebné smrti, zda najde ochranu, jak říká.“

2. čtení – Jak 3,16–4,3
Milovaní! Kde vládne nevraživost a so-
beckost, tam je zmatek a kdejaká špat-
nost. Moudrost shora je však především 
čistá, dále pokojná, shovívavá, poddaj-
ná, plná milosrdenství a dobrých skut-
ků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo 
usilují o pokoj, rozsévají v pokoji (seme-
no, jehož) plodem je spravedlnost. Z če-
ho (vznikají) války, z čeho boje mezi vá-
mi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve 
vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjí-
te a nenávidíte, a (přesto) nemůžete do-
sáhnout (ničeho); bojujete a válčíte, ale 
(nic) nemáte, protože neprosíte. Prosí-
te, a (nic) nedostáváte, protože prosíte 
špatně: chcete to potom rozplýtvat na 
své rozkoše.

Evangelium – Mk 9,30–37
Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory 
a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby 

Dokončení na str. 11

světlit, že je možné stát se největším, aniž 
by se ostatní museli stát menšími? Lidé si 
žárlivě střeží svá tajemství, jak se dobrat 
úspěchu. Bůh naopak nijak netají svou 
taktiku, jak se stát největším.

Božská cesta Nejvyššího je zdánlivě 
absurdní, a přece docela prostá. On sám 
se stává služebníkem všech. Víš, co ti tak 
brání, aby ses s Ním ztotožnil? Nedosta-
tek víry, které se daří jen v prostotě a po-
koře. Zadívej se na dítě, které Ježíš právě 
pozval a postavil doprostřed. Kdo nepři-
jme Boží království jako dítě, vůbec do ně-
ho nevejde.(8)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Iz 55,3; (2) Mk 4,11; (3) tamtéž; 
(4) srov. Ž 54,5; (5) Lk 23,34; (6) Mt 16,22; 
(7) srov. Jan 13,1; (8) Mk 10,15

Cesta k pravé velikosti
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Zapři sám sebe a vezmi svůj kříž.
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Do Koreje si našlo křesťanství 
trvalý přístup teprve v roce 
1784. Učenec Lee Sung-hun 

přijal křest v dalekém Pekingu, vrátil se do 
své vlasti, do Koreje, žil v hlavním městě 
Soulu a hledal pomocníky, aby rozšířil své 
nové náboženství. Až z daleké jižní pro-
vincie Chollado za ním přišli ti, kteří hle-
dali pravdu, nechávali se vyučit a pokřtít, 
mezi nimi dva vzdělanci z města Jinsan. 
Tito dva noví křesťané se stali prvními 
mučedníky v Koreji. Jmenovali se Jakub 
Kwon a Pavel Yun. O svátku Neposkvr-
něného Početí Panny Marie, 8. prosin-
ce 1791, vydali svůj život za pravdu okolo 
tří hodin odpoledne s radostným voláním 
jmen Ježíše a Marie. Bezpočet jiných je 
následoval v příštích sto letech. Papež 
Jan Pavel II. svatořečil 103 z nich v roce 
1984. Dne 16. srpna 2014 bylo blahosla-
veno dalších 124 mučedníků. Mezi nimi 
byli také v Koreji velmi uctívaní manže-
lé Johann You a Lugartha Lee. Zde je 
v krátkosti jejich příběh:

V době, kdy křesťanství proniklo do 
Koreje, žila před branami hlavního města 
Soulu vážená rodina Lee Yunha, pocháze-

jící z královské krve. Všichni se tady da-
li pokřtít, také malá Lee Sun-i, narozená 
v roce 1782. Její křestní jméno bylo Lu-
gartha. Zvídavé a zbožné dítě pochopilo 
neobvykle rychle a hluboce nauku Ježíšo-
vu a rozhodlo se, když začalo dospívat, 
že kvůli evangeliu se nebude vdávat. Tím 
ale dívka narazila na rozhodný odpor ce-
lého příbuzenstva. Vždyť dcera z nejvyšší 
šlechty nemohla v Koreji zůstat pannou.

Jeden kněz, který krátce předtím taj-
ně přicestoval do země, Číňan Jakub Chu 
(už v roce 1801 se stal mučedníkem) na-
šel přijatelné řešení. Znal jednu zaslouži-
lou rodinu v jižní provincii Chollado jmé-
nem Augustin You Hang-gom. Nejstarší 
syn Jan chtěl také po celý život žít v ce-
libátu z lásky ke Kristu. Kněz uvážil, že 
by se tito dva měli vzít jako manželé, ale 
pak žít jako bratr a sestra. Tím by měly 
být všechny potíže odstraněny. Pět let ži-
li oba vzorným společným životem, z to-
ho čtyři roky v jižním Chollado v rodném 
domě ženicha.

Když začala nová vlna pronásledování 
v březnu 1801 v jižních provinciích, byl 
otec Augustin You jako nejváženější a nej-

vlivnější křesťan zajat jako první. Přišel 
s jedním dalším křesťanem do dalekého 
Soulu, kde byli po čtyři měsíce nejkrutěj-
ším způsobem vyslýcháni a mučeni. Poté 
co byli odsouzeni ke smrti, byli dopraveni 
zpátky do své vlasti, aby tam v hlavním 
městě Jeonju byli pro výstrahu ostatním 
veřejně popraveni. Dne 24. října byl roz-
sudek vykonán. Augustin You měl 46 let.

Jeho nejstaršímu synu Janovi se ne-
dařilo lépe. Dne 9. října byl zatčen a po 
sedmi měsících, v jeho 23 letech, byl vy-
konán rozsudek smrti.

Lugartha byla příští obětí. Byla přelo-
žena do „otrockého stavu“ a poslána do 
dalekého exilu. Cestou ale dostala „opač-
ný rozkaz“. Vrátila se do Jeonju, kde čeka-
la několik měsíců na vykonání rozsudku 
smrti. Toužebně si přála zemřít za svou 
víru společně se svým milovaným manže-
lem. Nebylo jí to dopřáno. Mezitím měla 
příležitost napsat ve své cele několik do-
pisů příbuzným. Čtyři z nich se uchovaly.

Zde je možno kupříkladu vyčíst, že 
oba manželé mohli dodržet slib manžel-
ské zdrženlivosti jen přes těžká pokuše-
ní. S pomocí Boží milosti, s níž je možné 
všechno, se jim podařilo vydržet k větší 
chvále Boží. Asi desetkrát byli už na kon-
ci svých sil, ale s Boží pomocí se jim po-
dařilo, že zůstali svému předsevzetí věrni.

Všechny své příbuzné a známé upo-
mínala statečná mladá žena – měla te-
prve 20 let –, aby svoji naději vložili do 
Boha a zůstali věrni svému náboženství. 
Píše, že by „měli následovat blahoslave-
nou Matku, Pannu Marii, a všechny svaté 
a nevázat svá srdce k pozemským věcem“: 
Kdo bude takto jednat, ten dosáhne cíle.

„Ne všichni to pochopí! 
Jenom ti, jimž je to dáno!“

Křesťanství v Koreji

P. Paul H. Schmidt

Lugartha Lee (1782–1802) Jan You (1779–1801)

Katedrála Myong Dong v Soulu, 
posvěcená roku 1898. Relikvie 

mučedníků jsou uloženy v kryptě.
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Korejská biskupská konference po-
dle sdělení agentury Asia News oznámila, 
že zahájí předběžné šetření, zda případ 
Mons. Františka Hong Yong-ho, biskupa 
města Pchjongjangu, a jeho 80 druhů lze 
označit za mučednictví. Dotyční „zmize-
li“ při nástupu vlády komunistického te-
roru v severní části korejského poloostro-
va roku 1949. Ve skupině zmizelých osob 
je také Mons. Byrne, misionář z kongre-
gace zahraničních misií USA (Maryk-
noll), donucený vojáky k pochodu smr-
ti. Kongregace pro svatořečení v dubnu 
2013 schválila žádost episkopátu a nyní 
jsou shromážděny potřebné dokumenty 
a svědectví. Analýza všech dat začne po-
čátkem letošního listopadu. Bude třeba 
s jistotou určit, zda tato skupina splňu-
je všechny podmínky ke kanonizačnímu 
procesu. Za tím účelem bude jmenována 
zvláštní komise.

Mons. Hong se narodil 12. října 1906, 
kněžské svěcení přijal v květnu roku 1933 
a v roce 1944 byl papežem Piem XII. jme-
nován apoštolským vikářem Pchjongjan-
gu jako titulární biskup. V červnu téhož 
roku byl konsekrován Mons. Bonifácem 
Sauerem, spolusvětiteli byli biskup Ire-
nej Hayasaka a arcibiskup Pavel Maria 
Ki Nam-ro.

V roce 1949 byl korejský poloostrov 
rozdělen a v Pchjongjangu se chopil mo-
ci komunistický režim. Biskup, skupina 
kněží a laiků „zmizeli“. Početná skupina 
věřících byla roku 1950 uvězněna také 

v Soulu, kde se tou dobou nacházel bis-
kup Patrik Byrne, misionář z USA, který 
v jihokorejské metropoli zastupoval sídel-
ního biskupa, jenž tehdy dočasně pobý-
val v Římě. Skupina byla nucena jít pěš-
ky do Pchjongjangu. Shodou okolností 
právě v tomto městě Mons. Byrne v le-
tech 1923–1929 zakládal první misijní 
stanici své misijní kongregace. Někteří 
účastníci pochodu smrti přežili a do-
svědčili, že 73letý biskup, který byl cha-
trného zdraví, během cesty všechny po-
vzbuzoval a o všechno se dělil. Zemřel 
na zápal plic. Den před svojí smrtí, ne-

daleko řeky Yalu v nejsevernější části ko-
rejského poloostrova svým druhům řekl: 
„Největším privilegiem mého života po 
daru kněžství je to, že jsem mohl spolu 
s vámi trpět pro Krista.“ Dne 10. břez-
na 1962 papež Jan XXIII. rozhodl pový-
šit apoštolský vikariát v Pchjongjangu 
na diecézi a sídelním biskupem jmeno-
val Mons. Honga. V Papežské ročence 
z roku 2012 byl biskup Hong ještě uve-
den jako „nezvěstný“ sídelní biskup. Rok 
nato po prohlášení Kongregace pro sva-
tořečení bylo jeho jméno z ročenky od-
straněno a umožněno tak otevření jeho 
beatifikačního procesu.

Jde již o druhý beatifikační proces 
s oběťmi pronásledování víry v Severní 
Koreji. Ten první byl zahájen se světite-
lem Mons. Honga v květnu roku 2007. 
Jde o biskupa Bonifáce Sauera ze severo-
korejského benediktinského opatství To-
kwon. Beatifikační proces jeho a 36 jeho 
druhů byl otevřen v jihokorejském bene-
diktinském opatství Waegwan, do jehož 
církevní jurisdikce patří i dnes severoko-
rejské opatství v Tokwon. Biskup Bonifác 
Sauer a 36 druhů podstoupili mučednic-
tví v letech 1949–1952 ve vězeních a lá-
grech komunistického režimu. Má se za 
to, že během prvních let severokorejské 
diktatury byla zlikvidována celá tamější 
katolická komunita, která čítala více než 
300 000 věřících.

Milan Glaser
Zdroj: www.radiovaticana.cz, 21. 8. 2015

Dne 31. ledna 1802 byl konečně vyko-
nán rozsudek smrti nad mladou mučedni-
cí. Dne 16. srpna 2014 byla spolu se svým 
manželem Janem You připočtena k blaho-
slaveným katolické církve. V jednom dni, 
který ještě není ustanoven, se mají v bu-
doucnosti v korejské církvi připomínat ve 
slávě společně se 122 jinými mučedníky.

Panenství kvůli nebeskému králov-
ství umožňuje žít v úplné odevzdanosti 
„s celým srdcem, celou myslí, všemi si-
lami“ pro království Boží. Podle slov Je-
žíšových (srov. Mt 19,10–12) a podle vý-
povědí Nového zákona (1 Kor 7,38) to je 
to nejvyšší, čeho může člověk dosáhnout, 
ale ne všichni to pochopí, nýbrž jenom 
ti, „jimž je to dáno“ (Mt 19,11).

