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Gustave Doré (1832–1883): Jonáš volá v Ninive k pokání
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Pohleďte, Jonáš káže v Ninive, 
Žid mezi bezbožníky. Směle 
vstupuje do města a leká je svou 

strašlivou řečí. Město pohanů bylo kvů-
li tomuto hebrejskému kazateli zděšeno, 
a stejně, jako se díky Jonášovi vzedmulo 
moře, z kterého vystoupil, vzedmuly se 
vlny. Jonáš šel na moře a rozrušil ho; vy-
stoupil na zem a vylekal ji. Když utekl, 
vzbouřilo se moře; když kázal, třásla se 
země. Díky modlitbě se moře uklidnilo, 
stejně tak země díky pokání. On se mod-
lil ve velrybě, Ninivští ve velkém městě. 
Modlitba zachránila Jonáše a úpěnlivá 
prosba Ninivské. Jonáš utíkal před Bo-
hem, Ninivští před čistotou. Spravedl-
nost je hodila do jedné tlupy. Obě stra-
ny učinily svá pokání a byly zachráněny. 

Kázání o proroku Jonášovi a pokání Ninivských
Jonáš je (pokání) učinil na moři, Niniv-
ští na zemi.

Samozřejmě Jonáš učil, že nad kajícní-
kem je třeba se smilovat. Božská dobrota 
mu na jeho vlastní osobě dala příklad pro 
hříšníky; neboť tak, jako byl vytažen z mo-
ře, měl on vytáhnout město potopené do 
hříchu. Moře Ninive(1) bylo rozbouřeno 
Jonášem, který se z moře vynořil. Spra-
vedlivý Jonáš otevřel svá ústa, Ninive ho 
slyšelo a bylo zděšeno. Jeden jediný heb-
rejský kazatel dokázal celé město, z jed-
noho konce na druhý, vylekat. Z plna hr-
dla volal: „Běda!“ a svým posluchačům 
prorokoval smrt. Slabý kazatel vstoupil 
do města silných. Jeho řeč zlomila odva-
hu králů a skrze ně obrátil město. Skrze 
slovo, které bralo naději, předával k pití 

kalich zloby. Slyšeli ho králové a ztratili 
odvahu, odhazovali své koruny a pokořo-
vali se. Slyšeli ho představení a byli zdě-
šeni, místo oděvů si oblékli pytlovinu na 
znamení pokání. Slyšeli ho důstojní star-
ci a pokryli si hlavu popelem. Slyšeli ho 
bohatí a otevřeli své pokladnice pro chu-
dé. Slyšeli ho také věřící a díky zruše-
ným dlužním úpisům darovali almužny 
chudým. Slyšeli ho i lichváři a netrvali 
na vrácení svých půjček, odpustili dluhy 
zástupu dlužníků. Každý se staral svým 
způsobem o svou záchranu. Nebyl tam 
už nikdo, kdo by osnoval lest, aby byl ve 
výhodě. Každý to chápal jako ušlechtilý 
závod, v němž vyhraje svou vlastní duši. 
Jonáše slyšeli i zloději a lupiči, a dokonce 

Žít podle Boží vůle – dů-
sledek? Nekonečná radost 
z Boží blízkosti a přítom-

nosti ve svém životě. Čtěme následu-
jící stránky a pozorujme, jak přijímání 
a pokorné plnění Boží vůle proměňu-
je nejen konkrétního jednotlivce, ale 
i svět kolem něho. Na prahu doby post-
ní a v týdnu, kdy 11. února – v den pa-
mátky Panny Marie Lurdské – je Svě-
tový den nemocných, by se rozjímání 
o Boží vůli v našich životech mělo stát 
jedním ze stěžejních témat.

Můžeme říci, že hledání, přijetí a pl-
nění Boží vůle v našem životě je nej-
lepší cestou ke zjednodušení života. 
I když zdánlivě slepě přijmeme Boží 
vůli a konáme podle ní, přece to ne-
ní slepá poslušnost. Tedy, pokud vše 
správně uchopíme. Ono přijetí totiž 
spočívá v lásce – v lásce k Bohu, kte-
rou realizujeme mj. tím, že se naše vů-
le chce sjednotit s jeho svatou vůlí. 
(str. 4–6) Jak často si komplikujeme ži-
vot omluvami ne ochoty přijmout Boží 
vůli „tady a teď“, či snad dokonce hle-
dáním „jiné“ Boží vůle! Pozorujeme-li 
do hloubky životy svatých osobností, 
které nám katolíkům dějiny spásy na-
bízejí, vystupuje do popředí ono po-
korné přijetí Boží vůle – z lásky k Mi-
lovanému. Neznamená to, že by měli 

život lehčí, spíše naopak. Avšak jejich 
život byl mnohem více naplněn ra-
dostí z Boha. Byl prodchnut takovou 
vzájemnou láskou s Ním, že se žádná 
láska mezi lidmi tomu nevyrovná. Je-
jich život byl od okamžiku bezmezné-
ho odevzdání se Bohu jedním velkým 
štěstím, a to i tehdy, když se zdánlivě 
vše spiklo proti nim. Bůh si svoji ces-
tu nakonec vždy našel…

Tak to prožívala i španělská sestra 
Eusebia, jejíž jednoduchost života v Bo-
ží vůli nás může až fascinovat. (str. 7–9) 
To by však bylo málo, je dobré vzít si 
také příklad. Třeba v tom, jak snadno 
lze rozjímat o Bohu – jí stačilo vidět 
olivovník… Anebo její prosté, jakéko-
liv teologie oproštěné vyjádření smys-
lu lidského života zde na zemi: „Musí-
me se stát svatými, všechno ostatní je 
ztráta času!“ Pro začátek doby postní 
skvělý podnět k zamyšlení…

Důležitým faktorem v hledání a na-
cházení Boží vůle je ticho. Svědčí 
o tom mj. i epizoda ze života blahosla-
veného Jana Taulera (str. 4), ale vybí-
zí k němu i svatý Jan z Avily (str. 10), 
který doporučuje v přítomnosti Bo-
ha raději Mu naslouchat, než k Ně-

mu mluvit. Žijeme v době zahlcené 
slovy, prázdnými slovy. Jak léčivé je 
tedy pro naši duši, pro prohloubení 
naší lásky k Bohu ticho, do něhož se 
jen tak ponoříme a nasloucháme. Bo-
ží Duch nepřichází ve vichru slov, ale 
v tichém vánku, který slyší a rozumí 
mu jen ten, kdo se upřímně snaží od-
poutat se od svého já a zakotvit je v Bo-
hu Trojjediném.

Pak je možné také pochopit a při-
jmout Boží poslání být světlem pro ten-
to svět i v okamžiku bolestné zkoušky: 
Ať už se jedná o narození nemocného 
dítěte (str. 11), anebo o ztrátu svých 
blízkých po teroristickém činu (str. 12). 
V době postní můžeme rozjímat o tom, 
co nás v životě trápí, co jsme ještě Bo-
hu neodevzdali zcela, jaké světlo vyza-
řujeme do světa – zda není zatemněno 
nějakou clonou, která brání bezmezné-
mu působení Boha v nás a skrze nás. 
Kéž bychom všichni v sobě našli odva-
hu svědčit o Boží milosrdné lásce jako 
oni koptští křesťané, kterým před ro-
kem zavraždili jejich blízké příbuzné! 
Naše svědectví nemusí být podmíněno 
takovou krutostí, ale je vždy podmíně-
no přijetím Boží vůle, která se má pro-
jevit právě a jen v nás a skrze nás. „Zde 
jsem, Bože, mne pošli!“

Daniel Dehner

Dokončení na str. 6
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Dnes se vroucněji než jindy 
obrať na Ducha Svatého 
s upřímnou prosbou, aby ti 

dal poznat hloubku tvé hříšnosti, slabos-
ti a nehodnosti. Pros ho, aby ti umož-
nil dojít k opravdovému přesvědčení, že 
si sám od sebe nezasloužíš, aby ti seslal 
sebemenší paprsek svého světla. Nejed-
ná se tu o nějaké cvičení jak si něco na-
mlouvat. Naopak, tomu se máš právě 
odnaučit, aby sis nenamlouval to, co ne-
jsi. „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit“ (1) od 
kaž dého sebeklamu. I když nejsem hoden, 
abys vešel ke mně, (2) přijď a ukaž mi úpl-
nou pravdu o mně! Čím upřímnější bu-
de tvoje vnitřní dispozice, tím lépe budeš 
připraven na setkání s Božími služebníky, 
kteří tě čekají v dnešních třech čteních.

První z nich tě přivádí k velkému sta-
rozákonnímu proroku. Můžeš s ním prá-
vě nahlédnout do pootevřeného nebe. 
Padni na tvář před Božím majestátem 
a klaněj se mu se serafy, kteří vděčně pě-
jí: Svatý, svatý, svatý... Prorok Izaiáš však 
místo úžasu tone ve strachu, že směl spa-
třit Boha, ačkoliv je hříšný. Pociťuje vi-
nu nejen sám za sebe, ale za všechen lid, 
z něhož vyšel. Je dokonce přesvědčen, 
že musí zemřít. Čím větší milosti se do-
stane pokornému, tím více si je vědom 
své nehodnosti a sklání se před Bohem. 
A právě takový postoj upřímnosti a prav-
dy vábí Nejvyššího, jehož milosrdenství 
jediným uhlíkem dokáže spálit jeho vinu. 
Izaiáš byl přesvědčen, že zaslouží smrt, 
a nyní spolu s očištěním získává nový ži-
vot. Tento velký dar však zcela odevzdá-
vá Dárci: „Můj Pane, vezmi si mě, jsem 
zde, pošli mě, kamkoliv chceš.“

O osm století později můžeš být na 
břehu Genezaretského jezera svědkem 
stejného zázraku milosti. I zde se Pán se-
tkává s opravdovou pokorou srdce. Nej-
dříve se však Boží moc projeví viditelným 
a přesvědčujícím způsobem v lidsky zce-
la bezvýchodné situaci. K tomu je však 
třeba zajet na hlubinu. Předpokladem to-
hoto divu je totiž Šimonova poslušnost: 
„I když jsem přesvědčen, že je to zcela 
zbytečné, na tvé slovo, Pane, spustím sítě.“ 
Uvědom si, že nikdy nemůžeš mít tolik 
znalostí a zkušeností, abys mohl nedbat 
na Pánovo slovo. A nyní uvidíš na vlastní 
oči, jak se to vyplácí: lodi, které celou noc 
nic neulovily, se nyní potápějí pod nákla-
dem ryb. Ale rybář Šimon, podobně jako 

Izaiáš, se více než zázračnému lovu diví 
skutečnosti, že se něco takového přihodí 
právě jemu, ačkoliv je člověk hříšný. Nejá-
sá nad úlovkem, nesvolává své kamarády, 
aby se pochlubil množstvím ryb, jaké ješ-
tě nikdy neviděli. Místo tíže ryb má před 
očima tíhu vlastních hříchů. Zkušený ry-
bář se sám ocitá v síti. Čím hlouběji se 
propadá díky sebepoznání, tím výše ho 
pozvedají zcela neočekávaná Pánova slo-
va: Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. 
Tak jako na Pánovo slovo vyplul a spustil 
sítě, tak nyní na jeho slovo všechno opus-
tí a půjde za ním.