Korejci tuto pravdu poznali už při prv-
ním vstupu učení Ježíšova do své země 
a někteří se vynasnažili podle ní žít. Církev 
tímto blahořečením potvrdila, že Duch 
Svatý je vedl po správné cestě. Jejich ra-
dikální rozhodnutí až k prolití krve vyvo-

lává obdiv ke korejským katolíkům. Jejich 
hrdinské rozhodnutí nepřišlo nadarmo.

Panenský manželský pár Jan You a Lu-
gartha Lee patří jistě k těm vyvoleným, 
které vyzvedává poslední kniha Písma sva-
tého, tajemné Zjevení (14,3–5). Je tam řeč 
o zemi vykoupených, kteří zpívají novou 
píseň před trůnem – píseň, kterou se jinak 
nikdo nemohl naučit… „Ti se neposkvr-
nili se ženami, jsou panicové; ti následu-
jí Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni 
z lidí jako prvotiny pro Boha a pro Berán-
ka. Jejich ústa nikdy nepoznala lež: jsou 
bez poskvrny.“

Při blahořečení 16. srpna 2014 v Sou-
lu, jehož se podle zpráv v médiích zúčast-
nil milion lidí, Svatý otec zakončil svoji 

Mons. František Hong Yong-ho

Zahájen beatifikační proces se severokorejskými mučedníky

Hroby pěti zakladatelů katolické 
církve v Koreji v Chon Jin Am
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promluvu těmito slovy: „Kéž by modlit-
by všech korejských mučedníků spolu 
s přímluvou Panny Marie v nás způsobily 
milost vytrvalosti ve víře a ve všech dob-
rých dílech, jako je svatost, čistota srdce 
a apoštolská horlivost jako svědectví pro 
Ježíše v této vážené zemi, v celé Asii a až 
na hranice země. Amen!“

V seznamu nových 124 blahoslavených 
je 22 mučedníků, kteří ve stejném jižním 
hlavním městě provincie Jeonju zemřeli 
za Krista, mezi nimi jako nejmladší jedno 
dvanáctileté dítě (č. 98), dívka jménem 
Anastasia Lee (Bong Keum).

V pořadí tohoto oficiálního seznamu je 
jako první uveden už zmíněný Pavel Yun 
(Ji Chung), který odevzdal svůj život ve 
stejný den jako Jakub Kwou (Sang Yeon, 
č. 3), tedy 8. prosince 1801 v Jeonju. Na 
druhém místě ale je na začátku zmíněný 
čínský kněz Jakub Chu (zemřel mučed-
nickou smrtí 31. května 1801 v Soulu), je-
diný zástupce kněží.

V našem textu představený hrdinský 
manželský pár nese následující čísla: Lu-
gartha Lee č. 66, její manžel Jan You č. 53, 
jeho otec Augustin You (Hang Kom) č. 51.

Společný den památky, který by v bu-
doucnu uctíval všechny tyto mučední-
ky, nebyl v den slavnosti v Soulu ještě 
oznámen.

„Kdo pro mne ztratí svůj život, nalez-
ne jej,“ (Mt 10,39) učí nás Ježíš. „Nikdo 
nemá větší lásku nad takovouto: polo-
žit svůj život za své přátele.“ (Jan 15,13) 
Toto Pánovo slovo platí pro všechny ča-
sy a pro každé místo. Mučedníci, kteří 
zemřeli v Koreji (a kdekoliv jinde) pro 
Krista, musí zůstat živí v paměti církve. 
K tomu sloužilo i blahořečení v Soulu.

Z Maria heute 519/2014 přeložil -mp-

Poznámka:
Přepis korejských jmen do západních řečí je 
obtížný a nepřesný a také nejednotný. Jiný je 
přepis v angličtině, jiný ve francouzštině, jiný 
v německém pojetí. To vnáší vždy znovu zma-
tek a záměny.

Sv. Jan z Avily

Jak vést dobrý život
Dopis jednomu z duchovních žáků, ve kterém ho 

sv. Jan z Avily poučuje, jak být dobrým křesťanem

Dostal jsem Tvůj dopis, a abych 
řekl pravdu, kdyby mi mnohá 
zaneprázdnění často nezabrá-

nila, abych Ti odpověděl, řekl bych Ti, ať 
píšeš velmi často, neboť je velkým potěše-
ním obdržet zprávy o Tobě a Tvé rodině. 
Ale protože Ti dlužím již tolik, nechej mě 
přidat tento dluh a náš Pán Ti vše splatí.

Žádáš mě, abych Ti řekl, jak se stát 
dobrým křesťanem, a jsem velmi potě-
šen, že slyším Tvou otázku, neboť přání 
být dobrým křesťanem je dobrým začát-
kem cesty. Ale zdrž se podobat se mno-
hým, jejichž znalost Boží vůle, jelikož je 
často nevede k tomu, aby ji následovali, 
je odsuzuje k mnohem přísnějšímu trestu; 
neboť jak nám říká Kristus; „Služebník, 
který zná vůli svého pána a nic nenachys-
tal ani neudělal podle jeho vůle, dostane 
mnoho ran.“ (Lk 12,47) Takže ptát se po 
ukázání cesty Boží znamená podřídit se 
nemalému závazku, ale protože věřím, že 
si přeješ učit se víc o plném záměru cvi-
čení se ve všem, co to zahrnuje, je mou 
povinností Tě v tom vést.

Dobrá díla jsou dvojího druhu. Ně-
která jsou vnější, jako je modlitba, půst 
a dávání almužen; zdržovat se od přísahy, 
falešnosti a stěžování si; vyhýbat se ubli-
žování a obtěžování lidí a jiným podob-
ným činnostem. Některá jsou také zcela 
duchovní, neboli vnitřní, jako je horoucí 
láska k Bohu a našim bližním, intenzivní 
uvědomování si naší vlastní nehodnosti, 
hluboká vděčnost za Boží milosti a tako-
vá hluboká úcta k Všemohoucímu, že si 
uvědomujeme svoji nicotnost s pohledem 
na jeho velikost. Je také mnoho jiných ná-
boženských pocitů, které nelze vypočíst. 
Tělesná dobrá díla jsou ta nejjednodušší 
k vykonání a člověk je velmi napomínání 
hodný, když je opomíjí, neboť může být 
někdo opatrný ve větších věcech, když 
opomíjí ty menší? Pokud nemůžeme kro-
tit svůj jazyk nebo kontrolovat naše těla 
a konat jimi dobrá díla, můžeme si stěžo-
vat, že Bůh nás nepovolává pro větší věci?

Chrám Boží v Jeruzalémě měl jednu 
bránu pro lidi a dále jinou, skrze kterou 
mohli procházet jen kněží. Tedy, slyšet 

mši, ctít starší, zdržovat se od špatného 
mluvení a jednání a jiné povinnosti stej-
ného druhu jsou společné všem křesťa-
nům, ať už jsou přátelé Boží nebo ne; ale 
srdce plné víry a lásky je zvláštní dar je-
ho přátel, a je rozlišujícím znakem mezi 
syny zatracení a spasení. Stejně jako židé 
museli procházet první branou, aby do-
sáhli druhé, tak křesťané procházejí dob-
rými skutky k čistotě srdce. Ne že by ta-
to díla sama od sebe činila srdce svatým, 
což může být způsobeno pouze dary Bo-
ží milosti: ale toto svou velkou milostí po-
skytuje těm, kteří dělají to nejlepší, aby 
Mu sloužili tak, jak jim jejich slabá vůle 
umožňuje. Co potřebujeme nad všechny 
ostatní věci, je nové srdce, ale to je ta po-
slední věc, o které bychom si mohli mys-
let, že ji získáme naší vlastní silou. Nikdo 
nemá víru, kdo nevěří, že získal své bytí 
od Boha; ani nemá víru, kdo si myslí, že 
kdokoliv jiný než Všemohoucí mu může 
dát sílu, aby se stal dobrým, neboť dar 
svatosti je větší než dar pouhé existence. 
Ti, kteří si představují, že mohou získat 
svatost jakýmkoliv věděním nebo vlast-
ní silou, naleznou sebe po mnohé práci 
a bojích a únavných snahách jen dále od 
jejího vlastnění, a to ve vztahu k jejich jis-
totě, že oni sami ji získali.

Pokora a sebepohrdání nám získají 
splnění přání mnohem dříve než tvrdo-
hlavá pýcha. Ačkoliv je Bůh tak povzne-
sený, jeho oči pohlížejí na prostého jak 
na nebi, tak na zemi, a budeme usilovat 
zbytečně, abychom Ho potěšili jinak než 
svým ponížením. Syn Boží sestoupil z ne-
be a svým životem a slovy nám ukázal ces-
tu do nebe a tato cesta je pokora, jak ře-
kl: „Ten, kdo se ponižuje, bude povýšen.“ 
(Lk 18,14) Proto, pokud si přeješ, aby Ti 
Bůh dal nové srdce, musíš ze všeho nej-
dřív napravit své skutky, a pak naříkat nad 
svými chybami a obviňovat sebe ze svých 
hříchů. Nikdy neomlouvej své nedostatky, 
ale suď sebe spravedlivě; nedopusť, aby tě 
zaslepila sebeláska, ale když tě svědomí 
obviňuje ze špatného, nezapomeň na to, 
ale měj to před očima a předlož to Ježí-
ši Kristu, svému Spasiteli a Lékaři. Plač 

Jeoldusan – muzeum mučedníků
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Sv. Jan z Avily

před Ním kvůli tomu a On Tě zcela jistě 
utěší. Žádná síla nepřemluví Otce tak ja-
ko slzy jeho dítěte, ani zde není ničeho, 
co by tak přimělo Boha, aby nám to za-
jistil, ani spravedlnost ne, ale soucit s na-
ší lítostí a sebeobviňováním. Volej k Vše-
mohoucímu, neboť On nebude hluchý ke 
Tvému pláči; mluv k Němu o všech mizé-
riích, neboť On je milostivý a vyléčí je. Jdi 
ke zpovědi a svatému přijímání, a když bu-
deš spojen se svým Spasitelem, Tvá duše 
se rozplyne zbožností a Ty řekneš: „Jak 
velká je, Jahve, tvá dobrota! Uchováváš ji 
pro toho, kdo se tě bojí, uštědřuješ ji to-
mu, kdo se k tobě utíká.“ (Ž 31,20) Ujis-
ti se také, zda svému bližnímu prokazuješ 
stejnou lásku, kterou Bůh prokázal Tobě. 
Jestliže jsi nevlídný k ostatním, bude Bůh 
nevlídný k Tobě, neboť znáš jeho ustano-
vené nařízení: „Jakou měrou měříte, tako-
vou bude naměřeno i vám.“ Nebuď pak 
lakomý k jiným lidem, aby Bůh nejednal 
s Tebou stejně. Odpustí Ti mnohé zločiny 
kvůli jedné urážce, kterou odpustíš svému 
bližnímu; bude s Tebou dlouho trpět v od-
měnu za malou trpělivost prokázanou ji-
ným; odmění Tě překypujícím bohatstvím 
za malou almužnu, kterou věnuješ. Snaž 
se tedy vážně dodržovat zákon štědrosti, 
neboť v ní je Tvůj život.