A nakonec do třetice zajdi do Damašku 
a nechej si vyprávět, jak se z Šavla mohl 
stát Pavel. Čím to, že Ježíš si vybírá právě 
svého úhlavního nepřítele, aby si ho tak 
pevně přitáhl na své Srdce? Protože Pa-
vel po této veliké milosti dokáže upřímně 
vyznat, že toho nebyl hoden, že je jen ne-
dochůdče. Není takové propasti, ze které 
by tě Ježíš nemohl vyzvednout až k sobě. 
Má to jen jednu podmínku: abys přiznal 
se vší upřímností, že jsi na dně: Jsem člo-
věk nečistých rtů, jsem člověk hříšný, jsem 
nedochůdče. To je zvláštnost konkurzu, 
který Ježíš vyhlašuje, když hledá spolu-
pracovníky. Nikoliv: Předveďte se, ukaž-
te, kdo je větší, silnější, kdo z vás nejvíce 
umí. Právě naopak: Kdo si je zcela jist, že 
pro svou hříšnost a slabost není opravdu 
k ničemu? Právě takové potřebuji a hle-
dám. Neboj se, pouze mojí milostí budeš 
tím, čím budeš, jen jestli půjdeš za mnou 
a mou milost nenecháš ležet ladem.

Cítíš už ochotu a odvahu opustit všech-
no? Neboj se, že opouštíš příliš mno-
ho. Zanecháš za sebou jen klamná zdá-
ní. Tvoje spoléhání na vlastní nápady 
a schopnosti je stejně jalové jako Šimo-
nův noční rybolov. Udělej konečně mís-
to pro Ježíšův zázrak, přiznej před Boží 
tváří, že jsi a zůstaneš jen člověk ubohý, 
neschopný a hříšný. Nehrň se tak do po-
předí. Zařaď se po všech jako poslední. 
To je místo, odkud uvidíš Ježíše. Teprve 
až připustíš celou pravdu o sobě, objeví 
se ti strhující pravda o něm. Pak se Pánu 

5. neděle v mezidobí – cyklus C
Liturgická čtení
1. čtení – Iz 6,1–2a.3–8
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, vi-
děl jsem sedět Pána na vysokém a vzne-
šeném trůnu, lem jeho (roucha) napl-
ňoval svatyni. Nad ním se vznášeli se-
rafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, 
svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá 
země je plná jeho slávy.“ Čepy prahů 
se chvěly tímto voláním a dům se na-
plnil dýmem.
Tu jsem zvolal: „Běda mně, je se mnou 
konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, 
mezi lidem nečistých rtů bydlím, a krá-
le, Hospodina zástupů, jsem viděl svý-
ma očima!“
Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ru-
ce měl rozžhavený kámen, který vzal 
kleštěmi z oltáře. (Tím) se dotkl mých 
úst a řekl: „Hle, dotklo se to tvých úst, 
zmizela tvá vina, smyt je tvůj hřích!“
Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: „Ko-
ho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl 
jsem: „Zde jsem, mne pošli!“

2. čtení – 1 Kor 15,1–11
Chci vám, bratři, vyložit radostnou 
zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste 
ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás ve-
de ke spáse, když se jí držíte přesně tak, 
jak jsem vám to kázal; jinak jste uvěři-
li nadarmo. Vyučil jsem vás především 
v tom, co jsem sám přijal, že Kristus 
umřel ve shodě s Písmem za naše hří-
chy; že byl pohřben a že vstal z mrt-
vých třetího dne ve shodě s Písmem; 
že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. 
Pak se zjevil více než pěti stům bratří 

Dokončení na str. 9

vyplatí, když tě stejně jako u těch tří po-
zvedne až ze dna, abys jedině s jeho mi-
lostí byl nějak užitečný. Pak jako oprav-
dový projev vděčnosti budeš moci udělat 
to jediné, co je spravedlivé: vrátit mu se-
be sama a pracovat pro něho až do únavy 
více než všichni ostatní.

Zdá se ti, že to nedokážeš? Je tu ješ-
tě jedna možnost: Obrať se na jeho Mat-
ku, nepatrnou služebnici. Ona tě ráda uve-
de mezi nízké a hladové, které Pán povýší 
a nasytí dobrými věcmi (3) , abys mu mohl 
pomáhat lovit lidi. 

 Bratr Amadeus

(1) Mt 8,2; (2) srov. Mt 8,8; (3) srov. Lk 1,46n

Ježíšovo přijímací řízení
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Neboj se, budeš lovit lidi.
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Blahoslavený Jan Tauler, německý teo-
log a mystik (1300–1361), celé roky prosil 
Pána, aby mu poslal někoho, kdo ho naučí 
pravému duchovnímu životu. Jednoho dne 
potkal u dveří kostela jistého, jen v had-
rech oblečeného, bosého žebráka. Tehdy 
uslyšel hlas, který mu řekl: „On tě pou-
čí.“ A tak ho P. Tauler pozdravil: „Dob-
rý den, můj příteli.“ – „Mistře,“ odpově-
děl tento chudák, „nevzpomínám si, že 
bych někdy měl špatný den, protože když 
jsem měl hlad, chválil jsem Boha; když 
pršelo nebo sněžilo, oslavoval jsem Boha; 
když mě ponižují či vyhánějí, tak mému 
Bohu vzdávám za to chválu.“ P. Taulera 
to překvapilo a popřál žebrákovi hodně 
štěstí. Ten mu však s úsměvem odpově-
děl: „Nikdy jsem nebyl nešťastný, proto-
že mám ve zvyku chtít všechno, co chce 
Bůh; bez výhrad. Všechno, co mě potká, 
ať je to sladké nebo hořké, s radostí při-
jímám z Boží ruky jako to, co je pro mne 
nejlepší. To je celé moje štěstí.“ Hovořili 
ještě o mnohých věcech, a pak se P. Tau-
ler zeptal svého nového učitele, co ho při-
vedlo k takové velké dokonalosti. „Ticho,“ 
odpověděl. „Ticho u lidí, abych mohl ho-
vořit s Bohem, a sjednocení s mým mi-
lovaným Pánem.“ Tento žeb rák, který ve 
všech životních situacích usiloval o sjed-
nocení s Bohem, byl v celé své chudobě 
bohatší než všichni největší boháči země 
a ve všech svých zkouškách byl šťastnější 
než všichni ti, kteří své štěstí hledají v ra-
dostech světa.

Bůh je milující Otec

To, zda chci ve svém životě plnit Boží 
vůli, záleží na mém obrazu Boha, a tím 
také na mém vztahu k Bohu. Pokud jsem 
přesvědčen, že Bůh je milující Otec, kte-
rý chce pro mne jen to nejlepší, pak si 
mohu být jistý: Naplnění jeho vůle zna-
mená pro mne největší štěstí, růst a roz-
voj. V takovém případě bych rád poznal 
jeho plán pro můj život. Pokud pro ně-

koho ale Bůh neznamená mnoho, pak ho 
jen málo zajímá i jeho vůle. Pro koho ne-
znamená Bůh vůbec nic, pro toho bude 
ten, kdo mu zjevuje Boží vůli, dokonce 
tak nepohodlný a nepříjemný, že se ho 
bude chtít zbavit. Vzpomeňme si jen na 
pronásledování proroků Starého zákona 
anebo na ty, kdo byli zodpovědní za Je-
žíšovu smrt. Kdo věří v nekonečně milu-
jícího Boha, ten je přesvědčen, že tento 
milující Otec chce pro člověka vždy jen 
to nejlepší i tehdy, když ho potká bolest 
nebo utrpení, které v prvním okamžiku 
nechápe.

Z víry vyplývá poznání, které musí-
me na tomto místě bezpodmínečně vy-
slovit: Bůh nikdy nechtěl utrpení, nemoc 
ani smrt, tak jako nechtěl jejich příčinu, 
kterou je hřích, ale kvůli svobodě člově-
ka je musel dopustit. Ve své lásce k nám 
vzal Bohočlověk jako Vykupitel na se-
be všechno utrpení, nemoc i samotnou 
smrt a dal jim svojí nekonečnou láskou 
vykupující sílu.

Tentýž Bůh, který původně nechtěl 
utrpení, nás nyní prosí, abychom bolest, 
nemoc a smrt přijali v lásce jako on, aby-
chom je nesli ve sjednocení s ním a přiná-

„Buď vůle tvá“
Každý den se v modlitbě Otče náš modlíme: „Buď vůle tvá.“ Avšak v našem ži-

votě se jen velmi zřídka ptáme na Boží vůli, abychom podle ní také konali. Ra-
ději chceme sami rozhodovat a vzít život do vlastních rukou. Není to pro nás „ne-
bezpečné“, když od nás Bůh bude chtít něco, co se nakonec nehodí do našich 
představ a plánů? Následující řádky chtějí překonat neopodstatněné pochybnos-
ti a strach z plnění Boží vůle.

šeli je jako oběť, jako dar zadostiučinění. 
To, co je samo o sobě nebožské – utrpení 
v každé formě – tím dostává spoluvyku-
pující hodnotu, když to neseme ve sjed-
nocení s Kristem a v jeho lásce. Dokon-
ce nás to posvěcuje a zbožšťuje.

Až na tomto pozadí chápeme, jak 
mohly být stigmatizované smírné duše, 
jako například Italka Teresa Palminota 
(1896–1934), šťastné i v utrpení, při vě-
domí, že takto plní vůli Boží. „Svůj ráj 
trávím zde na zemi tím, že plním jeho 
vůli. Chci mu dělat radost, i když je du-
še zdrcena bolestí, zkouškami, protiven-
stvími a strádáním... anebo také ve všech 
těch malých věcech, které se denně stá-
vají.“ Když se jednou obrátila na Ježíše 
s otázkou, proč je i uprostřed svých utr-
pení šťastná, odpověděl jí: „Jsi tak šťast-
ná, neboť děláš to, co se mi líbí. A víš, 
proč v sobě vždy nosíš slunce? Protože 
jsem vždy v tobě... protože ve všem ko-
náš moji vůli.“

Kdo miluje, touží být sjednocen s vůlí 
milovaného. Proto každý, kdo skutečně 
miluje Boha, chce také v utrpení jednat 
podle Boží vůle. Jakým zářivým příkla-
dem je zde pro nás Svatá rodina! S vě-
domím, že pouze skrze utrpení, které je 
neseno z lásky, se může uskutečnit vykou-
pení, jako poslání bezvýhradně přijali kaž-
dou bolest. Všechno přijímali z Boží ru-
ky a ani v nejkrajnější opuštěnosti nikdy 
nepochybovali o lásce Otce.