V těchto několika slovech uvidíš zákon, 
kterým musíš žít: pozorně sleduj svá slo-
va a jednání. Konej modlitbu a pros Kris-
ta o zajištění novosti a jednoty srdce: Ne-
dělej nic, abys zranil druhé, ale raději jim 
dělej vše dobré, co můžeš, slovem a skut-
kem, a tak naplníš svou povinnost jak 
k Bohu, tak k bližnímu a sobě. „To konej 
a budeš žít.“ Věz však, že jestliže máš být 
přítelem Božím, musíš se připravovat na 
zkoušky, neboť bez nich je všechna Tvo-
je ctnost městem bez hradeb, které pad-
ne při prvním útoku. Trpělivost je strážce 
všech ostatních ctností, a jestliže padne, 
můžeme v jednom momentu ztratit prá-
ci mnoha dní. Náš Pán a Vykupitel nám 
říká: „Život si zachráníte svou vytrvalos-
tí!“ (Lk 21,19) Bez ní ztrácíme kontrolu 
nad sebou, protože hněv nás zbavuje na-
šeho rozumu jako víno. Posil své srdce, 
aby snášelo utrpení, protože bez boje ne-
ní vítězství a koruna je pouze pro doby-
vatele. Nemysli na to, že Tvé břemeno je 
těžké; je velmi lehké v porovnání s tím, 
jaké si zasluhuješ nést, a s tím, které Je-
žíš Kristus kvůli Tobě nesl; je to samozřej-

Melchitský patriarcha Řehoř III. 
k exodu křesťanů ze Sýrie

Melchitský patriarcha Damašku, Ře-
hoř III. Laham, apeluje na syrské křesťa-
ny, aby neodcházeli do emigrace. V listě 
zaslaném Papežské nadaci Kirche in Not 
patriarcha píše o silném úbytku mladých 
křesťanů v Sýrii a na Blízkém východě 
vůbec, přirovnává nynější situaci k tsu-
nami, která ohrožuje samotnou existen-
ci blízkovýchodních křesťanských obcí. 
„Tato obrovská vlna emigrace ohrožu-
je budoucnost církve v Sýrii a mne sa-
motného hluboce zraňuje,“ konstatuje 
patriarcha.

Exodus křesťanů je způsoben tím, že 
mnohé z těch nejkrutějších konfliktů 
probíhají v místech, kde byla silná křes-
ťanská komunita, tedy ve městech Homs 
a Allepo. Podle patriarchátu opustilo své 
domovy asi 450 000 syrských křesťanů, 
a to jak těch, kteří zůstali v Sýrii, tak těch, 

kteří odešli do zahraničí. Skutečný po-
čet však může být ještě vyšší. Patriarcha 
Řehoř III. povzbuzuje mladé věřící, aby 
zůstali v Sýrii, také připomínkou podob-
ných krizí z minulosti, jako byl konflikt 
mezi drúzy a maronity v roce 1860, kdy 
byly zabity tisíce křesťanů a mnohé kos-
tely starého Damašku byly zničeny. „Na-
ši předkové překonali těžké zkoušky, za-
chovali trpělivost a odvahu a církev tak 
mohla v Sýrii zůstat a dokonce se rozrůs-
tat,“ píše nynější damašský patriarcha.

Papežská nadace Kirche in not, zalo-
žená v roce 1947 P. Werenfriedem van 
Straaten, vybrala a investovala do huma-
nitární pomoci v loňském roce 105 mili-
onů euro. Dnes sídlí v 21 zemích a usku-
tečnila 5 614 projektů ve 145 zemích.

www.radiovaticana.cz, 2. 9. 2015

a tak ztrácejí tam, kde mohli získat, za-
sluhují si peklo bolestivé práce. Nenapo-
dobuj je, ale ať se Tvá odvaha zvětšuje 
Tvými zkouškami. Bůh zkouší své syny 
zármutkem a nikdo nebude korunován 
než skrze boj. Svatý Jakub říká: „Blažený 
člověk, který vytrvá v pokušeních, neboť 
když se prokázal, přijme korunu života“ 
(srov. Jak 1,3–4), kterou Bůh slíbil těm, 
kteří Ho milují. Kdybychom jen pozna-
li hodnotu této koruny, jak radostně by-
chom nyní trpěli! Kdybychom rozuměli, 
jak blažené nyní i potom jsou slzy, které 
proléváme v tomto životě! Měli bychom 
se zde pokořit do prachu, abychom stá-
li vysoko v nebi, a opovrhnout všemi po-
zemskými radostmi, které jsou dány v po-
rovnání s nebeskými radostmi, ve které 
doufáme. Brzy nicotnost tohoto světa 
bude demaskována a království Boží bu-
de odhaleno. Žij zde jako cizinec – Tvé 
tělo na zemi, ale Tvé srdce nahoře – tak, 
že když Tě náš Pán zavolá, nenalezne Tě 
spícího, ale připraveného jít s Ním a usly-
šíš sladká slova: „Správně, dobrý a věrný 
služebníku, vejdi do radosti svého Pána.“ 
(srov. Mt 25,21)

Z Letters of Blessed John of Avila. 
Stanbrook Abbey, Worcester. 

Burns & Oates LTD., 28 Orchard 
st. London. W. 1904

Přeložil -jn-

mě nepatrné v porovnání s odměnou, kte-
rou Ti to přinese. Pamatuj, že za chvíli 
opustíme tento svět a pak se nám všech-
na naše minulost bude zdát jako krátký 
sen a uvidíme, že je lepší, že jsme zde 
víc pracovali než odpočívali. Uč se pro-
fitovat ze svých trápení, protože přine-
sou duši velké bohatství. (Mdr 3) Očistí 
ji od minulých vin; co je oheň pro zlato, 
to je trápení pro člověka, jehož srdce se 
tak očišťuje. Zkoušky zraňují pouze zlé, 
neboť namísto aby děkovali Bohu, repta-
jí proti Němu. Jejich trest jim neprospí-
vá, protože mění své utrpení na hříchy, 
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Matko Jenovéfo, mohla byste nám něco 
říci o vzniku a cílech vašeho společenství?

Matka Jenovéfa: Počátky naší kongre-
gace se vážou na Ježíšova slova adreso-
vaná Conchitě: „Dcero, přeji si sdružení 
osob, které by se bez přestání, střídajíce 
se každou hodinu ve dne v noci, klaněly 
mému Srdci na kříži; ano, ve dne v noci. 
Na tyto duše vyleji proudy milosti.“

Když Conchita pochopila smysl tohoto 
pověření, odpověděla Ježíši, že je to příliš 
těžké, Ježíš však na tom trval: „Dám jim 
svoji milost! Dcero moje, moje Srdce bý-
vá ve světě tak osamocené: moje uši slyší 
kroky, ale ty doznějí v dálce a nikdo mě 
nepřichází pozdravit, aby uhasil oheň mojí 
lásky, oheň, který mě stravuje. Nikdo ne-
přichází, aby přijal milosti a aby mě utě-
šil v mé osamělosti. Jsem žíznivý po útě-
še a po tom, abych byl přijat. Na koho se 
mohu obrátit, abych to dostal? Na tebe, 

dcero moje, a na těch několik duší, které 
s horlivostí hledají můj svatostánek, aby 
mi dělaly společnost a sdílely se se mnou 
o můj eucharistický život.“

Otec Mir, duchovní otec Conchity, 
chtěl splnit Ježíšovo přání a podnikl po-
třebné kroky pro založení kongregace kla-
nění. Když se 3. května 1897 v Mexiko 
City během slavnostní mše svaté v malé 
kapli zasvětily Panně Marii první tři se-
stry, byla tam přítomna i Conchita. Přes 
to všechno ani Conchitin manžel nevě-
děl, že počátek a duch tohoto nového 
společenství byly zjeveny jeho manželce. 
Dnes existuje 19 klášterů klanění v Mexi-
ku, USA, Guatemale, El Salvadoru, Kos-
tarice, Hondurasu a Římě.

Jak probíhá váš den v klášteře?
Matka Jenovéfa: Naším prvním úkolem 

je klanění, během něhož jménem celého 

Až do posledního koutu země
Ctihodná Conchita de Armida* (1862–1937, Mexiko) byla už od dětství zami-

lovaná do svaté Eucharistie. Toužila strávit dlouhé hodiny při klanění před sva-
tostánkem, ale jako matce devíti dětí jí to nebylo dopřáno. Zato ale zjevil Bůh 
této velké mystičce jeden z úmyslů svého Srdce: založit kongregaci, která se bu-
de klanět Nejsvětější svátosti ve dne v noci. Redakce Víťazstvo Srdca měla v Ří-
mě možnost hovořit s matkou představenou a některými sestrami „Suore della 
Croce del Sacro Cuore di Gesù“ (Sestry od Kříže Nejsvětějšího Srdce Ježíšo-
va). Nechejme se i my inspirovat jejich hlubokou vírou a úctou k Eucharistii.

Sestra Marie Antonie

Matka Jenovéfa  a sestra Tereza

lidstva přinášíme smírnou oběť za lho-
stejnost k Ježíšovi v Nejsvětější svátos-
ti. Kromě mše svaté, růžence a modlitby 
liturgie hodin na posvěcení času má kaž-
dá sestra hodinu klanění přes den a hodi-
nu klanění v noci. Naše domy opouštíme 
pouze tehdy, když je to opravdu nezbyt-
né; například, když musí nějaká sestra jít 
k lékaři anebo když jsou naši rodiče těž-
ce nemocní. Vedle našich každodenních 
prací, jako jsou uklízení, praní a vaření, 
ještě šijeme a pracujeme na překladech.

Mnozí lidé si kladou otázku, jak se ně-
kdo může rozhodnout pro život, ve kterém 
se zřekne téměř všech krás a radostí to-
hoto světa.

Sestra Marie Antonie: Moje dětství 
a mládí proběhly podobně jako u mno-
hých mých přátel z Mexika. Vyrůstala 
jsem v rodině s třinácti sourozenci a také 
já jsem snila o harmonické rodině. Můj 
snoubenec byl velmi dobrý muž; spolu 
jsme se modlili a svoji lásku, svůj vztah 
jsme žili čistě. Svatbu jsme měli do všech 
podrobností promyšlenou a připravenou. 
Už jsme měli koupený i dům se zahradou, 
když do mého života najednou zasáhl Bůh. 
Můj nastávající mě pozval, abych s ním 
šla na adoraci, což pro nás nebylo ničím 
výjimečným. Ale přece jen jsem v tento 
den zažila něco, co jsem předtím nepo-
znala: Boží lásku ke mně; tak velkou lás-
ku, že láska k mému snoubenci vedle ní 
vybledla a já jsem stála před rozhodnu-
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Rodina: evangelizace – dokončení katecheze Svatého otce ze str. 2

nejenom pro to svoje, nám vysvětlují zá-
ležitosti lásky, kterým mnozí vědci už ne-
rozumějí. A kde jsou tyto rodinné city, ro-
dí se skutky srdce, které jsou výmluvnější 
než slova: skutky lásky. To je k zamyšlení.

Rodina, která odpovídá na Ježíšovo po-
volání, vrací režii světa smlouvě muže a ženy 
s Bohem. Pomyslete na vývoj tohoto svě-
dectví dnes. Představme si, že by kormi-
dlo dějin (společnosti, ekonomie, politiky) 
bylo odevzdáno – definitivně! – smlouvě 
muže a ženy, aby jej ovládali s pohledem 
upřeným k pokolením, která přijdou. Té-
mata země a domu, ekonomie a práce by 
vyluzovala hudbu značně odlišnou!

Pokud, počínaje církví, vrátíme vedou-
cí roli rodině, která slyší a uskutečňuje Bo-

ží slovo, budeme jako nové víno na svat-
bě v Káni a jako Boží kvas!

Smlouva rodiny s Bohem je dnes sku-
tečně povolána čelit společenské deser-
tifikaci moderního města. Naše města 
se stala pouští z nedostatku lásky, nedo-
statkem úsměvu. Je tolik zábav, spousty 
kratochvílí pro zasmání, ale láska chybí. 
Úsměv rodiny dovede tuto desertifikaci 
našich měst překonat. To bude vítězství 
rodinné lásky. Žádné ekonomické a po-
litické inženýrství nedokáže tento přínos 
rodin nahradit. Babylonský projekt bu-
duje neživotné mrakodrapy. Duch Boží 
však působí, že rozkvétají pouště (srov. 
Iz 32,15). Musíme vyjít z elitních obrně-
ných věží a příbytků a znovu obydlet do-

my a prostory otevřené zástupům. Ote-
vřené lásce rodiny.

Společenství charismat – těch, která 
se pojí ke svátosti manželství, i těch, kte-
rá skýtá zasvěcení se Božímu království 
– má přetvářet církev na místo zcela fa-
miliárního setkání s Bohem. Touto ces-
tou jděme, neztrácejme naději. Milující 
se rodina dovede svým svědectvím lásky 
rozehřát srdce celého města.

Modlete se za mne, modleme se jed-
ni za druhé, abychom byli schopni rozpo-
znat a přijmout Boží navštívení. Duch ať 
vnese do křesťanských rodin lehký zma-
tek a město lidí vyjde ze své sklíčenosti.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

tím: Bůh, anebo člověk? Když jsme opus-
tili kostel, přiznala jsem se svému part-
nerovi, že jsem se zamilovala do jiného 
muže. „Kdo je to? Budu o tebe bojovat!“ 
– „Ježíš,“ řekla jsem. Se slzami v očích 
odpověděl: „S Bohem nemohu bojovat, 
ale budu na tebe čekat.“

Vstoupila jsem k Misionářkám Matky 
Boží z Guadalupe a Ducha Svatého, které 
mají za úkol evangelizovat. Můj život byl 
naplněn překypující milostí, ale Bůh zno-
vu zaklepal na moje srdce. Cestovala jsem 
s knězem a několika sestrami, abychom 
hlásali Boží slovo lidem v odlehlých ves-
nicích. Když jsme se večer museli vrátit 
zpět, ani zdaleka se nám nepodařilo na-
vštívit všechny vesnice, ve kterých na nás 
čekali. Naléhala jsem, abychom pokračo-
vali v cestě dále, ale musela jsem uznat, 
že bychom to ani při nejlepší vůli nestih-
li. To mě naplnilo tak velkou bolestí, že 
jsem se rozplakala a nedokázala jsem se 
utišit. V mém srdci zůstala znepokojují-
cí otázka: „Jak mohu zastihnout všechny 
lidi, abych jim mohla hlásat evangelium? 
Existuje nějaká možnost, jak bych moh-
la pro Ježíše pracovat po celém světě?“

Po mnoha hodinách strávených v mod-
litbě a s pomocí dobrého kněze jsem po-
chopila Boží odpověď: „Ano, existuje mís-
to, z kterého pronikneš až do posledního 
koutu země. Toto místo je před Nejsvětěj-
ší svátostí oltářní. Zde se můžeš modlit 
za kněze, dokonce za všechny lidi a ná-
sledovat Ježíše v jeho kněžské odevzda-

nosti: »Pro ně sám sebe posvěcuji, aby by-
li i oni posvěceni v pravdě.« (Jan 17,19)“ 
V odloučenosti od světa, v samotě s Bo-
hem; On sám rozšiřuje moje srdce, které 
stvořil k tomu, aby přijalo Jeho, aby při-
jalo Jeho pravou lásku, která si mě vy-
volila, na kterou chci celou svojí bytostí 
odpovědět. Jsem nevýslovně šťastná, že 
mohu žít pro tuto lásku a že před Bohem 
mohu být jako Mojžíš a orodovat za lidi.

Prozradíte nám něco z vašeho tajem-
ství: Jak se vy osobně modlíte při klanění?

Matka Jenovéfa: Když vejdu do kap-
le, nejprve si uvědomím, před kým kle-
čím. Potom pošlu Ježíšovi polibek. Pře-
čtu mu jména osob, které mě poprosily 
o modlitbu, a předložím mu jejich úmy-
sly. Když jsem velmi zaneprázdněná ane-
bo když jsem udělala nějakou chybu, ho-
vořím o tom s Ježíšem, abych se uklidnila 
a mohla být zcela u něho. Potom si čtu 
v Písmu svatém, protože Boží slovo živí 
naši duši, dává jí inspiraci a formuje ji. 
Zbytek času jednoduše setrvám v tichu 
před ním. Dříve než odejdu, prosím ho 
o milost, abych při všem, co teď musím 
dělat, dokázala zůstat v jeho přítomnosti.

Sestra Tereza se ve svých 82 letech může 
podívat zpět na téměř šest desetiletí usta-
vičného klanění: 

Klanění je tím momentem, ve kterém 
jako pokřtění lidé žijeme náš kněžský ži-
vot. Přimlouváme se za druhé a děláme 

to, co dělá Kristus na kříži: Kristus se na 
kříži obětuje, aby oslavil Otce a zachrá-
nil duše. Skrze klanění se sjednocujeme 
s Kristem a vyprošujeme milost pro kně-
ze a pro duše. Klaníme se, abychom tak 
přinesly smírnou oběť za hříšníky ve světě 
a abychom utěšily Ježíšovo Srdce. Kdo si 
však myslí, že se náš život odehrává v ex-
tázích a probíhá v ustavičné pohodě, ten 
se v každém případě velmi mýlí. Je to ži-
vot ve víře, protože zřídka vidíme plody 
naší odevzdanosti, a přece smíme zakusit, 
že máme hluboce naplněný život.

Už 58 let se chodím ve dne v noci kla-
nět, a nechtěla bych vynechat ani jeden 
z těchto roků, protože je to něco velmi 
pěkného: stát pod křížem jako Maria, a tak 
pomáhat kněžím získávat duše pro Ježí-
še. Mým povoláním a mojí radostí je žít 
kněžsky, to znamená, všechno obětovat 
– malé i velké věci. Vždy tehdy, když se 
mi moje cesta zdála být nesmyslná, Pán 
mi opakovaně dal vnitřní jistotu: „To, co 
děláš, je něco velkého.“

Z Víťazstvo Srdca 104/2015 
přeložil -dd-

Poznámka:

* O této velké mexické mystičce jsme na strán-
kách Světla v minulosti napsali mnohé. V nakla-
datelství Matice cyrilometodějská s. r. o. vyšly 
také tyto knižní tituly, které lze stále zakoupit: 
Duchovní deník matky rodiny; Já jsem (31 eucha-
ristických adorací); Pán Ježíš o svých kněžích.



38/201510

Zacházení s vlastním ztroskotáním
Známý psychiatr a psychoterapeut Univ.-Doc. DDr. Raphael Bonelli* z Vídně 

navštívil společenství Cenacolo. Ve vysílání „Lebenshilfe“ (Životní pomoc) v Ra-
dio Maria Österreich mluvil o svých dojmech.

Univ.-Doc. DDr. Raphael Bonelli

Jako psychiatr jsem skutečně zami-
lovaný do tématu lidského ztros-
kotání, protože u mě na pohovce 

sedělo mnoho lidí, kteří sami o sobě ří-
kali, že ztroskotali. (…) Před delším ča-
sem jsem měl jedno vysílání o Medžugo-
rje. Tehdy jsem dal najevo, že jsem zažil 
dvě mimořádné zkušenosti: Na jedné 
straně pozorování jednoho zjevení a na 
druhé straně návštěvu společenství Ce-
nacolo. A oznámil jsem, že udělám ješ-
tě jedno vysílání o společenství Cenaco-
lo. Teď jsem byl vícekrát osloven, kdy se 
to vysílání uskuteční. Toto jsem vzal jako 
podnět, abych jel ještě jednou do Burgen-
landu a navštívil společenství Cenacolo 
v Rakousku. Vrátil jsem se velmi oboha-
cen a to má být dnešním tématem: Zachá-
zení s vlastním ztroskotáním a společen-
ství Cenacolo. Společenství Cenacolo se 
stará o lidi, kteří se skutečně dostali na 
dno a byli vyloučeni z naší perfekcionis-
tické společnosti. A my se můžeme mno-
ho učit, každý z nás se může mnoho učit 
ze způsobu, jak společenství Cenacolo za-
chází s vlastními slabostmi lidí.

Cenacolo je společenství, které bylo 
založeno sestrou Elvírou Petrozzi – mat-
kou Elvírou, jak ji nazývají, a to ne pro 
nějaké lidi, ale v prvé řadě pro drogově 

závislé a také jinak závislé. (…) V Cena-
colu v Burgenlandu žije v současnosti 
pohromadě 41 mužů (existují společen-
ství pro muže a pro ženy) a tito muži byli 
všichni někdy závislí. Také jejich vedou-
cí. A on sám, Georg, vypráví velmi ote-
vřeně a velmi pokorně svůj příběh, že byl 
15 let alkoholikem. A před 15 lety přišel 
do Cenacola a byl tam od své alkoholic-
ké závislosti osvobozen. Potom se rozho-
dl zůstat tam ve společenství a tak sloužit 
ostatním. Dnes vede společenství v Bur-
genlandu.

To znamená, že všichni jsou odborní-
ky na závislost, protože ji všichni znají. 
Když tedy přijde někdo nový, všichni se 
v něm vyznají. Pak vědí všichni, jak mys-
lí. Ale především vědí, jaké má triky, aby 
dále pil. Lidé podvádějí především sa-
mi sebe. To je ono velké drama. A tady 
se nasazuje společenství Cenacolo, kte-
ré umí využít chytrosti závislých. Proto-
že je stejně chytré a má vysokou citlivost 
pro všechno, co tady probíhá. Pozoru-
je velmi dobře – a této chytrosti využívá 
pro dobro. Všichni si mají navzájem po-
máhat toto odvykání nepřerušit, ale vydr-
žet. Tedy těch 41 mužů žije spolu a kaž-
dý zůstává nejméně dva, tři roky, někteří 
dokonce i déle, aby skutečně úplně vyšli 

z tohoto katastrofálního a smrtonosně 
závislého chování, které měli předtím. 
Většinou byli závislí na drogách, ale jsou 
tam také alkoholici, závislí hráči, sexuál-
ně závislí, závislí na internetu a tak dá-
le. A v Cenacolu mají zcela jasný, uspo-
řádaný život, kde jsou omezeny všechny 
mediální vlivy, kterým jsme vystaveni. To 
znamená: žádná televize, žádný internet, 
žádný mobil, žádné cigarety a žádné vy-
cházky večer. V postní době není káva 
a nic sladkého. (…)

Členové Cenacola mají jenom to nej-
nutnější. Mají asi tři košile a troje spod-
ky – podrobnosti přesně neznám. Každo-
pádně mají jenom malou skříňku, v níž 
mají svoje věci. A žijí z Prozřetelnosti. 
Žádný nic neplatí, to je převratné. Jinak 
sotva mohou nabídnout nějaký protidro-
gový program. Nečerpají ze žádné nemo-
censké pokladny. Je to pro ně i pro stát 
bezplatné. To znamená, že pomáhají ji-
ní lidé. Senzační z vědeckého a psychiat-
rického pohledu je 80% úspěšnost. Tam, 
kde normálně dosahujeme asi 10% úspěš-
nosti při obvyklém léčení. Ale u Cenacola 
80%! A to od té doby, kdy jsem tam byl. 
Přišel jsem tam a pozoroval jsem rovněž 
kritickým pohledem jako psychiatr. Mo-
hu říci, že tam jsou šťastní lidé. To je vi-
dět na očích. Ještě nikdy jsem neviděl 
dřívější pacienty se závislostmi, jejichž 

Univ.-Doc. DDr. Rafael Bonelli

Tady má každý svůj úkol, to je velmi, velmi důležité, protože mnozí v životě 
nedostávají už žádné úkoly. To je zážitek úspěchu, motivace.
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oči by tak zářily jako u těch v Cenacolu. 
Nejenom oči jednoho, ale vlastně všech. 
Chovají se k sobě navzájem neuvěřitel-
ně mile. Tady máme ty klasické ztrace-
né ovce, které se navrátily. A které jsou 
mnohem vděčnější než 99 spravedlivých, 
kteří obrácení nepotřebují. Mladíci tam 
dobře vědí, že ztroskotali a že teď dostali 
novou šanci skrze Cenacolo. A že se teď 
nechtějí vzpírat. A když ztroskotají, mo-
hou znovu zpátky do Cenacola. To je to 
skvělé, že dveře jsou vždycky otevřené.

Jak se žije v Cenacolu? Už jsem říkal, 
že ráno je hodina a půl modliteb. Společ-
ně se tam muži modlí velmi mnoho. Jinak 
by to nevydrželi. To souhlasí také s vědec-
kými studiemi, které říkají: U nemocných 
závislostí je činitel religiozity velmi dob-
rým obranným opatřením. To znamená, 
čím zbožnější je onen člověk, o to dříve 
vyjde z drogové závislosti. A to se potvr-
zuje u Cenacola.