V Ježíšově životě měla Otcova vůle 
ústřední význam až do té míry, že dokázal 
říci: „Mým pokrmem je konat vůli toho, 
který mě poslal.“ (Jan 4,34) Zdrojem je-
ho životní síly bylo ve všem sjednotit svo-
ji lidskou vůli s božskou vůlí svého Otce 
a pak ji uskutečňovat.

Jako pravá učednice Páně poznala ta-
ké Edita Steinová, svatá karmelitka sestra 
Terezie Benedikta od Kříže, jak podstat-
ná je Boží vůle pro štěstí každého křes-
ťana: „Konat Boží vůli, ne svoji, všechny 
starosti a naděje vložit do Boží ruky, ne-
starat se více o sebe a svoji budoucnost, 
v tom spočívá svoboda a veselost Božího 
dítěte. Jak málo také skutečně zbožných 
a hrdinsky obětavých lidí ji vlastní! ... Slo-
va »Buď vůle tvá« ve svém plném rozsa-
hu musí být směrnicí křesťanského živo-
ta. Musí usměrňovat průběh dne od rána 
do večera, běh roku i celý život. Všechny 
ostatní starosti vezme Pán na sebe. Tato 

Sv. Edita Steinová
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jediná starost nám však zůstane, dokud 
budeme žít.“

Samozřejmě, že to musí zahrnovat 
ochotu „všechno přijmout z ruky Otco-
vy. On sám přece ví, co je pro nás dobré. 
A pokud by jednou měly být nouze a ne-
dostatek vhodnější než pohodlně zajiš-
těný příjem, anebo neúspěch a ponížení 
lepší než sláva a úcta, pak musíme být 
připraveni i na to.“

Jak poznat Boží vůli?

Když už jsme jednou přesvědčeni 
o tom, že je skutečně nejlepší chtít to, co 
chce Bůh, chtít to tehdy, kdy to chce Bůh, 
a chtít to tak, jak to chce Bůh, nabízí se 
důležitá otázka: Jak poznám Boží vůli?

Není to až tak těžké, jak se nám to ně-
kdy zdá. Víme o mnohých věcech, kte-
ré Bůh od nás chce. Pro dobrý a vydaře-
ný život nacházíme už ve Starém zákoně 
mnoho láskyplných upozornění, rad, po-
učných výroků a přikázání lásky, počína-
jíc nejdůležitějším: „Budeš milovat Hos-
podina, svého Boha, celým svým srdcem, 
celou svou duší i veškerou svou silou.“ 
(Dt 6,5) Ježíš, vtělený Bůh, nám potom 
ve své radostné zvěsti zjevil vůli Otce – 
někdy až do detailů. Dokonce nám vy-
světlil, jak se máme modlit, postit a dá-
vat almužnu. Že je to jeho vůle milovat 
nepřátele a vidět jeho samotného v kaž-
dém z nejmenších bratří a že mu můžeme 
důvěřovat jako děti. V osmi blahoslaven-
stvích nám dává recept na vydařený, na-
plněný život. V poučných podobenstvích 
nám ukazuje, na čem v křesťanském živo-
tě skutečně záleží.

Když však jde o osobní životní rozhod-
nutí, Bůh nám skrze zkušeného duchov-
ního vůdce anebo zpovědníka rád pomů-
že poznat, jakými cestami nás chce vést. 
Anebo nám v tichu modlitby vloží do srd-
ce jistotu, jak to umí jen on. Jednou z nej-
jistějších cest, jak jednat ve shodě s Boží 
vůlí, je z lásky k Bohu poslouchat ty, kdo 
jsou za nás zodpovědní: Dítě poslouchá 
své rodiče, kněz biskupa, zasvěcená du-
še své představené.

Kdo chce svůj život zaměřit na Boží 
vůli, ale zdánlivě nedostává na svoji otáz-
ku žádnou odpověď, ten může jako útě-
chu přijmout tato slova: Budeš-li upřím-
ně a z celého srdce říkat: „Otče, buď vůle 
tvá jako v nebi, tak i na zemi!“ – tehdy 
si můžeš být jistý, že Bůh i přes tvoji sla-

bost najde prostředky a cesty, jak usku-
tečnit svůj plán v tvém životě.

Plodný život pro církev a svět!

Dnes je také mnoho lidí, i v církvi, kte-
ří konají dobro, zakládají různé iniciati-
vy, jsou aktivní, a přece lze sotva pozo-
rovat nějakou obnovu ducha. Je to snad 
proto, že se spoléhají na své vlastní nápa-
dy a aktivity namísto toho, aby se ptali, 
jaká je Boží vůle? Proto řekl Ježíš svaté 
Faustyně Kowalské: „Odevzdáš-li se zce-
la do mé vůle a řekneš-li: Ne, jak chci já, 
ale jaká je tvá vůle, ó Bože, ať se mi sta-
ne, dokážeš mnoho. Věz, že tato slova 
vyslovená z hloubi srdce v okamžiku vy-
nášejí duši na vrchol svatosti.“ (Deníček, 
1487) Je to snadno pochopitelné, proto-
že tento vnitřní postoj a otevřenost umož-

ňují Bohu, aby v nás mohl uskutečnit sva-
tost, kterou nám chce darovat.

Pro toho, kdo hledá Boží vůli, není až 
tak rozhodující, co dělá, protože už samot-
né vědomí, že působí Bohu radost, mu dá-
vá hluboký klid a jistotu, že takto nejefek-
tivněji slouží dílu vykoupení.

Papež Benedikt XVI. vyprávěl v roce 
2007 seminaristům v Římě jednu příhodu 
ze života africké světice Josefiny Bakhity. 
Vzpomenul ji v odpovědi na otázku jed-
noho studenta teologie, který se ptal, jak 
se kněz může chránit před kariérismem 
v církvi. Bakhita, která si jako otrokyně 
v Súdánu vytrpěla hrozné věci, v Itálii 
později našla víru, stala se řeholní sest-
rou a v klášteře vykonávala službu na vrát-
nici. „Když už byla stará, navštívil jejich 
klášter biskup; on však neznal tuto malou, 
věkem shrbenou africkou sestru, a proto 
se ji zeptal: »A co děláte vy, sestro?« Ve 
své pokoře Bakhita vyslovila nádhernou 
moudrost: »Dělám to stejné, co Vy, Exce-
lence.« Biskup se udiveně zeptal: »Jak to 
myslíte?« A Bakhita odpověděla: »Exce-
lence, plním Boží vůli. To je přece to, co 
oba chceme dělat, že?« Biskup a tato ma-
lá sestra, která už nemohla pracovat, dě-
lali na různých pozicích totéž: Plnili Boží 
vůli, a tak pronikali církev vůní svatosti.“

Při pohledu na některé lidi je očivid-
né, jak plodné účinky v jejich životě mě-
lo hledání Boží vůle a jednání podle ní. 
Mys líme například na studenta Karo-
la Wojtyłu. Kdyby následoval to, co ho 
vnitřně přitahovalo, ale bez toho, aby se 
v modlitbě ptal na Boží vůli, možná by 
se stal známým polským hercem, ale ni-
kdy by se nestal svatým papežem Janem 
Pavlem II., který církvi a světu zprostřed-
koval nevyslovitelné bohatství.

Anebo blahoslavená Matka Tereza 
z Kalkaty. Tato sestra ze školského řádu 
sester z Loreta velmi milovala práci s dět-
mi. Nebylo lepší ředitelky školy než ona. 
Kdyby neposlouchala vnitřní hlas, který 
jí jako Boží vůli zjevil, že má opustit svůj 
klášter a věnovat se chudým, dnes by ne-
existovalo dílo Misionářek lásky.

Každý den začít znovu

Co ale dělat, když jsme se doteď vůbec 
neptali anebo ptali jen zřídka na vůli na-
šeho Stvořitele? Ať nás to v žádném pří-
padě neodradí, protože dnes i každý dal-
ší den s tím můžeme znovu začít. Kromě 

Sv. Josefina Bakhita

UPOZORNĚNÍ: Čtrnácté po-
kračování Sumy svatého Josefa od 
Isidora Isolaniho OP uveřejníme až 
v příštím čísle Světla. Děkujeme za 
pochopení.

Redakce
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opouštěli své jmění. Každý odsuzoval 
sám sebe a smilovával se nad svým brat-
rem; nikdo neodsuzoval svého bližního, 
neboť každý soudil jen sám sebe. Každý 
sám sebe umravňoval, protože všem hro-
zil soud. Slyšeli ho vrazi a přiznávali se, 
protože opovrhovali strachem před soud-
ci. Slyšeli ho dokonce i soudci a vzdávali 
se soudcovství. Soudy byly umlčeny hro-
zícím strašným trestním soudem. Již ne-
chtěl nikdo soudit podle spravedlnosti, 
aby nebyl podle spravedlnosti odsouzen. 
Každý zasíval milosrdenství, aby sklidil 
záchranu. Jonáše slyšeli hříšníci a každý 
vyznával své hříchy. Slyšelo ho morálně 
ošklivé město a okamžitě svou ošklivost 
odkládalo. Slyšeli ho též páni a svým pod-
řízeným dávali svobodu. Tímto způsobem 
ho slyšeli i otroci a stávali se uctivými ke 
svým pánům. Po Jonášově řeči pokořo-
valy přední ženy svou pýchu skrze pytlo-
vinu pokání. Bylo to opravdové pokání, 
když se pyšné dámy oblékaly do pokoření.