Drogově závislý člověk musí žít v prav-
dě. Jenom pravda ho osvobodí. Ale jak ří-
ká Georg, jenom pravda samotná je velmi 
hrubá. Pravda se musí prolínat s milosr-
denstvím. Ztroskotání se odstraňuje lásky-
plným chováním k sobě navzájem. Zača-
la to sestra Elvíra, která právě zacházela 
s těmito lidmi velmi laskavě a s respek-
tem, u lidí, kteří si zdánlivě žádný respekt 
nezasluhovali.

A jaký je život člověka v Cenacolu? Ži-
vot jednotlivce spočívá v tom, že se při-
způsobuje ostatním. Když přijde někdo 
nový, dostane takzvaného anděla strážné-
ho, tedy někoho, kdo žije v Cenacolu, bý-
valého závislého, který už všechno pro-
dělal a který se o nováčka velmi pečlivě 
stará. Dělají všechno společně. A jeden 
se přizpůsobuje druhému. Pak existují „re-
vize života“, to znamená, že tady vypráví 
každý po dvou týdnech, v malém krouž-
ku šesti až osmi lidí, jak se mu dooprav-
dy daří. Smyslem toho je, že se má kaž-
dý naučit otevřít svoji duši. A skvělé je to, 
že potom všichni ostatní říkají, jak ho vi-
dí. Zde máme příležitost upravovat obraz 
sama sebe, který člověk o sobě má, a při-
způsobovat jej obrazu ostatních. Když ně-
kdo říká: „Daří se mi skvěle a všecko je 
prima,“ ale pak dostane odpověď: „Mně 
se jevíš tak a tak“, „Ty tady děláš nepřá-
telské grimasy“, „Tenkrát jsi nepomohl“, 
pak to velmi pomáhá. Jednou v roce je ta-
ké kladné kolo pohledu nazpět.

o tom někdo věděl. Poučoval totiž své 
učedníky a říkal jim: „Syn člověka bu-
de vydán lidem do rukou a zabijí ho, 
ale za tři dni po své smrti vstane.“ 
Oni však té řeči nerozuměli, ale bá-
li se ho zeptat. Potom přišli do Kafar-
naa. Když byl v domě, zeptal se jich: 
„O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni 
mlčeli, protože cestou mezi sebou roz-

mlouvali o tom, kdo z nich je největ-
ší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých 
Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být prv-
ní, ať je ze všech poslední a služební-
kem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho 
před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo při-
jme jedno z takových dětí kvůli mně, 
mne přijímá; a kdo mne přijme, nepři-
jímá mne, ale toho, který mě poslal.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Kardinál Cordes papežským legátem 
na Národním eucharistickém kongresu

Svatý otec František jmenoval legáta 
na Národní eucharistický kongres Čes-
ké republiky, který proběhne ve dnech 
15. – 17. října 2015. Papeže Františka bu-
de zastupovat emeritní předseda Papež-
ské rady Cor Unum, německý kardinál 

Paul Cordes, který se zúčastní zakončení 
eucharistického kongresu v Brně 17. říj-
na. Papežský legát bude spolu s biskupy 
České republiky slavit eucharistii na ná-
městí Svobody v 10.30 hodin.

Podle zpráv tiskových agentur

Královna Rania vyzvala k boji 
proti ideologii tzv. islámského státu

Jordánská královna Rania během své-
ho nedávného pobytu ve Francii prohlá-
sila, že tzv. islámský stát – „daesh – šíří 
ďábelskou ideologii. Ovlivňuje tak míst-
ní cítění našeho regionu,“ řekla králov-
na, „a muslimové na celém světě se málo 
snaží překonat ideologii, která je jádrem 
tohoto boje.“ V souvislosti s tím jordán-
ská panovnice poukázala na situaci mla-
dých lidí na Blízkém východě, kde jsou 
„mnozí z nich nezaměstnaní nebo do-
nuceni opouštět svoji zemi a emigrovat. 

Potřebují výchovu, pracovní příležitosti 
a také trochu zájmu, aby pocítili, že se 
s nimi počítá.“ Podle královny Ranie je 
zapotřebí vytvářet pracovní místa, aby 
se předcházelo frustraci mladých, kteří 
jinak odcházejí posílit řady džihádistů. 
„Nesmíme selhat,“ říká jordánská krá-
lovna, „neboť pokud by tito extrémisté 
zvítězili, byl by celý region záhy devas-
tován a mělo by to dopad na celý svět.“

www.radiovaticana.cz, 31. 8. 2015

Ale normálně je to právě přizpůso-
bování se obrazu ostatních, takže z toho 
vzniká objektivní obraz, protože závis-
lý pacient obvykle vůbec není zakotve-
ný v pravdě a má o sobě takový obraz, 
který vůbec neodpovídá skutečnosti. To 
považuji za velmi, velmi smysluplné za-
řízení, protože se to děje s úctou, a z to-
ho teď vycházím. Z toho vyplývá potom 
jeden úkol. Ostatní dávají tomu dotyčné-
mu úkol. Říkají: „My věříme, že se budeš 
v příštích dvou týdnech v této věci snažit, 
protože ještě můžeš růst.“

A když mu ostatní dají důvěru, pak ne-
smí odmlouvat, ale musí v klidu poslou-

chat, přemýšlet o tom a nechat to půso-
bit. Tak vyrůstají chlapci v pravdě a učí 
se být pravdivými. Tomu jsme se v této 
perfekcionistické době odnaučili.

Z Gemeinschaft Cenacolo přeložil -mp-

Poznámky:

* Univ.-Doc. DDr. Rafael Bonelli (46) je neuro-
log na soukromé Univerzitě Sigmunda Freuda ve 
Vídni, psychiatr a systematický psychoterapeut 
s vlastní praxí. Jako autor vědeckých publikací 
se zabývá hraniční oblastí mezi neurologií a psy-
chiatrií a zkoumá většinou kladné působení reli-
giozity na lidskou duši z pohledu přírodovědce.

Pozn. redakce: Také v ČR existuje komunita Ce-
nacolo – informace na www.cenacolo.cz.
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Fyzikální konstanty

V 60. letech 20. století si britský kos-
molog a astrofyzik Martin John Rees, 
pozdější předseda Královského vědeckého 
sdružení (2005–2010), povšiml nepředsta-
vitelné přesnosti, s níž fungují fyzikální 
zákony. Poukázal na šest nejdůležitějších 
fyzikálních konstant, díky nimž je vytvo-
řena a funguje hmota. Kdyby byly nepa-
trně změněny, svět by se prostě rozsypal. 
Například velikost síly spojující nukleony 
(protony a neutrony) do atomového já-
dra se vyjadřuje pomocí bezrozměrové-
ho činitele ε (epsilon), který představu-
je 0,007. Kdyby byl o trochu menší, měl 
např. hodnotu 0,006, mohly by v našem 
vesmíru existovat pouze atomy vodíku, 
protože taková síla by nedokázala udržet 
více neutronů a protonů v atomových já-
drech. Naproti tomu kdyby ε bylo větší 
a představovalo 0,008, atomy vodíku by 
si potom nemohly zachovat odlišnost, 

Vesmír ušitý na míru
Před více než sto lety chemik Lawrence Joseph Henderson (1878–1942) přišel 

na to, že život na Zemi je možný jenom díky výjimečným podmínkám panujícím 
na naší planetě. Od těch časů rozvoj vědy jenom prohlubuje úžas nad tím, jak ne-
uvěřitelně uzpůsobený k existenci člověka je svět, který nás obklopuje.

VÉRITÉ
Kladenská 21, 160 00 Praha 6

(Po stopách Ježíše Krista a Panny Marie)
Centrum VÉRITÉ vyhlašuje po první úspěšné pouti další pouť na Kypr 
a do Turecka ve dnech 19.–27. 4. 2016 (koncem roku 2015 může 
být termín mírně změněn v závislosti na letovém řádu). Náplň pouti 
je na internetu: www.verite.cz. Cena pouti je 19 800 Kč + 270 €. 
Přihlášky: nezávazně ihned (je to potřebné pro zamluvení letenek), 
závazně do 31. 10. 2015. Program a přihlášku pošleme poštou, 
e-mailem, nebo využijte info web: www.verite.cz, tel.: 222 324 617.

Pouť je radostná a důležitá pro získání ochrany zejména  
v následujících kritických letech.

Po úspěšných poutích „NETRADIČNĚ DO SVATÉ ZEMĚ“ vyhlašuje 
VÉRITÉ další pouť ve dnech: 9. až 20. 3. 2016 (přihlášky do 10. 10. 
2015) Velmi vás prosíme, přihlaste se ihned, i  třeba nezávazně, 
protože při jedné cestě jsme v  listopadu nemohli sehnat letenky 
a  museli jsme změnit termín. Plán poutě  na internetu

erite.cz, sekce: Cestovní kancelář, Pou ě do Izraele). Bude 
navštíveno 51 biblických míst v Izraeli a Jordánsku; hlavně pravých, 
několik míst nově objevených a i neznámých organizátorům tradič-
ních poutí. Na každém místě budou sděleny stručné historické in-
formace a důvody pro pravost místa. Pro zvýšení duchovního účinku 
jsou na 31 místech uvedeny zvukové nahrávky o příslušné události. 
Na některých místech je používána speciální vysílačka a rádia. Cena 
této 12denní poutě, včetně všech doplatků a plné penze je 
19 800 Kč + 290 € + 40 € (vízum), přičemž zájezd má vyšší hod-
notu (36 000 Kč). Program a přihlášku pošleme poštou, e-mailem, 
nebo využijte info web: www.verite.cz, tel.: 222 324 617.

Pouť „NETRADIČNĚ DO SVATÉ ZEMĚ“ 
(Izrael a Jordánsko) v r. 2016

UNIKÁTNÍ POUŤ NA KYPR A DO TURECKA

dr. hab. ing. Mirosław Rucki

s jakou proběhl proces označovaný výra-
zem Velký třesk: 1:1010 123.

Nechválím se, ale obhájil jsem dok-
torskou i habilitační práci, která zkouma-
la měřicí zařízení, jejichž přesnost byla 
v řádu 1:10 2. Nikomu z recenzentů ani 
do hlavy nepřišlo, že ta přesnost může 
být náhodná; bylo jí dosaženo v důsledku 
obtížných bádání teoretických i empiric-
kých. Zde naproti tomu máme čísla, kte-
rá naše hlava nedokáže pochopit – do-
konce ani názvy pro taková čísla nebyly 
vymyšleny – proto můžeme mít absolut-
ní jistotu, že máme co do činění s Bohem 
Tvůrcem, moudřejším než my přinejmen-
ším 1:1010 123.

Samozřejmě, ve vědě má každý právo 
vyvozovat vlastní závěry ze známých faktů 
a formulovat alternativní hypotézy. V pří-
padě pozorovaného uspořádání vesmíru 
však není příliš mnoho nápadů, jak natu-
ralisticky objasnit jeho vznik. Jedna z hy-
potéz říká, že vesmíry vznikají nekoneč-
ně – jednou takové, podruhé jiné – a v té 
nekonečnosti se podařilo zcela náhodně, 
že vznikl právě takový vesmír vhodný pro 
život, v němž život prostě „musel vznik-
nout“. Pomíjeje otázku nemožnosti samo-
volného vzniku života (o tomto tématu 
se psalo v minulých dvou číslech Svět-
la – pozn. překl.), chci jenom pozname-
nat, že nemáme žádné důkazy pro to, že 
jakékoliv jiné vesmíry kdykoliv vznikaly 
nebo mohly vznikat. Z vědeckého úhlu 
pohledu se proto ani nedá takové připuš-
tění nazvat hypotézou, jsou to obyčejné 
„kdyby-chyby“.