Ale ve srovnání s oním pokáním je 
to naše jako sen, a ve srovnání s oním 

úpěním je to naše jen stín, a ve srovnání 
s oním pokořováním je toto naše poko-
řování se jen slabým odrazem; neboť je 
jen málo těch, kteří v této postní době 
odpustili dluhy. Ninivští dávali almužny; 
my bychom měli přestat alespoň s utla-
čováním. Ninivští darovali otrokům svo-
bodu; smilujte se alespoň nad těmi, kteří 
již svobodní jsou! Když byl Jonáš poslán 
do města plného hříchu, vedl ho k spra-
vedlnosti a poctivosti. Pověřeného straš-
livým kázáním ho poslala Spravedlnost 
a nechala ho zvěstovat strašlivý zánik 
města. Hrůzu budící lékař s ostrými léky 
byl poslán do města plného nemoci. Ote-
vřel a ukázal léky; byly strašlivé a mocné. 
Božská dobrota neposlala proroka, aby 
město rozbořil. Kazatel nenabádal k po-
kání, aby naznačil, že každý zkroušený 
se musí o svou záchranu postarat sám. 
Zavřel před nimi bránu, aby ukázal, jak 
moc klepou. Jonáš zvěstoval odsouzení; 
oni s ním mluvili a uvěřili mu. To ukazuje, 
jak je pokání schopné působit usmíření 
a jak musí být kajícník vytrvalý, aby díky 

zápalu získal smilování. Nemoc pochá-
zí z hříchu, ze svobodné vůle a ne z do-
nucení. Odstrašující volání (Jonášovo) 
lekalo jako meč, aby svévolník byl skrze 
leknutí uzdraven od hříchu. Lékař, kte-
rý přišel, aby uzdravoval, ukázal nemoc-
ným meč. Město to vidělo a bylo zděše-
né. Stál zde jako kat; ze strachu na zem 
sražení nemocní se zvedají a pospíchají 
činit pokání. Kázání Jonášovo vyřezává 
jako meč dlouholeté zlo pryč. Byl léka-
řem, jehož prut uzdravoval lépe než léky 
ostatních lékařů. Mocným káráním léčil 
moudré. Byl návštěvníkem, jehož návště-
va vyvolala v nemocných úlek. Nemoc-
ný pak opustil svůj tábor, když viděl tres-
tající prut. Uzdraveni byli ti, kdo trpěli 
nemocí touhy. Každý káral své vlastní 
touhy, a tak se stal sám sobě lékařem.(2)

Z „Bibliothek der Kirchenväter“ 
přeložil -tk-

Poznámky:

(1) Nah 2,9.
(2) Odkaz na svatou zpověď. [pozn. překl.]

Kázání o proroku Jonášovi a pokání Ninivských – dokončení ze str. 2

toho Bůh koná rychleji a šikovněji než ja-
kýkoliv navigační systém, který při kaž-
dém nesprávném odbočení či svévolném 
rozhodnutí okamžitě začne přepočítávat, 
aby nás jinou cestou dovedl do cíle.

Kéž tato nádherná modlitba, kterou se 
ráda modlila Edita Steinová, i nás denně 
uvede do správného postoje duše:

„Dej, Pane, ať slepě kráčím cestou, 
která tvojí je.

Nevadí, když nerozumím, jak vedeš mě,
jsem přece dítě tvoje!
Jsi Otcem moudrosti, 

Otcem ale jsi také mým.
I když mě vedeš cestou temnoty, 

přesto mě vedeš jen k sobě.
Ať se stane, co chceš Ty! Zde jsem, Pane!

Udělej vše, jak je to v plánu tvém.
Když mě potom tiše pobízíš k oběti,

pomoz ji přinést ke tvé oslavě.
Dej, nechť zcela přehlížím své malé já.

Dej, nechť umřu sobě, 
abych žila jen pro tebe!“

Z Víťzastvo Srdca 105/2015 
přeložil -dd-

Pronásledování křesťanských migrantů 
v německých uprchlických táborech

Pronásledování křesťanů musli-
my pokračuje i v německých uprch-
lických táborech. Informuje o tom 
P. Daniel Irbitis, převor pravoslavné-
ho kláštera sv. Řehoře u Berlína, který 
je zároveň členem německé rady pro 
integraci. K jeho práci patří také asis-
tence pravoslavným křesťanům z Da-
mašku. Jak tvrdí, míra pronásledování 
je tak velká, že mnoho křesťanských 
uprchlíků se chce raději vrátit do vál-
kou zkoušené vlasti, než žít v těchto 
podmínkách.

O situaci křesťanů v uprchlických 
táborech informoval už v říjnu deník 
Die Welt. Napsal doslova, že musli-
mové jednají s křesťany jako se zvířa-
ty a hrozí jim smrtí. P. Daniel o tom 
pak napsal v listu adresovaném fede-
rálnímu ministru Peteru Altmaierovi. 
Informuje ho, že křesťané ze Sýrie, 
Eritreje a dalších zemí zažívají v ně-
meckých táborech ústrky, pronásledo-
vání a násilí. V nejhorší situaci jsou 

bývalí muslimové, kteří přijali křest. 
Pro muslimy totiž odpadlíci nema-
jí právo na život. Proto se bojí noco-
vat v táborech a často hledají nocleh 

v kostele. V listu ministru Altmaiero-
vi P. Daniel zdůrazňuje, že německé 
právo by nemělo slevovat v postizích 
vůči muslimům. Skutečnost, že poli-
cie v těchto záležitostech nezasahuje, 
označuje za nepřípustnou.

www.radiovaticana.cz, 16. 1. 2016
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Domovem, ve kterém Euse-
bia vyrůstala, byla pouhá 
jednoduchá chatrč v malé 

španělské vesničce Cantalpino u města 
Salamanca. Ačkoliv chudá, rodina Palo-
mino měla pevnou víru, vyznačovala se 
vzájemnou láskou a obdivuhodnou ode-
vzdaností, s jakou svoji chudobu snáše-
la. Eusebia zde spolu s dvěma sestrami 
vyrůstala šťastně a bezstarostně, vděčně, 
nenáročně, s citlivým vztahem ke krásné 
přírodě. Těžká práce v domácnosti a ně-
kdy i několikadenní chození po žebrotě 
jí zabránily, aby navštěvovala školu pravi-
delně. Navzdory tomu, že sedmiletá Eu-
sebia pobyla ve škole sotva rok, měla vy-
nikající paměť.

U prvního svatého přijímání jako je-
diná z děvčat neměla devítiletá Eusebia 
bílé šaty, protože doma na ně neměli pe-
níze. Toto pokoření však nedokázalo za-
stínit Eusebiino štěstí: „Toho dne jsem 
pochopila, že nejsem stvořena pro tento 
svět. Cítila jsem, že Bůh chce, abych ži-
la už jen pro něho.“ Jak hluboké pozná-
ní pro toto malé dítě! Eusebia se už vel-
mi brzy naučila prožívat s Ježíšem bolest 
odříkání. Aby pomohla svojí rodině, pra-
covala ve vesnici jako služka a pasačka až 
do doby, kdy ji sestra Dolores jako dva-
náctiletou vzala do města. Tam Eusebia 
sloužila v jednom útulku pro chudé sta-
ré lidi. Naplněna láskou k Ukřižované-
mu jim rány nejen obvazovala, ale někdy 
je i zulíbala. Už v této době se Eusebia 
chtěla stát řeholnicí, avšak její chudoba 
se zdála být nepřekonatelnou překážkou.

Sama Panna Maria, která byla už od 
dětství Eusebiinou velkou láskou, se však 
postarala o to, aby se v jejím životě za-
čal Boží plán uskutečňovat stále zřetel-
něji. Jednoho dne při kopání na zahradě 
útulku našla Eusebia medailku s obrazem 
Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Euse-
bia pocítila nevýslovnou radost i přesto, 
že toto vyobrazení Panny Marie bylo pro 
ni naprosto nové. Nedlouho poté ji jaké-

si neznámé děvče, které později už nikdy 
více neviděla, pozvalo do oratoria k sale-
siánkám. Eusebia o této první návštěvě pí-
še: „Když jsem vešla do kaple, najednou 
jsem před sebou spatřila sochu patronky 
tohoto řádu Dcer Panny Marie Pomoc-
nice – Pannu Marii, Pomocnici křesťa-
nů. Zmocnilo se mě něco tak velkého, že 
jsem si hned klekla k jejím nohám. V té 
chvíli jsem v sobě zaslechla hlas: »Toto je 
místo, kde tě chci mít. Budeš mojí dce-
rou.«“ Sice Eusebia nevěděla, zda ji bez 
peněz a majetku vůbec přijmou, nemoh-
la se však dočkat, kdy bude moci sestry 
opět navštívit. Nakonec jí matka předsta-
vená nabídla v klášteře zaměstnání. Šest-
náctiletá Eusebia nabídku s velkou rados-
tí přijala, pomáhala v domě a každý den 
doprovázela děvčata z domova do školy. 
Množství práce – úklid, služba v kuchyni 
a v prádelně – bylo pro toto křehké děv-
če vyčerpávající, zvláště v zimě: „Únavy 
a chladu, které jsem cítila při dlouhém 
věšení prádla, jsem si vůbec nevšímala. 
Ani malých ran na rukou, které jsem mě-
la ze zimy a které mě velmi bolely. Mno-
hem více jsem se těšila, že mohu něco 
obětovat Pánu.“

Eusebiina neobyčejná ochota pomá-
hat nezůstávala nepovšimnuta. O coko-

„Hle, jsem služebnice“
Španělská řeholnice Eusebia Palomino Yenes (1899–1935) je jednou z těch 

blahoslavených, které jsou v našich krajích málo známé. Jelikož – jako pravá dce-
ra Panny Marie – se ve všech životních okolnostech snažila poznat Boží vůli, její 
skrytá služba přinesla v mnoha duších bohaté duchovní ovoce. I ve velkých sebeza-
přeních a odříkání viděla sestra Eusebia Boží ruku a jednoduše se jí nechala vést.

liv ji někdo prosil, okamžitě poslechla 
a s upřímnou radostí a čistou jednodu-
chostí práci vykonala, jako by vždy mě-
la chuť do každé práce. Nikdy nebylo od 
ní slyšet nějakou stížnost a nikdy neproje-
vila ani nechuť či nespokojenost: „Zdálo 
se, že nikdy nemyslí na sebe, ale jen na 
to, jak může být užitečná a jak nás mů-
že učinit šťastnými. Všechno přijímala 
a vždy se usmívala, dokonce i tehdy, kdy 
jí některá ze sester dala pocítit svoji špat-
nou náladu.“

Jejím tajemstvím bylo: chtít s láskou, 
svědomitě a věrně plnit Boží vůli.

Při tom všem musela Eusebia bojovat 
se svojí přecitlivělostí a rázným charakte-
rem. Bojovala tak houževnatě, že si její-
ho boje nikdo ani nevšiml. „Někdy jsem 
mrzutá a nahněvaná a tehdy mě to stojí 
hodně, abych se pokořila.“

Ale naučila se zvítězit ve všech proti-
venstvích tak, že všechno přijímala s kli-
dem, neboť právě v bolestných situacích 
si uvědomovala: Patřím přece pouze Bo-
hu a ve všem sloužím jen jemu! Tak se jí 
podařilo zůstat dokonale otevřenou k pl-
nění Boží vůle, a dokonce veselou.