Otázka pro Pána Boha

Když se fyzik Robert L. Park pokoušel 
pominout závěr o nutnosti existence Bo-
ha Stvořitele, vyjádřil se takto: „Pokud byl 
vesmír naplánován tak, aby v něm mohl 
existovat život, musíme přiznat, že by to 
byl projekt velmi neproduktivní. V obrov-
ské míře se vesmír nehodí pro takový ži-
vot, jaký známe. (…) Dokonale připrave-
ný pro život? Větší smysl má otázka: Proč 
Bůh stvořil vesmír, který se tak moc ne-
hodí pro existenci života v něm?“ (Super-
stition: Belief in the Age of Science, Prince-
ton 2008, s. 11)

No jasně, proč? To je dobrá otázka, na 
kterou Bůh bez obtíží odpoví, pokud tu 
otázku upřímně nasměrujeme k Němu. 
Nebo se přece jen odvážíme postavit před 

poněvadž by neexistovala atomová jádra 
tvořená pouze jedním protonem, ve ves-
míru by nebyl vodík, což by znamenalo 
nemožnost existence života.

Nejzajímavější z faktorů uvedených 
Reesem je kosmologická konstanta λ 
(lambda). Její velikost vyjadřuje poměr 
hustoty temné energie vesmíru ke kri-
tické hustotě Planckovy energie, je ne-
představitelně nízká a dosahuje přibližně 
10 –122. Kdyby taková nebyla, nemohly by 
v kosmu vzniknout žádné struktury, jako 
např. hvězdy, galaxie nebo soustavy pla-
net. Čtenář, kterého to zajímá, se může 
dozvědět víc z jeho knihy Just Six Num-
bers: The Deep Forces That Shape the Uni-
verse, London 1999.

Náhodná přesnost?

Z toho vyplývá, že i ty nejnáhodněj-
ší události ve vesmíru se vždy odehráva-
jí v neobyčejně přesných rámcích, které 
nejsou náhodné. Když se vědci zabýva-
jí zkoumáním procesu vzniku vesmíru, 
vidí, že ten proces neprobíhal ledasjak, 
ale přesně vymezeným, přímo nasměro-
vaným způsobem. Poznaňský profesor 
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz zdůraz-
ňuje: „Ukázalo se, že globální vlastnosti 
vesmíru jsou přesně takové, jaké umožňu-
jí naši existenci v něm. Sebemenší změny 
oněch vlastností by znemožnily vznik ži-
vota na Zemi.“ (Akosmizm, Poznaň 2015) 
Vynikající americký fyzik Freeman Dy-
son napsal: „Čím více zkoumám vesmír 
a podrobnosti jeho struktury, tím nachá-
zím víc důkazů toho, že vesmír v jistém 
smyslu věděl, že se v něm máme objevit.“ 
Samozřejmě, nevěděl to samotný vesmír, 
ale jeho Tvůrce, který působil ve shodě 
se svým záměrem a stvořil přesně takový 
vesmír, jaký by byl vhodný pro život. Po-
užijeme-li slova profesora Penrosea, byl 
to výjimečný, speciálně pro nás připrave-
ný Velký třesk. Ve své knize Cesta do sku-
tečnosti (The Road to Reality. A Complete 
Guide to the Law of the Physics, London 
2004) uvádí číslo odpovídající přesnosti, 
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Poselství Královny míru Mirjaně
„Drahé děti, moji drazí apoštolové lásky, moji nositelé pravdy, 
opět vás zvu a shromažďuji kolem sebe, abyste mi pomohli, 
abyste pomohli všem mým dětem žíznícím po lásce a pravdě, 
žíznícím po mém Synu. Já jsem milost od nebeského Otce 
vám poslaná, abych vám pomohla žít slovo svého Syna. 
Milujte jedni druhé. Žila jsem váš pozemský život. Vím, že to 
není vždy snadné, ale když budete milovat jedni druhé, modlit 
se srdcem, dosáhnete duchovní výšiny a otevře se vám cesta 
do ráje. Zde vás čekám já, vaše Matka, neboť já jsem zde. 

Buďte věrni mému Synu a učte věrnosti i druhé. Jsem s vámi, pomohu vám. Budu vás 
učit víře, abyste ji uměli správným způsobem předávat druhým. Budu vás učit pravdě, 
abyste uměli rozlišovat. Budu vás učit lásce, abyste poznali, co je pravá láska. Děti 
moje, můj Syn učiní, že bude hovořit skrze vaše slova a vaše skutky. Děkuji vám.“

Medžugorje 2. září 2013

Boha s kritikou podobnou Parkovým vý-
čitkám? Vždyť se svými výhradami vůči 
Stvořiteli vesmíru vypadáme ještě směš-
něji než opravář aut, který kritizuje kon-
struktéry letadel: „Vždyť se to letadlo ne-
hodí k rychlé jízdě.“ Ne každý mechanik 
je přece schopný postavit letadlo libovol-
ného typu z již existujících částí, nemlu-
vě už o vyprojektování a postavení leta-
dla, které by létalo.

Máme přece v Bibli příklad člověka, 
který měl výhrady vůči Bohu. Domníval 
se, že ví lépe, jak by měl svět fungovat. 
Bůh na jeho pozvání k diskusi odpově-
děl: „Hospodin Jobovi odpověděl z hlu-
bin bouře a řekl: »Kdo to tady zatemňuje 
mé záměry nesmyslnými řečmi? Opásej 
si bedra jako hrdina: budu se tě tázat a ty 
mě poučíš. Kde jsi byl, když jsem zaklá-
dal zemi? Mluv, je-li tvé poznání jasné.«“ 
(Job 38,1–4)

Je třeba poznamenat, že Job na otázky 
jemu položené neodpověděl. Jsem zvěda-
vý, zda odpoví kterýkoliv z dnešních věd-
ců zkoušejících Pána Boha poučovat, co 
ve vesmíru neudělal a co musí napravit. 
Nebo snad s veškerou naší vědou o kosmu 
známe odpověď na kosmologické otázky 
položené Jobovi před více než 2500 lety, 
například: „Můžeš svázat pouta Plejádám, 
povolit provazy Orionu, přivést v pravý 
čas Korunu, vodit Medvědici s mláďaty?“ 
(Job 38,31–32) Dokážeme snad vytvořit 
malý, jednoduchý vesmírek na hraní dě-
tem na pískovišti? Pokud toto nezvládne-
me, zapišme si Jobovu odpověď, podtrh-

něme ji vlnovkou a občas se k ní vracejme: 
„Mluvil jsem lehkovážně: co ti mám na-
mítnout? Spíš si položím ruku na ústa. 
Promluvil jsem jednou, opakovat nebu-
du, dvakrát, nedodám nic.“ (Job 40,4–5)

Vědecký doklad

Naštěstí takový přístup není cizí ta-
ké současným vědcům, kteří na základě 
zkoumání hmoty docházejí k závěru, že 
její existence musí být výsledkem působení 
Osoby nesmírně inteligentní a nepředsta-
vitelně mocné. Například vynikající kos-
molog prof. S. Hawking říká: „Klasická 
teorie není schopna vypočítat, co by moh-
lo vzniknout z vesmíru v počátečním mo-
mentu, kdy byla hmota nekonečně hustá, 
protože fyzikální zákony v takových pod-

mínkách neplatí. Místo toho se věda mu-
sí odvolávat na činitele mimo vesmír.“

Profesor Jacyna-Onyszkiewicz prohla-
šuje: „Rozumné bytí, plánující naši existen-
ci, nemůže podléhat zákonům kvantové 
fyziky, tzn. nemůže být fyzickým objek-
tem. A navíc, musí »panovat« nad záko-
ny kvantové fyziky.“ (Akosmizm, Poznaň 
2015, s. 21)

Nejde o to, abychom přestali pozná-
vat svět, abychom se přestávali pokoušet 
mu rozumět. Jde o to, abychom se netvá-
řili, že nás naše vědění opravňuje poučo-
vat Stvořitele nebo se chovat tak, jako by 
On neexistoval.

Známý pravoslavný teolog Aleksan-
der Mień zdůraznil: „Podle definice ma-
jí logické důkazy charakter donucování. 
(…) Důkazy existence Boha naproti to-
mu nejsou přinucením, (…) poněvadž ne-
jde o »důkaz« v užším významu, jenom 
o svědectví, což není přesně totéž.“ Do-
konce i pro ateisty s otevřenou myslí mo-
hou být vědecké znalosti prvním krokem 
na cestu víry: „Neboť ten, jenž přistupuje 
k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že se od-
měňuje těm, kdo ho hledají.“ (Žid 11,6) 
Přesvědčili jsme se přece, že stejně jako 
kvantová fyzika, tak i kosmologie posky-
tuje další potvrzení pravdám víry, které 
hlásají, že Bůh, který se projevuje v Bib-
li i v katolické církvi, je stejný Bůh, kte-
rého poznáváme jako Tvůrce, když zkou-
máme svět kolem nás. „...neboť to, co se 
může o Bohu vědět, je pro ně zjevné: od-
halil jim to totiž Bůh (…), takže pro ně 
není omluvy.“ (Řím 1,19.20)

Z Miłujcie się! 1/2015 přeložila -vv-
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v USA: Uvítání v Bílém domě [L] 16:05 Zachraňme kos-
tely (6. díl): poutní kostel svaté Anny na Annabergu – 
Andělské hoře 16:25 Zpravodajské Noeviny: 22. 9. 2015 
16:45 VideoJournal české vědy 17:00 Můj Bůh a Walter: 
Zjevení a Bible II. 17:20 Buon giorno s Františkem 
18:20 Proplout Svatou zemí 18:30 Od slunéčka do 
tmy: O prokletém fojtovi 18:40 Sedmihlásky – Až tudy 
pojedeš 18:45 Skryté poklady: Lubomír 19:15 Terra 
Santa News: 23. 9. 2015 [P] 19:35 Přejeme si … [P] 
20:00 Adorace [L] 21:05 BET LECHEM – vnitřní domov 
(28. díl): sestra Remigie Anna Češíková, boromejka 
21:20 Noční univerzita: Michelle Moran – Když zavolá 
Pán [P] 22:25 Transport 23:00 Před branami křesťan-
ského království 23:30 Listy z osamělého ostrova: List 
do Efezu (1. díl): Udělat krok zpět 0:05 Večer chval 
1:20 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 24. 9. 2015
6:05 BET LECHEM – vnitřní domov (28. díl): sestra 
Remigie Anna Češíková, boromejka 6:20 Putování mod-
rou planetou: Írán 7:05 Terra Santa News: 23. 9. 2015 
7:30 Kulatý stůl – Pečovat o společný domov 9:00 Cesta 
do Turecké země (7. díl) 9:25 Sedmihlásky – Až tudy 
pojedeš 9:30 K Teen přes pervitin 9:40 Přejeme si … 
10:00 Papež František v USA: Mše svatá z národní 
svatyně Neposkvrněného Početí ve Washingtonu 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 P. S. [P] 12:15 Transport 
12:50 Muzikanti, hrajte 13:25 Klapka s Miroslavem 
Trudičem 14:50 Salesiáni na Kubě 15:15 Papež František 
v USA: Návštěva Sv. otce v sídle Kongresu USA [L] 
16:20 Zpravodajské Noeviny: 22. 9. 2015 16:40 Misijní 
magazín 17:40 Poutní chrám Panny Marie na Chlumku 
v Luži 18:00 Ars Vaticana (10. díl) 18:15 Druhé přiká-
zání: Nevezmeš Boží jméno nadarmo 18:25 Sedmihlásky 
– Až tudy pojedeš 18:30 Od slunéčka do tmy: Ondra 
a Kuba 18:45 Barva lásky 19:15 Oblastní charita Červený 
Kostelec: Domov sv. Josefa, Žireč 19:30 Zpravodajské 
Noeviny: 24. 9. 2015 [P] 20:00 U VÁS aneb Festivalové 
kukátko (1. díl) [P] 21:20 Putování po evropských kláš-
terech: Trapisti – Diepenveen – Návrat ke kořenům [P] 
21:50 Přejeme si … 22:10 P. S. 22:20 Pod lampou [P] 
0:25 Zpravodajské Noeviny: 24. 9. 2015 0:45 Vatican 
magazine (828. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 
1:15 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 25. 9. 2015
6:05 Zpravodajské Noeviny: 24. 9. 2015 6:25 Zachraňme 
kostely (6. díl): poutní kostel svaté Anny na Annabergu 
– Andělské hoře 6:45 Listy z osamělého ostrova: List do 
Efezu (1. díl): Udělat krok zpět 7:15 Klapka s Miroslavem 
Trudičem 8:40 Noční univerzita: Michelle Moran – Když 
zavolá Pán 9:45 Kulturní magazín ARTBITR 10:00 Papež 
František v USA: Nešpory z katedrály Sv. Patrika v New 
Yorku 11:05 Světec dvou národů 11:35 Sedmihlásky 
– Až tudy pojedeš 11:40 Od slunéčka do tmy: Ondra 
a Kuba 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá 
z kaple Telepace [L] 12:50 Přejeme si … 13:05 BET 
LECHEM – vnitřní domov (28. díl): sestra Remigie 
Anna Češíková, boromejka 13:20 Salesiáni na Kubě 
13:40 Tomáš Kočko na Dostavníku 2012 14:00 Chléb 