Novicka

Eusebiina hrdinská odpověď na Bo-
ží vůli vzbuzovala na jedné straně ob-
div a sympatie ze strany lidí a na druhé 
straně přinášela mnoho milostí do duší 
děvčat z institutu. Ta se zanedlouho cíti-
la ne odolatelně přitahována touto sedm-
náctiletou služebnou, která neměla téměř 
žádné vzdělání. Hned ráno, ještě před vy-
učováním, ji vyhledávala na dvoře, kolem 
kuchyně nedokázala projít bez toho, aby 
se aspoň na chvíli u ní nezastavila. Byla 
nadšena jejím čistým vyzařováním, překy-
pující láskou a duchovní hloubkou. Děvča-
ta se dokonce těšila, když je sestry posla-
ly pomáhat do kuchyně, protože věděla, 
že je tam Eusebia: „Jako ve vytržení jsme 
poslouchaly, když nám vyprávěla o Bohu 
a Panně Marii... Pokládaly jsme ji za sva-
tou.“ Děvčata často pozorovala i to, jak se 
Eusebia v kapli vroucně modlila.

Eusebia, která už tak jako tak žila jako 
salesiánka, měla velké obavy, zda se její 
sen, stát se řeholní sestrou, někdy usku-
teční. Bylo to Boží řízení, že v roce 1921 
navštívila generální představená sestry 
salesiánky v Salamance a potvrdila pra-
vost jejího povolání. Ujistila ji: „Nedělej 

Eusebia ve věku 10 let
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si žádné starosti, všechno je zařízeno, do 
kongregace vstoupíš.“

Rok nato začala dvaadvacetiletá Euse-
bia svůj postulát. Místo toho, aby šla na 
duchovní formaci do Barcelony, musela 
zůstat v Salamance, protože jako pomoc-
nice sestry kuchařky byla potřebná a ne-
nahraditelná právě v kuchyni. Odevzda-
ně strávila svůj postulát prací v kuchyni 
uprostřed hrnců. V srpnu 1922 se pro Eu-
sebii jako novicku Dcer Panny Marie Po-
mocnice začal nový život, dva roky inten-
zivního studia, modlitby a práce. Přesto 
Eusebia zůstala věrná ve své ochotě po-
máhat. Jí, křehké osobě, byla svěřena pé-
če o zahradu. Tato práce byla pro ni sice 
fyzicky namáhavá, ale vykonávala ji ráda, 
jelikož během ní mohla být duší a srdcem 
zcela u Boha.

Jednoho dne jí doporučili k osobní-
mu rozjímání jistou knihu. Ona se však 
překvapeně ptala: „Potřebuji k rozjímá-
ní knihu?“ Od novicmistrové dostala ja-
ko odpověď otázku: „A jak to děláš ty?“ 
Eusebia jí naprosto přirozeně a jednodu-
še vysvětlila: „Ach, pro rozjímání o Bohu 
mi stačí vidět olivovník.“ Zkušená sestra 
tak začala tušit, že Eusebia je v duchov-
ním životě už na zcela jiné úrovni, než 
jak by se u novicky očekávalo.

Spolusestry často zažívaly, že Euse-
bia měla vzdor svému chabému vzdělání 
hluboké poznání Božích věcí, o kterých 
dokázala hovořit s obdivuhodnou lehkos-
tí, jistotou a strhujícím oduševněním tak, 
že nevnímaly čas: „Všechny jsme jí visely 
na rtech...“ Svoje poznání však nevyčet-
la z knih; bylo jí dáno od Boha, protože 
žila zcela podle jeho vůle.

Pokorná čekatelka na sliby

Dříve, než složila svoje první sliby, Pán 
ještě jednou vyzkoušel její nezištnou od-
danost. Jednou šla se dvěma sklenicemi 
v ruce po schodech do pivnice. Nešťast-
ně spadla, jedna ze střepin jí rozřezala 
žílu na ruce a Eusebia téměř vykrvácela. 
Rána se jí zanítila a oslabila ji natolik, 
až hrozilo, že se z toho vůbec nezotaví. 
V každém případě však nemohla být při-
puštěna ke slibům. Eusebia přijala rozhod-
nutí představených s tak velkým klidem, 
že sestry byly nanejvýš překvapeny. Řek-
la jim: „Ano, je pravda, že jsem klidná, 
neboť jsem se zcela odevzdala Boží vůli. 
On ví, co je pro mne nejlepší. Přesto je 

touha stát se řeholnicí ve mně tak velká, 
že bych byla ochotna prožít celý svůj ře-
holní život sběrem listí spadlého ze stro-
mů.“ Když jí matka představená s těžkým 
srdcem oznámila, že se bude muset vrá-
tit ke svým rodičům, novicka ji jednoduše 
odpověděla: „Dobře, matko, když se ne-
mohu stát salesiánkou navenek, budu jí 
aspoň duchovně. V mé vesničce Cantal-

pino budu žít tak, jak jsem se to naučila 
od našich zakladatelů Dona Boska a Ma-
rie Mazzarello.“ Představená byla hlubo-
ce dojatá takovou odevzdaností do Boží 
vůle a rozhodla, že Eusebii přes všechny 
tělesné slabosti k slibům připustí. A hle: 
nečekaně se začal zlepšovat také její zdra-
votní stav. Tak čtyřiadvacetiletá Eusebia 
složila svoje časné sliby a dostala se do 
Valverde del Camino v Andalusii. Když se 
loučila se svojí přítelkyní Caridad, řekla: 
„Musíme se stát svatými, všechno ostat-
ní je ztráta času!“

Také ve Valverde čekalo na Eusebii 
mnoho práce. Ani zde však nemohla roz-
víjet svůj zvláštní talent při vyučování ka-
techismu, což by jejímu oduševnění velice 
vyhovovalo. Naopak, byla jí určena pé-
če o kuchyň, vrátnici, oděv a o skupinu 
děvčat v oratoriu. Sestra Eusebia byla se 
vším spokojená. V jednom dopise napsala: 
„Pokorný člověk je poslušný při jakékoliv 
práci... Vždy je spokojený, neboť v Páno-
vě domě není nic bezvýznamné; právě na-
opak: všechno, co děláme z lásky, je vel-
ké.“ Tento postoj dal jejím slovům, která 
říkala děvčatům ve Valverde, tajemný mi-
lostivý účinek. Když tato nová sestra po 
dokončení své práce a splnění povinností 
věnovala děvčatům svoje nedělní odpole-
dne v zahradě oratoria a vesele si s nimi 
hrála anebo jim vyprávěla napínavé pří-
běhy ze života svatých, všechna byla tou-
to malou sestrou s velkýma rukama fas-
cinována. Také ony v ní brzy rozpoznaly 
světici. Mnohé z nich později vstoupily 
do noviciátu sester Dona Boska. Provin-
ciální představená se s údivem ptala: „Co 
se to děje ve Valverde?“ Dozvěděla se: „Je 
tam jedna sestra v kuchyni, která vypráví 
děvčatům napínavé příběhy.“

Eusebia – smírná oběť

Život sestry Eusebie zcela podle Bo-
ží vůle však neměl vliv jen na život děv-
čat, která ji na slovo poslouchala, tak ja-
ko i ona poslouchala Boha. Její neustálé 
„fiat“ dávalo modlitbě sestry Eusebie oči-
vidnou moc. Zdálo se, že Bůh jí nedokáže 
odmítnout žádnou prosbu. Jednou sest-
ra Eusebia například věděla, že brzy při-
jde na návštěvu provinciální představe-
ná, a tak zasela v zahradě špenát, který 
chtěla připravit pro tuto vzácnou návště-
vu. V těch dnech však nepršelo a špenát 
sotva jen vyklíčil. S povzdechem šla sest-

Eusebia jako pomocná síla 
u salesiánek

Eusebia jako postulantka 
v roce 1922
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najednou – většina z nich dosud žije, ně-
kteří však už zesnuli.
Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apo-
štolům. A po všech jako poslední jsem 
ho uviděl i já, nedochůdče. Ano, já jsem 
nejmenší z apoštolů; nejsem ani hoden, 
abych byl nazýván apoštolem, protože 
jsem pronásledoval Boží církev.
Ale Boží milostí jsem to, co jsem, a je-
ho milost, kterou mi udělil, nezůstala le-
žet ladem. Ano, pracoval jsem do únavy 

daleko více než všichni ostatní. Vlastně 
ne já, nýbrž Boží milost se mnou. Ale ať 
už já, nebo oni: tak to kážeme a tak jste 
v to uvěřili.

Evangelium – Lk 5,1–11
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, 
lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slo-
vo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Ry-
báři z nich vystoupili a prali sítě. Vstou-
pil na jednu z těch lodí, která patřila Ši-
monovi, a požádal ho, aby trochu odrazil 
od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. 
Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Za-
jeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ 
Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc 

jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale 
na tvé slovo spustím sítě.“ Když to uděla-
li, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim 
sítě téměř trhaly. Dali znamení společní-
kům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, 
a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potá-
pěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Je-
žíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode 
mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho 
totiž úžas – a také všech jeho společníků 
– nad tím lovem ryb, které chytili; stejně 
i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří 
byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimo-
novi: „Neboj se! Od nynějška budeš lo-
vit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, necha-
li všeho a šli za ním.

Liturgická čtení – 
dokončení ze str. 3

ra do zahrady a řekla Pánu: „Kdybys nám 
dal v posledních dnech trochu deště, tak 
bych teď věděla, co položím na stůl jako 
večeři.“ Vtom si sestra Eusebia vzpomně-
la, že nechala na sporáku hrnec, a utek-
la do domu. Za pár minut se vrátila k zá-
honu se špenátem a viděla, že listy byly 
velké jako dlaň! Jindy se v kuchyni spo-
třeboval všechen olivový olej. Sestra Eu-
sebia vzala nádobu na olej a naklonila ji, 
aby viděla, kolik oleje v ní ještě zůstalo. 
Začal z ní téct malý pramínek, poslední 
zbytek oleje. Pramínek se však postupně 
zvětšoval, až olej z nádoby vytékal rov-
noměrně.

V roce 1930 se ve Španělsku spolči-
li proticírkevně naladění revolucionáři, 
aby bojovali proti monarchii. Brzy byly 
stovky kostelů a klášterů v plamenech 
a sestra Eusebia tušila, že je to jen začá-
tek velkého utrpení celého španělského 
národa. A tak se ona sama jako jedena-
třicetiletá rozhodla, se souhlasem před-
stavených, že Bohu nabídne svůj život ja-

ko smírnou oběť „za záchranu Španělska 
a za království Ježíše a Panny Marie“. Za-
nedlouho onemocněla astmatem. Pověst 
o její svatosti a také o jejím prorockém 
daru se mezitím natolik rozšířila, že za 
ní přicházelo stále víc a více obyčejných 
lidí hledajících radu, stále víc seminaris-
tů a kněží navštěvovalo klášter, aby moh-
li hovořit se sestrou Eusebií. Ať už byla 
zaměstnána praním nebo čištěním bram-
bor, láskyplně a naprosto klidně, s pohle-
dem upřeným do budoucnosti pomáha-
la, radila a utěšovala.

Od ledna 1933 musela sestra Euse-
bia, sužovaná záchvaty kašle, při kterých 
se dusila, zůstat ležet v posteli. Její zdra-
votní stav se zhoršoval, a tak se i její po-
koj stal místem mnoha rozhovorů. Až do 
konce, vzdor velkým bolestem, vyzařo-
vala pokoj a radost, nikdy si nestěžovala 
a nechtěla „ani žít, ani zemřít, ale chtě-
la jen to, aby se splnila Boží vůle“. V po-
sledních týdnech její astma vyústilo do 
záhadné nemoci, kterou ani lékaři nepo-
znali a která Eusebiino tělo vnitřně zce-
la rozložila. Snášejíce velké utrpení na-
konec zemřela 10. února 1935. Neměla 
ani 36 let. Bůh přijal její oběť za Španěl-
sko. Dne 25. dubna 2004 byla papežem 
Janem Pavlem II. blahořečena.

Zdroj: Armida Magnabosco, 
Eine Arme bereicherte viele. 

Don-Bosco-Schwestern, Innsbruck

Z Víťazstvo Srdca 105/2015 přeložil -dd-

Charakteristickým rysem sestry Euse-
bie Palomino byl její zářivý úsměv, kte-
rým se všem lidem rozdávala. V jednom 
dopise své mamince z roku 1933 píše: 
„Někdy najdeme duše, které jako Job 
říkají: »Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, ať je 
jméno Páně velebeno. Staň se tvoje vůle, 
můj Ježíši!« Takové duše jsou Bohu nanej-
výš milé, protože ho milují stejně v chu-
době, jakož i v přebytku, ať už se na ně 
usmívá slunce, anebo jsou v těžkostech.“Staré univerzitní město Salamanca
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Milostivá, ať je pokoj naše-
ho Pána Ježíše Krista vždy 
s Vámi. Pokud nechceme 

urazit Boha, jsou zde dva body, se který-
mi musíme být zejména opatrní – jeden 
je, že bychom měli milovat jeho dobrotu, 
a druhý, že bychom měli věřit v jeho mi-
lost. Jak velká je slepota srdce, které ne-
miluje Boha! A stejně tak je veliká jeho 
slabost, pokud nedůvěřuje v jeho překy-
pující milosrdenství. Milosti, které jsme 
od Něho získali v minulosti, by nás mě-
ly podněcovat, abychom Ho milovali, ne-
boť plynuly z Božské lásky, která vyžadu-
je podobné opětování od nás.

Tyto dary by nás měly také povzbudit 
v důvěře v Boha, neboť zajisté ten, kte-
rý nám daroval takové výsady a postavil 
nás na cestu svatosti, nám dá také milost 
vytrvat. Máme také najít podněty pro na-
ději v Kristově utrpení: měli bychom Ho 
milovat, protože zemřel pro nás, a důvě-
řovat v jeho milosrdenství. Odhoďte pak 
stranou všechny pochyby, nesmělost srd-
ce a obavy, neboť zásluhy pašijí jsou na-
še, protože je nám Kristus věnoval, a my 
jsme jeho. Je to díky utrpení, že věřím, na 
ně spoléhám a díky němu mám v opovr-
žení posměch svých nepřátel. Skrze ně se 
modlím k Otci a nabízím Mu jeho Syna; 
všechny své závazky platím z Kristových 
zásluh a mám víc, než je nutné k tomu-
to účelu. Ačkoliv mám mnohé zármut-
ky, nalézám v Kristově utrpení víc než 
dostatečnou útěchu; jsou takovým zdro-
jem radosti, že zármutek zapříčiněný mý-
mi vlastními nedokonalostmi je zbytečný.

Ó Bože nejvíce milující, který jsi Lás-
ka samotná, jak Tě zrazujeme, když nevě-
říme v Tebe celými svými srdci! Jestliže 
po laskavostech, které jsi nám prokázal, 
a nade vše poté, co jsi zemřel, nenalézá-
me důvěru v Tobě, musíme být horší než 
velké bestie. Po všem, co jsi nám dal v mi-
nulosti, můžeme pochybovat o tvé milují-
cí dobrotě v budoucnosti, nebo si myslet, 
že přestaneš opatrovat ty, které jsi zachrá-
nil před peklem? Opustíš své adoptované 
syny, aby zemřeli hladem, nebo je přesta-
neš vést po správné cestě, na kterou jsi 
je postavil, když zbloudili? Když jsme se 
Ti odcizili, dal jsi nám mnohé milosti – 
odmítneš nám je dát nyní, když naší jedi-

nou touhou je Ti sloužit? Zatímco jsme 
Tě urazili, Ty jsi nás rozveseloval, následo-
val jsi nás, když jsme od Tebe utekli; při-
mkl jsi nás k sobě, očistil jsi nás od viny 
a dal jsi nám svého Svatého Ducha, na-
plnil jsi naše duše radostí a udělil jsi nám 
polibek pokoje.

A proč jsi udělal toto všechno? Zajisté 
proto, abychom věřili, že jako jsi nás kvůli 
Kristu smířil se sebou, když jsme byli me-
zi tvými nepřáteli, tím spíše nás zachováš 
kvůli Němu, nyní v počtu tvých přátel.

Ó můj Bože a má Milosti! Po bezpoč-
tu laskavostí, které jsi nám prokázal, ne-
dovol, abychom Ti nyní nedůvěřovali 
a zpochybňovali, zda jsi nás miloval a za-
mýšlel nás zachránit. Jasnější než slun-
ce v poledne je svědectví zrozené z tvých 
děl, že jsi nás rozveselil a dal naději spá-
sy. Ať se naše srdce s důvěrou spoléhají 
na Boha, přestože necítíme sladkost je-
ho útěch. Upřímná víra věří bez potře-
by argumentu nebo zázraku; a láska vě-
ří svému Milovanému, i když ji trestá: 
pravá trpělivost je smířená trpět bez od-
počinku, a tak skutečná důvěra v Boha 
zůstává neotřesená nepřítomností jaké-
koliv útěchy od Něho. Neptejme se po 
nějakém znaku Boží přízně, ale poslou-
chejme jeho příkaz spolehnout se bez-
výhradně na Něho, a všechna vůle bude 
s námi zadobře. Pokud se cítíme slabý-
mi, spolehněme se na Boha a budeme 
silnými: protože ti, kteří v Něho důvě-
řují, „rozpínají křídla jako orli, aniž se 
unaví“ (srov. Iz 50,31). Jestliže nevíme, 
co máme dělat, důvěřujme svému Stvo-
řiteli a on bude naše Světlo; neboť jak 
říká Izaiáš, „kdokoli kráčel v temnotách 
a neviděl žádný přísvit, ať se spoléhá na 
Hospodinovo jméno, ať se opře o svého 
Boha“ (Iz 50,10). Písmo svaté nám také 
říká: „Kdo v něho skládají svou důvěru, 
pochopí pravdu.“ (Mdr 3,9) Spojme na-
ši naději s nebeským Otcem, když jsme 
v nesnázích, a budeme od nich osvobo-
zeni, jak říká David, když mluví v jeho 
jménu, říkaje v Žalmech (91,14): „Pro-
tože ke mně lne, vysvobodím ho.“ Tato 
slova ukazují, že Bůh se pouze ptá, jestli 
v Něho doufáme, aby nám mohl pomoci, 
protože víra odpadajících v době utrpení 
je slabá. Svatý Petr, když necítil strach, 

procházel se po moři jako by to byla su-
chá země; ale najednou ztratil důvěru, 
začal se topit a náš Pán mu řekl: „Malo-
věrný, proč jsi pochyboval?“ (Mt 14,31) 
Bojme se pro případ, že by měla být tato 
výčitka adresována nám. Jakkoliv divoce 
může kolem nás zuřit moře pochybností, 
postupujme statečně vpřed a nenechme 
myšlenky strachu nebo nedůvěry vstou-
pit do našich srdcí. Raději se spolehně-
me na Boží velkou lásku k nám, která 
nás uchovává v bezpečí uprostřed všeho 
ohrožení. Všechno toto jsem řekl, neboť 
si přeji, aby vaše katolická víra byla očiš-
těna od každé chyby a vaše láska k Bohu 
byla bez poskvrny úzkostlivostí, aby va-
še naděje v Něho byla osvobozena od vší 
nedůvěry a strachu. Věřte mi, Bůh může 
přemoci všechny naše pochyby a poku-
šení. Nechť nám zajistí milost být k Ně-
mu zcela obrácení a spojí všechny naše 
naděje s Ním, protože když se odevzdá-
me do péče našeho Stvořitele, nebude 
zde potřeba pomoci od tvorů světa. Po-
kud někdy do naší mysli vstupují pochy-
by, odežeňme je a mysleme na jiné věci, 
protože pokud nám Bůh nedal prostřed-
ky vyřešit tyto pochyby, neměli bychom 
se kvůli nim příliš znepokojovat.

Přeji Vám a Donu Pedrovi, kterému je 
tento dopis adresován stejně jako Vám, 
abyste byli velmi diskrétní v postu a tě-
lesném umrtvování v průběhu tohoto 
postu, ale buďte opatrní v procvičování 
rady, kterou jsem Vám dal. Nechte Vaši 
mysl dodržovat přísnou zdrženlivost ne-
jen v myšlení na stvořené věci, ale také 
v myšlenkách na sebe. Zapomeňme na 
všechny věci, jděme za Bohem a buďme 
Mu zcela věrní: postěme se od veškeré útě-
chy v jakékoliv stvořenosti, aby mohl Bůh 
přijít a naplnit naše duše přebývající v na-
prostém osamění, protože jsou prázdné 
od všeho dalšího. Když se dostanete do 
Boží přítomnosti, raději Mu naslouchej-
te, než k Němu mluvte, a usilujte o to ví-
ce Ho milovat, než se od Něj učit.

Ať je ten samý Ježíš Kristus, o kterém 
mluvíme, s Vámi a s námi všemi. Amen.

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

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

Přeložil -jn-

Dopis ženě o důvěře v Boha

Sv. Jan z Avily
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Přišli jsme sem, abychom vám 
vyprávěli náš příběh a darova-
li vám trochu naděje. Po dese-

ti letech manželství, během kterých jsme 
se věnovali svým snům a své hudební ka-
riéře, jsme zjistili, že čekáme dítě. Může-
te si představit, jaká to byla pro nás ra-
dost? Představovali jsme si toto stvoření, 
jako si všichni ostatní rodiče představova-
li své dítě. Dítě, které je šťastné, pobíhá 
okolo, hraje si jako všechny ostatní děti. 
Také jsme si představovali jeho obličej, 
jeho oči. V pátém měsíci jsme šli na ul-
trazvuk. Tam jsme se dověděli, že to bu-
de děvčátko a řekli jsme oba skoro najed-
nou: „Bude se jmenovat Lucinka!“

Diagnóza, která zničí náš život?