Pondělí 21. 9. 2015
6:05 Pro vita mundi (126. díl): Pavel Tunák I. 6:50 Buon 
giorno s Františkem 7:55 Bez hábitu naživo: Z domu 
Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné 
v Plasech 8:55 Přejeme si … 9:10 Sedm výprav Josefa 
Vágnera 10:45 K Teen přes pervitin 11:00 Papež František 
na Kubě: Setkání Sv. otce s mladými 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
12:50 Tomáš Kočko na Dostavníku 2012 13:10 V po-
horách po horách – Malý Kriváň 13:20 Zachraňme kos-
tely (6. díl): poutní kostel svaté Anny na Annabergu – 
Andělské hoře 13:45 Listy z osamělého ostrova: List 
do Efezu (1. díl): Udělat krok zpět 14:15 Noční univer-
zita: Charles Whitehead – Zachee, pojď rychle dolů … 
15:15 Putování modrou planetou: Írán 16:05 V sou-
vislostech (108. díl) 16:25 Papež František na Kubě: 
Mše svatá z Revolučního náměstí v Holguíně [L] 
18:35 Mašinky (10. díl): O srnečce a panu želez-
ničáři Mrázkovi – 1. díl 18:45 Salesiánský magazín 
19:00 Vatican magazine (828. díl): Týdenní zpravo-
dajství z Vatikánu [P] 19:30 Přejeme si … 20:00 Klapka 
s Miroslavem Trudičem [P] 21:25 Kulturní magazín 
ARTBITR [P] 21:35 Terra Santa News: 16. 9. 2015 
22:00 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet OCarm. – Bohatý 
mladík 23:30 Vatican magazine (828. díl): Týdenní zpra-
vodajství z Vatikánu 0:05 Kulatý stůl – Pečovat o spo-
lečný domov 1:35 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 22. 9. 2015
6:05 Mikroregion Třemšín (1. díl) 6:15 Pod lampou: 
Pojďme porazit korupci 7:20 Kde končí Evropa III.: 
Balkán: Zůstat, či odejít? 8:20 Muzikanti, hrajte 
8:50 V souvislostech (108. díl) 9:10 Jezuité o: Svátost 
smíření 9:35 Vatican magazine (828. díl): Týdenní zpra-
vodajství z Vatikánu 10:05 Noční univerzita: P. Vojtěch 
Kodet OCarm. – Bohatý mladík 11:40 Sedmihlásky – 
Až tudy pojedeš 11:45 Mašinky (10. díl): O srnečce 
a panu železničáři Mrázkovi – 1. díl 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 P. S. [P] 12:15 Kulatý stůl – Pečovat 
o společný domov 13:55 Papež František na Kubě: 
Mše svatá z poutní svatyně v Cobre [L] 15:40 Přejeme 
si … 15:55 Léta letí k andělům (21. díl): David Vávra 
16:10 V pohorách po horách – Malý Kriváň 16:20 Cesta 
do Turecké země (7. díl) 16:45 K Teen přes pervi-
tin 16:55 Papež František na Kubě: Setkání s rodi-
nami [L] 18:35 Mašinky (11. díl): O srnečce a panu 
železničáři Mrázkovi – 2. díl [P] 18:45 Druhé přiká-
zání: Nevezmeš Boží jméno nadarmo 18:55 Cirkus 
Noeland (25. díl): Roberto, Kekulín a dirigent Houslička 
19:25 Sedmihlásky – Až tudy pojedeš 19:30 Zpravodajské 
Noeviny: 22. 9. 2015 [P] 20:00 Misijní magazín [P] 
21:00 Řeckokatolický magazín [P] 21:20 Mwebare 
kwija – Klinika v buši 21:35 Zpravodajské Noeviny: 
22. 9. 2015 22:00 P. S. 22:10 Outdoor Films s Ivo Petrem 
– Horal tělem i duší 23:40 Přejeme si … 0:00 Terra Santa 
News: 16. 9. 2015 0:20 Transport 0:55 Poslové naděje 
1:25 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 23. 9. 2015
6:05 Zpravodajské Noeviny: 22. 9. 2015 6:25 Noční 
univerzita: Charles Whitehead – Zachee, pojď rychle 
dolů … 7:30 Vatican magazine (828. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu 8:00 Hudební magazín Mezi 
pražci 8:40 Salesiáni na Kubě 9:00 Harfa Noemova 
9:25 Za závojem 10:25 Jak potkávat svět s profeso-
rem Ivanem Klánským 11:45 Mašinky (11. díl): O sr-
nečce a panu železničáři Mrázkovi – 2. díl 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
12:50 Klapka s Miroslavem Trudičem 14:15 Kulturní 
magazín ARTBITR 14:25 Řeckokatolický magazín 
14:50 Jezuité o: Svátost smíření 15:15 Papež František 

náš vezdejší 14:10 Ars Vaticana (10. díl) 14:25 Papež 
František v USA: Návštěva v sídle OSN v New Yorku [L] 
16:05 Zpravodajské Noeviny: 24. 9. 2015 16:25 Harfa 
Noemova 16:50 Kněz zpívající reggae 17:05 Můj Bůh 
a Walter: Zjevení a Bible II. 17:25 Papež František v USA: 
Mezináboženské setkání u památníku Ground Zero [L] 
19:05 Sedmihlásky – Až tudy pojedeš 19:10 Od slunéčka 
do tmy: Vlk a liška 19:20 Putování po evropských kláš-
terech: Trapisti – Diepenveen – Návrat ke kořenům 
20:00 Noemova pošta: září [L] 21:40 Kulturní magazín 
ARTBITR 21:55 Papež František v USA: Setkání s rodi-
nami přistěhovalců [L] 23:05 Přejeme si … 23:20 Barva 
lásky 23:50 Múzeum Kysuckej dediny vo Výchylovke 
0:15 Putování modrou planetou: Írán 1:00 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Sobota 26. 9. 2015
6:05 Svoboda, kterou nám Bůh dal: Salesiáni v Žepče 
6:25 Dům nejen ze skla (13. díl) 7:25 BET LECHEM – 
vnitřní domov (28. díl): sestra Remigie Anna Češíková, 
boromejka 7:45 K Teen přes pervitin 7:55 Řeckokatolický 
magazín 8:10 Mikroregion Třemšín (1. díl) 8:20 Jezuité o: 
Svátost smíření 8:45 Cirkus Noeland (25. díl): Roberto, 
Kekulín a dirigent Houslička 9:15 Sedmihlásky – Až 
tudy pojedeš 9:20 Druhé přikázání: Nevezmeš Boží 
jméno nadarmo 9:35 Zachraňme kostely (6. díl): 
poutní kostel svaté Anny na Annabergu – Andělské 
hoře 10:00 Misijní magazín 11:05 Můj Bůh a Walter: 
Zjevení a Bible II. 11:20 Přejeme si … 11:35 Terra Santa 
News: 23. 9. 2015 12:00 Polední modlitba Sv. otce 
Františka [P] 12:10 P. S. [P] 12:20 Zpravodajské 
Noeviny: 24. 9. 2015 12:40 Pod lampou 14:40 Vatican 
magazine (828. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 
15:15 Studio František [L] 16:25 Papež František v USA: 
Mše svatá z katedrály Sv. Petra a Pavla ve Filadelfii [L] 
18:20 Listy z osamělého ostrova: List do Smyrny (2. díl): 
Dívat se na horizont 18:50 Od slunéčka do tmy: Vlk 
a liška 19:00 Muzikanti, hrajte 19:30 V souvislos-
tech (109. díl) [P] 20:00 Outdoor Films se Štěpánem 
Černouškem – Sibiřské gulagy [P] 21:30 Harfa 
Noemova [P] 21:55 V pohorách po horách – Rabštejn [P] 
22:10 P. S. 22:20 Vít Kašpařík, koncovky, fujarky, grumle 
a jiné hudební nástroje 22:45 Oblastní charita Červený 
Kostelec: Domov sv. Josefa, Žireč 22:55 Noční univer-
zita: Charles Whitehead – Zachee, pojď rychle dolů … 
0:05 U VÁS aneb Festivalové kukátko (1. díl) 1:25 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Neděle 27. 9. 2015
6:15 Kulturní magazín ARTBITR 6:25 Salesiáni na Kubě 
6:45 Ars Vaticana (10. díl) 7:00 U VÁS aneb Festivalové 
kukátko (1. díl) 8:20 Putování modrou planetou: Írán 
9:05 Cesta do Turecké země (7. díl) 9:25 Zpravodajský 
souhrn týdne 10:30 Papež František v USA: Festival 
rodin a modlitební vigilie 12:30 V souvislostech (109. díl) 
12:50 Noční univerzita: Michelle Moran – Když zavolá 
Pán 14:00 Mše svatá s žehnáním památníku sv. Zdislavy 
z Křížanova [L] 16:00 Muzikanti, hrajte [P] 16:30 Outdoor 
Films se Štěpánem Černouškem – Sibiřské gulagy 
18:00 Cirkus Noeland (25. díl): Roberto, Kekulín a di-
rigent Houslička 18:30 Třetí přikázání: Zachovávej 
sváteční den [P] 18:40 Sedmihlásky – Letěl sokol [P] 
18:45 Můj Bůh a Walter: Zjevení a Bible II. 19:00 BET 
LECHEM – vnitřní domov (28. díl): sestra Remigie Anna 
Češíková, boromejka 19:15 Jezuité o: Etika v podnikání 
19:35 Přejeme si … [P] 20:00 Noc plná světla: Moravské 
divadlo Olomouc [P] 21:30 V souvislostech (109. díl) 
21:55 Papež František v USA: Mše svatá ze světo-
vého setkání rodin ve Filadelfii [L] 0:10 Misijní maga-
zín 1:10 Zpravodajský souhrn týdne 2:10 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

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
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Srdečně zveme na DUCHOV-
NÍ CVIČENÍ S P. GEORGEM 
BIJU VC, vincentinem z In-
die, nástupcem P. Billa 
a P. Anthonyho. Místo: Hro-
tovice u Třebíče, termín: 
26. – 31. října 2015. Začá-
tek v pondělí večer, ukon-
čení v sobotu po poledni. Exercicie jsou ideál-
ní přípravou na Svatý rok Božího milosrdenství. 

Bližší informace a přihlášky: www.cz.frbill.net, 
tel. 606 627 636.

Uvedení do první modlitby dne: NE 20. 9. PO 21. 9. ÚT 22. 9. ST 23. 9. ČT 24. 9. PÁ 25. 9. SO 26. 9.