Po této krásné zprávě jsme zpozorova-
li, že něco není v pořádku. Lékařka byla 
najednou zamlklá a už nic neříkala. I my 
jsme mlčeli, byli jsme zmateni. Potom lé-
kařka řekla: „Chybí část mozečku. Lucie 
by mohla mít Dandy-Walkerův syndrom!“ 
Oněměli jsme, byli jsme zdrceni. Co to 
znamená? A znovu jsme slyšeli lékařku, 
která řekla: „Existuje zákon – 194 –, kte-
rý vám umožňuje potrat.“ Ptala jsem se 
sama sebe: „Co mi umožňuje? Pro co se 
musím rozhodnout? Zničit život?“ ... „Lu-
cie je děvče,“ to jsem si stále opakovala, 
„a ono žije v mém těle!“ Vrátili jsme se 
domů, unaveni, zlomeni.

Měli jsme prodělat další vyšetření, zís-
kat další diagnózy a měli jsme strach. Mys-
leli jsme na to, že Lucinka nebude moci 
chodit, že bude jenom ležet, aniž by se 
pohybovala, že nebude mluvit. Přemýšleli 
jsme o svém životě, který byl u konce, zni-
čený. Přemýšleli jsme o zničených snech. 
Ale moje tělo odmítalo potrat.

V té noci, 4. března, se stalo něco ne-
uvěřitelného. Nemohla jsem spát, uvažo-
vala jsem a hledala řešení. Nějak jsem se 
začala modlit, modlit a zase modlit. Po-

tom jsem cítila jenom prázdnotu, ticho, 
samotu. V této opuštěnosti mi náhle přišla 
na mysl věta: „Ve světle, které tě oslepu-
je, ve světle pronikej, naplň svět. Ty, svět-
lo, pronikni svět!“ A já jsem cítila teplo, 
které mě zaplavilo jako mocné objetí. Po-
tom přišla ještě jedna věta: „Luciin svět – 

je budoucnost plná naděje.“ V tom oka-
mžiku jsem viděla naději, cítila jsem ji na 
vlastní kůži. V tomto okamžiku jsem cíti-
la a slyšela Lucinku, která ve mně křičela 
a říkala: „Ano, my to spolu dokážeme!“ 
Věřila jsem tomu, co jsem viděla a proži-
la. A řekla jsem si: „Ano, jdeme vpřed.“ 
Probudila jsem Gianlucu a všechno mu 
vyprávěla. Řekla jsem mu, že se náš život 
změní. Řekla jsem mu, že opravdu všech-
no ztratíme, ale také všechno najdeme. 
Objevíme nový svět. Svět, který nám Lu-
cie zjevila. Ona nás vede – krok za kro-
kem. Gianluca se na mne díval, cítil moji 
radost a řekl: „Ano, souhlasím s tebou!“ 
– „Ty podivuhodné stvoření, které záříš, 
budeš jako světlo, které zažene všech-
ny mraky.“

Naše misie

Najednou se mi ukázalo to, co se nám 
stalo, jako jedna velká šance přinést tomu-

to světu naději svým životem, svojí hudbou 
– to bylo naše poslání, naše volání. Po ně-
jaké době jsme se rozhodli, že se o náš pří-
běh podělíme s ostatními, a otevřeli jsme 
webovou stránku Ilmondodilucy.com. Kaž-
dý mohl tuto stránku najít, tuto stránku 
světla a naděje a určitě tam nenašel ně-
jakou chladnou, racionální diagnózu – 
jenom světlo. Mnoho lidí z celého svě-
ta nám začalo psát. Psali Lucii, posílali 
obrázky a my jsme uveřejnili také příbě-
hy jiných nemocných dětí. Cítili jsme se 
být ve velkém objetí. Nikdy jsme nežáda-
li pro Lucii uzdravení, když to není vůle 
Boží. Když je to vůle Boží, tak jsme věři-
li, že přišla na svět, protože má poslání 
přinést světlo. Tato slova se ve mně ozý-
vají. Když Pán šatí lilie a živí nebeské 
ptactvo, dá nám sílu, abychom naše děv-
če doprovázeli. Do svého deníku jsem si 
napsala: „Je to možné, že zkušenost tmy 
a bolesti přináší tolik světla?“

O několik dnů později jsme pak do-
stali konečnou diagnózu. Lucie má také 
Downův syndrom. O spojení těchto dvou 
syndromů, Dandy-Walkerova a Downova 
neexistovala vůbec žádná lékařská doku-
mentace. Vědělo se jenom o jednom pří-
padu, o jednom chlapci narozeném v Iz-
raeli, který měl vícečetné deformace, ale 
už jsme neměli strach.

Lucka se narodila 7. července 2009. 
Hned ji odebrali ode mne na operaci jíc-
nu. Operaci přežila! Dne 11. září proběh-
la operace mozečku, 2. října se podrobila 
operaci srdce. Kvůli komplikacím muse-
la zpátky na operační sál, byla v nebez-
pečí života.

Přišla na svět, aby jiným přinesla světlo

Dnes, v roce 2015 říkáme: „Už se ne-
bojím! Už se nebojím!“ (Pak přichází 
Lucka k mikrofonu a říká:) „Maminko! 
Tatínku! Já jsem Lucie! … šťastná!“ Lu-
cinka je náš zázrak. Kvůli něčemu, kvůli 
někomu se měla narodit. Obchází okolo, 
mluví, skáče, tancuje. Už pět let vydává-
me svědectví s koncertem písní „Il mon-
do Lucy“. Chodíme všude s ní, bereme 
ji s sebou, protože chceme přinášet na-
ději těm, kdo ji vidí. Chodíme a šíříme 
toto svědectví se svými přáteli, kteří nás 
na této cestě doprovázejí. Lucie přišla na 
svět proto, aby přinášela světlo a radost.

Z Medjugorje aktuell 11/2015 
přeložil -mp-

Lucinka přišla na svět, 
aby přinesla naději!

Svědectví Anny a Gianlucy Anselmiových
Anna a Gianluca vydávali na Festivalu mládeže v Medžugorje dojemné svě-

dectví o tom, jak jejich dítě Lucie, které přišlo na svět s Downovým syndromem 
a s Dandy-Walkerovým syndromem a podle lékařů se nemělo narodit, přináší 
ostatním naději a světlo.
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Proč je zavraždili?

Džihádisté v Libyi provedli 11. února 
2015 strašlivý zločin. Unesli 21 koptských 
křesťanů a na pláži jim usekli hlavy. Svatý 
otec František za ně 17. února sloužil mši 
svatou a zdůraznil, že „je popravili jenom 
proto, že byli křesťany“.

Vrahové umístili na internetu materiá-
ly, které potvrzují: popravení koptové měli 
možnost zachovat si život – pod podmín-
kou, že přestoupí k islámu. Znamenalo by 
to ale zapřít živého Boha, Ježíše Krista, 
který svou smrtí přemohl náš hřích a svým 
zmrtvýchvstáním překonal smrt. Copak ži-
vot není tím nejcennějším? Copak by ně-
kdo chtěl zemřít za legendu, mýtus nebo 
za pohádku? Tím, že si zvolili smrt, vy-
slovili mučedníci silné svědectví Pravdě.

Výmluvná je také symbolika barev. Čer-
ná barva je jednou z barev islámu, kromě 
jiného proto, že přece „v noci anděl“ při-
nesl Mohamedovi Korán, dusil proroka 
a nutil ho ke čtení (takto zpravuje nejra-
nější životopisec Mohameda, Ibn Ishák, 
152–153), protože vlastně noční temnota 
je nejlepší dobou pro recitaci Koránu (viz 
súra 73:2–6) nebo proto, že Alláh poslal své 
anděly v podobě černých mravenců, aby za-
bíjeli nevěřící (viz např. Tabarí IX:14; Ibn 
Ishák, 849). Vidíme-li postavy černě odě-
né, které způsobují smrt osobám obleče-
ným v barvě oranžové, musíme pochopit, 
že není kompromis mezi světlem a temno-
tou. Každý z nás má na výběr: být buď na 
straně temnoty, nebo na straně Ježíše, kte-
rý je světlem světa (srov. Jan 8,12).

Vrahové byli přesvědčeni, že když za-
bijí Kristova vyznavače, vyplní Alláhovu 
vůli. Bohužel, tak jako Korán, i v hadí-
sech dochované Mohamedovy výpovědi 
jsou plné vybízení k násilí, utvrzujících 
džihádisty v tomto přesvědčení. Vyplnili 
doslovně příkaz Koránu „udeřit do šíjí“ 
(súra 47:4), sťali hlavy nevinným lidem 
a věřili, že za to půjdou do ráje užívat si 
sex s krásnými huriskami na lůžkách po-
stavených v řadě (súra 52:19–20). Vše-

obecně akceptovaná muslimská exegeze 
praví, že muslimové mají „nenávidět ne-
věřící a brát je jako nepřátele, leda že ti 
uvěří v Alláha“ (šejk Sálich al-Munadžid, 
Islam Q&A, fatva č. 11793).

Bohužel, ta přesvědčení jsou integrál-
ní součástí islámu a jsou tak silně zakoře-
něná v mentalitě muslimů, že muslimská 
vláda se vůbec nezajímala o osud unese-
ných koptů.

Zabití, ukřižování 
a useknutí končetin

Krátce předtím byl celý svět pobouřen 
bestialitou bojovníků ISIS, kteří zaživa 
upálili jordánského pilota Maáze Kasás-
bu. Byli tím zasaženi i muslimové. Profe-
sor Ahmed al-Tajíb, imám Al-Azhar, vy-
dal fatvu vyhlašující, že za takový čin si 
jeho pachatelé zaslouží zabití, ukřižová-
ní a useknutí končetin. Ve zdůvodnění 
dodal, že takový trest Korán ukládá těm, 
kdo bojují proti Alláhovi a jeho poslu Mo-
hamedovi.

Proto nás nemůže udivit, že si svět is-
lámu vůbec nevšiml, že o dva dny později 
byl v Egyptě Muslimským bratrstvem rov-
něž zaživa upálen osmnáctiletý Paul Man-
súr Fauzi, jediný živitel rodiny (staral se 
o nemocného otce, matku a sestru). Ne-
volalo se po pomstě, dokonce ani nezahá-
jili vyšetřování, aby odhalili původce činu. 
Proč? Protože upálený mladík byl vyzna-
vačem Krista. Upálení křesťana zaživa ne-
ní negativně vnímáno ani Koránem, ani 
Mohamedem, ani imámy.

Je třeba poznamenat, že na rozdíl od 
imáma al-Tajíba, který se domáhal tortur 
pro vrahy muslima, rodina upáleného osm-

náctiletého křesťana mu po pohřbu připra-
vila svatební veselí, protože šel do nebe ja-
ko ženich. Jeho matka vydala prohlášení, 
že se modlí za pachatele, aby takový čin 
neopakovali, a ujistila všechny, že k nim 
necítí nenávist.