Antifona 812 912 1673 1892 841 945 1722 1941 873 978 889 995 1666 1883

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

Ranní chvály:

Hymnus 812 913 1673 1893 842 945 1723 1941 873 978 889 996 1666 1883

Antifony 813 914 1674 1893 843 946 858 963 874 979 890 997 906 1014

Žalmy 813 914 813 914 843 946 858 963 874 980 890 997 906 1014

Krátké čtení a zpěv 816 917 1674 1894 847 950 1724 1942 877 983 893 1000 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 717 809 1522 1715 847 950 1724 1943 877 983 894 1001 1669 1886

Prosby 817 917 1675 1894 847 951 1724 1943 878 983 894 1001 1655 1886

Závěrečná modlitba 717 809 1522 1715 847 951 1726 1717 878 984 894 1001 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 817 918 792 890 848 952 862 967 879 984 895 1002 910 1019

Antifony 818 919 833 935 848 952 863 968 879 985 895 1003 910 1019

Žalmy 818 919 833 935 849 953 863 968 879 985 895 1003 911 1019

Krátké čtení 820 921 1676 1895 851 955 865 970 882 988 898 1005 913 1022

Závěrečná modlitba 717 809 1522 1715 851 955 865 970 882 988 898 1006 913 1022

Nešpory: SO 19. 9.

Hymnus 807 907 821 922 1685 1715 852 956 1727 1946 883 989 900 1007 915 1024

Antifony 808 908 822 923 1678 1897 853 957 868 973 884 990 900 1008 916 1025

Žalmy 808 908 823 924 1678 1897 853 957 868 973 884 990 901 1008 916 1025

Kr. čtení a zpěv 810 911 825 926 1680 1900 856 960 1730 1949 887 994 903 1011 918 1027

Ant. ke kant. P. M. 716 808 717 809 1523 1716 856 960 1731 1950 887 994 904 1012 718 810

Prosby 811 911 826 927 1681 1900 856 960 1731 1950 888 994 904 1012 918 1028

Záv. modlitba 717 809 717 809 1522 1715 857 961 1726 1717 888 995 904 1012 718 810

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

Dne 28. září 2015, o slavnosti svatého Václava, pořádá P. Jaroslav 
Stříž POUŤ NA TURZOVKU. Kontaktní adresa pro Brno a okolí: Zdena 
Kozelková, tel. 724 064 663.

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně 
zvou na duchovní obnovu na téma „MILOST OBRÁCENÍ – SVATÝ AU-
GUSTIN A SVATÝ PAVEL“, která má přímou souvislost s vyhlášeným 
Rokem zasvěceného života a jubilejním Rokem obrácení v premon-
strátském řádu a přípravou na mimořádné Jubileum milosrdenství.

Duchovní obnova se uskuteční ve dnech 10.–11. října 2015. Program 
začíná v sobotu v 9 hodin mší svatou v bazilice Navštívení Panny 
Marie a pokračuje v Norbertinu (vede S. Siarda L. Trochtová). Za-
končení je v neděli ve 13 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nut-
né se přihlásit do 5. října 2015 na e-mail info@premonstratky.cz ne-
bo na tel. 733 755 836.

V Loretě Rumburk je možné do 31. října 2015 zhlédnout VÝSTAVU KOMIK-

SŮ „POVĚSTI A PŘÍBĚHY POUTNÍCH MÍST ŠLUKNOVSKA / SAGEN UND BE-

GEBENHEITEN IN WALLFAHRTSSTÄTTEN IM SCHLUCKENAUER GEBIET“. 

Výstavu doplňují čtecí lavičky, na nichž se pověsti dají přečíst v uce-

lené podobě, a dále pracovní listy a výtvarný koutek. Výstava v ba-

rokní sakrální památce Loreta Rumburk je přístupná od úterý do so-

boty od 10 do 17 hodin.

Více informací sdělí: Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525, 

loreta.rumburk@seznam.cz. 

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

BREVIÁŘ PRO LAIKY 19. – 26. ZÁŘÍ 2015

 

Liturgická čtení
Neděle 20. 9. – 25. neděle 
v mezidobí (v litoměřické 
katedrále: slavnost Výročí 
posvěcení katedrály)
1. čt.: Mdr 2,12a.17–20
Ž 54(53),3–4.5.6+8
Odp.: 6b (Pán mě udržuje 
naživu.)
2. čt.: Jak 3,16–4,3
Ev.: Mk 9,30–37

Pondělí 21. 9. – svátek 
sv. Matouše
1. čt.: Ef 4,1–7.11–13
Ž 19(18),2–3.4–5
Odp.: Řím 10,18b (Všude na 
zemi pronikl jejich hlas.)
Ev.: Mt 9,9–13

Úterý 22. 9. – ferie
1. čt.: Ezd 6,7–8.12b.14–20
Ž 122(121),1–2.3–4a.4b–5
Odp.: srov. 1 (Do domu 
Hospodinova půjdeme s radostí.)
Ev.: Lk 8,19–21

Středa 23. 9. – památka sv. Pia 
z Pietrelciny
1. čt.: Ezd 9,5–9
Tob 13,2.3–4a.4bcd.5.8
Odp.: 2a (Požehnaný Bůh věčně 
živý.)
Ev.: Lk 9,1–6

Čtvrtek 24. 9. – ferie
1. čt.: Ag 1,1–8
Ž 149,1–2.3–4.5–6a+9b
Odp.: 4a (Hospodin miluje svůj 
národ. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Lk 9,7–9

Pátek 25. 9. – ferie
1. čt.: Ag 1,15b–2,9
Ž 43(42),1.2.3.4
Odp.: 5cd (Doufej v Boha, vždyť 
zase ho budu chválit, svého 
Spasitele a svého Boha.)
Ev.: Lk 9,18–22

Sobota 26. 9. – nez. památka 
sv. Kosmy a Damiána nebo 
sobotní památka Panny Marie
1. čt.: Zach 2,5–9.14–15a
Jer 31,10.11–12ab.13
Odp.: srov. 10d (Hospodin bude 
nad námi bdít jako pastýř nad 
svým stádem.)
Ev.: Lk 9,43b–45

Lipový kříž – Společnost pro kulturní identitu Vás 
zve na přednášku PhDr. Radomíra Malého s názvem 
EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY V DĚJINÁCH CÍRKVE, kte-
rá se bude konat v úterý 6. října 2015 v 18 hodin 
v sále 318, 3. patro, Český svaz vědeckotechnic-
kých společností, Novotného lávka 5, Praha 1.

Institut pro křesťanskou kulturu a Provincie bratří 
františkánů si Vás dovolují srdečně pozvat na VÝ-
STAVU „MALUJEME PRO AFRIKU“. Výstava potrvá 
do 28. 9. 2015 a je přístupná denně od 10 do 18 ho-
din v klášteře u kostela Panny Marie Sněžné v Pra-
ze (Jungmannovo nám. 18). Vstup dobrovolný.

Vystavují: ZUŠ Buštěhrad, ZUŠ Nový Jičín, ZUŠ 
Třebíč, ZUŠ Velké Popovice, OREL Moravské Bu-
dějovice, Zámek Břežany, Dětský domov Jemni-
ce, MŠ, ZŠ a Dětský domov Ivančice, Výtvarný 
spolek HRUŠKA Praha.



Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
771 11 Olomouc 1

SVĚTLO – týdeník Matice cyrilometodějské. Vydává Matice cyrilometodějská v Olomouci, Dolní nám. 24 – IČO 533866. Tiskne nakladatelství Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc. 
Redakce: Mgr. Daniel Dehner, Mag. Theol. Tomáš Kiml. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého č. j. 54/98 ord. Církevní schválení se uděluje časopisům jako potvrzení, že
v nich nejsou bludy v oblasti víry a mravů. Neznamená to však, že udělovatel schválení se ztotožňuje s názory jednotlivých článků. Adresa redakce a administrace: Matice cyrilometo-
dějská s. r. o., Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1; telefon a fax 585 222 803 (e–mail: svetlo@maticecm.cz; http://svetlo.maticecm.cz; objednávky týdeníku: e-mail: periodika@maticecm.cz, 
tel.: 585 220 626; objednávky knih: e-mail: objednavky@maticecm.cz, tel.: 587 405 431, www.maticecm.cz, inzerce: knihy@maticecm.cz). Registrační značka MK ČR E 7225. Administrace 
pro Slovenskou republiku: RODENY, Vinohradnícka 11, 949 01 Nitra, telefon 0042137/741 83 83; podávanie novinových zásielok povolené SP, š. p. ZsRP Bratislava, č. j. 3335–OPČ zo 
dňa 21. 5. 1996. Prohlášení redakce: U článků o tzv. soukromých zjeveních, k nimž se doposud církevní autorita nevyjádřila (jako Litmanová, Medžugorje aj.), se podřizujeme konečnému 
úsudku církve. Nevyžádané nezveřejněné příspěvky nevracíme.

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

Objednávky knih – tel. 587 405 431  Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803  Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1, e-mail: knihy@maticecm.cz  Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz

Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

982707–0262/2011 TZ

LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 
ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 2015–2016
Zpracovala Mgr. Marie Johnová

Tento liturgický kalendář je určen výhradně 
pro olomouckou arcidiecézi. Vedle liturgických 
pokynů v něm najdeme i řadu pastoračních při-
pomínek.

Vydalo Arcibiskupství olomoucké v nakladatelství 
Matice cyrilometodějská s. r. o. • Kroužková vazba, 

112x170 mm, 192 stran, 80 Kč

EUCHARISTICKÉ HNUTÍ NA MORAVĚ 
A VE SLEZSKU V 19. A 20. STOLETÍ
ThLic. Jan Larisch, Th.D. • Předmluva Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita 
moravský

Národní eucharistický kongres pořádaný v říjnu 2015 v Brně 
inspiroval k vydání této publikace. Lepšímu pochopení a ucho-
pení fenoménu eucharistických sjezdů či kongresů, který je 
dnešnímu českému katolíkovi de facto neznámý, chce pomo-
ci tento exkurz do naší nedávné katolické minulosti. Přáním 
autora ale není jen vybídnout či přímo přimět čtenáře k zís-
kání nových informací ze života katolické církve na Moravě 
a ve Slezsku, ale také v něm upevnit a prohloubit vědomí ka-
tolické identity, jejíž součástí je vztah k Eucharistii. V minu-
losti, jak ukazuje pojednání, byl tento vztah – pro naši církev 
klíčový – u našich předků přítomen a zviditelněn v eucharis-
tickém hnutí. Úvodem tohoto pojednání jsou připomenuta 
moravská poutní místa známá eucharistickým zázrakem. Stě-
žejní část textu se zabývá eucharistickým hnutím na Moravě 

a ve Slezsku na konci 19. a v 1. polovině 20. století, jak je do-
kládají méně známé historické zdroje.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., 125x200 mm, 
56 stran + 8 stran barevné obrazové přílohy, 75 Kč

PANIS ANGELICUS – 1. SEŠIT • VÝBĚR 
EUCHARISTICKÝCH SKLADEB PRO 
CHRÁMOVÉ SBORY
Uspořádal Jan Gottwald • Úvodní slovo 
Josef Hrdlička, pomocný biskup a děkan 
Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci

První sešit sborových skladeb velkých skladatelů minulosti 
i současných autorů z našeho církevního prostředí, které jsou 
inspirovány eucharistickou úctou. Sborník je určen chrámovým 
sborům i schólám. První sešit obsahuje tyto skladby: O saluta-
ris hostia (G. F. Anerio); Tantum ergo (G. Fauré); Ave verum 
(Ch. F. Gounod); Pange lingua (J. Gruber); Ecce panis ange-
lorum (A. Lotti); O salutaris hostia (G. P. da Palestrina); Tan-
tum ergo (F. Schubert); Na celém Božím světě (Anonym); Eu-
charistická píseň pro sbor a varhany (J. Bernátek); O salutaris 
hostia (K. Bezdíček); To je ten Chléb (V. Bleša); Vzpomínko 
sladká, Ježíši (K. Dýnka); Eucharistická píseň (P. Fiala); O salu-
taris hostia (J. Gottwald); Creator summe rerum (J. Gottwald); 
Motetto pro Festo SS. Corporis Christi (J. Kolenc); Chléb, hle, 
svatých nebešťanů (F. Macek); Hymnus (A. Mička); Ave verum 
corpus (Z. Pololáník); Eucharistická znělka 2015 (Z. Pololá-
ník). V závěru sešitu najdeme i překlady eucharistických motet.
Vydalo Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu 

Olomouc v nakladatelství Matice cyrilometodějská s. r. o.
Brož., A4, 62 stran, 189 Kč
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