V kříži je vítězství

Podobně se zachovaly rodiny 21 kopt-
ských mučedníků, kteří byli sťati v Libyi. 
Mezi nimi byli bratři Samuel (23 let) a Bi-
šoj (25 let) Estefanos Kamel. Jejich bratr 
Bišir se zeptal své matky: „Co bys řekla, 
kdybys teď potkala jednoho z těch, co za-
bili tvé syny?“ Matka odpověděla: „Řekla 
bych mu: »Pán ať osvítí tvoje oči! Zvu tě 
k nám, pohostíme tě, protože jsi mé syny 
uvedl do království nebeského.«“ Bišir Es-
tefanos Kamel říká oficiálně jménem celé 
rodiny, že nepřijímají kondolence – zaslou-
ží si gratulace za mučednickou smrt bratří. 
Bišir děkuje ISIS za to, že z nahrávky prů-
běhu exekuce nebylo odstraněno volání: 
„Ježíši! Pane!“ – svědectví víry jeho bratří.

Mezi muslimy takové postoje vzbudi-
ly značný rozruch. Lidé volají a přichá-
zejí do rodin mučedníků a ptají se: „Co 
vy jste zač?“ Pro muslimy totiž pomsta 
představuje smysl života (viz Korán, súra 
2:179), a tady vidí absolutní a bezpodmí-
nečné odpuštění. Modleme se, aby Bůh 
otevřel jejich oči i srdce a přivedl je k ob-
rácení, poněvadž přece sám Mohamed 
je varoval: „Nejstrašnějším jménem pro 
Alláha bude jméno muže, který se nazý-
vá Král králů.“ (sbírka hadísů al-Buchárí-
ho, č. 6205 a 6206).

Písmo svaté říká: „Vytáhnou do boje 
proti Beránkovi a Beránek spolu s těmi, 
kdo mu náleží, s povolanými, vyvolenými, 
věrnými, je porazí, neboť on je Pán pánů 
a Král králů.“ (Zj 17,14) Vidíme, jak se 
před našima očima uskutečňuje vítězství 
skrze víru a věrnost svědků Ježíše Krista. 
Vítězství skrze kříž, odpuštění a skutečně 
praktikovanou lásku k nepřátelům.

Zjevným znamením tohoto vítězství je 
dekret premiéra Ibráhíma Mahlaba při-
kazující postavení nového kostela ke cti 
21 koptských mučedníků v provincii Al-
-Minjá v centrální části Egypta, na jih od 
Káhiry. Odtud totiž pocházeli v Libyi za-
vraždění egyptští koptové. Taková událost 
se v průběhu 1400 let od dobytí této země 
muslimy v Egyptě ještě nestala.

Z Miłujcie się! 2/2015 přeložila -vv-

Imran

Vítězství kříže
Před rokem došlo na pláži v Libyi k popravě koptských křesťanů islámskými 

extrémisty. S vyjádřením úcty ke křesťanskému svědectví víry a s modlitbou za 
obrácení a spásu duší všech nepřátel Kristovy církve otiskujeme text, který vyšel 
vloni v polském časopisu Miłujcie się! jako reakce na tuto událost.
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Papež k Římské rotě: Nedostatky ve víře nejsou 
důvodem k neplatnosti manželského svazku

Synoda o rodině mimo jiné světu 
naznačila, že nelze zaměňovat rodinu, 
zamýšlenou Bohem, s jakýmkoli jiným 
typem svazku, řekl papež František při 
zahájení nového soudního roku odvo-
lacího tribunálu Apoštolského stolce 
(22. ledna 2016). Před polední audien-
cí v Klementinském sále Apoštolského 
paláce slavili zaměstanci Římské roty 
mši svatou s kardinálem státním sekre-
tářem a poté proběhla soukromá schůz-
ka Svatého otce s děkanem tribunálu, 
Mons. Piem Vitem Pintem. Ve své pro-
mluvě papež František vyzdvihl jednu 
z definic vatikánského soudu. Kromě 
„tribunálu rodiny“ je totiž Římská ro-
ta rovněž „tribunálem hájícím pravdu 
o posvátnosti manželského svazku“.

„Církev může poukazovat na stálost 
milosrdné Boží lásky k rodinám, zejmé-
na těm, které zranil hřích a životní zkouš-
ky, a zároveň hlásat nezadatelnou prav-
du o manželství podle Božího plánu. Tato 
služba byla svěřena především papežovi 
a biskupům.“

Učitelský a mateřský přístup vede 
církev k vědomí, že mezi křesťany jsou 
lidé se silnou vírou, sycenou kateche-
zí, modlitbou a svátostmi, zatímco ví-
ra jiných věřících je zanedbaná, slabá, 
málo vzdělaná a formovaná, či upad-
la v zapomnění. To však samo o sobě 
není důvodem k prohlášení neplatnos-
ti manželského svazku:

„Je vhodné jasně zdůraznit, že kvalita 
víry není podstatnou podmínkou man-

želského souhlasu, který podle stále plat-
né nauky může být podlomen jedině na 
přirozené úrovni (srov. CIC, kán. 1055, 
§ 1 a 2). Trvalé uschopnění k víře – ha-
bitus fidei, které bylo vlito ve křtu, totiž 
v duši dále tajemně působí, i když se ví-
ra nerozvinula a psychologicky se jeví 
jako nepřítomná. 

Snoubenci, kteří mnohdy k pravému 
manželství přistoupili z přirozeného pu-
zení – instinctus naturae – si v okamži-
ku jeho slavení jen omezeně uvědomují 
plnost Božího plánu. Později však v ro-
dinném životě objevují, co pro ně Bůh 
Stvořitel a Vykupitel stanovil. Nedostat-
ky formace ve víře a také omyl co do 
jednoty, nerozlučitelnosti a svátostné 
důstojnosti manželství činí manželský 
souhlas vadným jen v případě, jestliže 
determinují vůli k uzavření manželství 
(srov. CIC, kán. 1099). Právě z toho 
důvodu je nutné velmi pozorně zvažo-
vat omyly, které se týkají posvátnosti 
manželského svazku,“ doporučil Sva-
tý otec soudcům Římské roty a do-
plnil: Manželství tudíž není ideálem 
pro několik vyvolených, nýbrž stavem, 
který v Kristově milosti mohou proží-
vat všichni pokřtění věřící. Příprava 
na tuto svátost se nicméně má stát ja-
kýmsi druhým katechumenátem, jak 
si to ostatně přeje řada synodních ot-
ců, uzavíral papež.

Podle www.radiovaticana.cz, 
22. ledna 2016

ÚTOKY NA ŽENY JSOU PROJEVEM 
ODMÍTNUTÍ NAŠÍ VIZE SVĚTA
„Masové napadání žen v Kolíně nad 

Rýnem je politickým aktem, je to protest 
proti našemu světu a místu, jaké v něm 
má žena,“ píše prof. Lucetta Scaraffio-
vá, šéfredaktorka ženské přílohy vatikán-
ského deníku L’Osservatore Romano. Na 
stránkách týdeníku Famiglia Christiana 
nazývá silvestrovské útoky přistěhoval-
ců na ženy agresí s kulturním pozadím. 
Jak tvrdí, jde ve skutečnosti o odmítnu-
tí integrace a projev jejich záměru vnutit 
nám svou vlastní vizi světa.

Podle Scaraffiové tyto události uka-
zují, že multikulturnost je skutečně vel-
mi složitou záležitostí a otázka postave-
ní ženy je jednou z centrálních. K jejímu 
řešení nestačí jen dobrá vůle, dodává va-
tikánská komentátorka.

Dodejme, že podle posledních úda-
jů se na policii jen v Kolíně nad Rýnem 
přihlásilo už 380 žen, které se tam staly 
obětí zorganizovaných skupin imigrantů.

www.radiovaticana.cz, 11. 1. 2016

CÍRKEVNÍ TURISTIKA: 
UBYTOVÁNÍ, POUTNÍ TRASY, 

ZAJÍMAVOSTI
Webový portál www.cirkevnituristika.cz 

nabízí na jednom místě přehled poutních 
míst a církevních památek i zajímavostí 
a propojuje křesťanské církevní památ-
ky s ostatními doprovodnými aktivitami, 
které přispívají k obnově duchovních, du-
ševních i fyzických sil.

Na portálu najdou návštěvníci mož-
nosti poutních tras v zájmové lokalitě, 
zajímavosti v nejbližším okolí, které stojí 
za to vidět, a možnost rezervovat si uby-
tování v církevních objektech. Jedná se 
o kláštery, poutní domy a fary. V případě 
far se jedná o objekty, které dříve sloužily 
k bydlení kněží; nyní tyto farnosti spravu-
jí kněží ze sousedních obcí, a proto far-
nosti mohou tyto objekty nabízet např. 
ke krátkodobému pronájmu na dovole-
nou pro jednotlivce, rodiny, skupiny dětí 
či mládeže. Budova fary se tím zachová 
a může poskytnout návštěvníkům prostor 
pro duševní, duchovní i fyzický odpočinek 
a zároveň dát práci lidem, kteří se o chod 
fary starají. Jde většinou o místní obyva-
tele, kteří znají oblast, ve které žijí, a tak 
mohou návštěvníkům doporučit zajíma-
vá místa k výletu. Často se právě tito lidé 

starají také o kostel, takže určitým bonu-
sem pobytu je i možnost prohlídky míst-
ního kostela.

V současné době jsou v sekci „Ubyto-
vání, fary“ v aplikaci www.cirkevnituristi-
ka.cz prezentovány téměř dvě desítky ob-
jektů pro ubytování.

Podle TS ČBK, 13. 1. 2016

MYŠLENKY A TEOLOGIE 
BENEDIKTA XVI. NA FACEBOOKU

Vatikánská nadace Joseph Ratzinger – 
Benedikt XVI., která si klade za cíl pod-
poru myšlení emeritního papeže, dne 
14. ledna 2016 založila facebookovou 
stránku https://www.facebook.com/Fon-

dazione-Vaticana-Joseph-Ratzinger-Bene-
detto-XVI-566735950151496/. Nadace se 
sídlem ve Vatikánu byla ustavena v ro-
ce 2010 na přání četných badatelů. Kaž-
doročně uděluje Cenu Ratzinger, která si 
klade za cíl „poděkovat za teologii, kte-
rá chce poznávat skrze lásku milované-
ho“, povzbudit teology a poděkovat jim 
za to, že předávají skutečnost, že „Pán 
nám dal církev jako živý subjekt, s bis-
kupskou strukturou ve společenství s pa-
pežem“. Ačkoliv jsou jednotlivé příspěv-
ky na Facebooku psané zpravidla italsky, 
po rozkliknutí je možné změnit jazyk na 
němčinu, angličtinu nebo španělštinu.

Podle TS ČBK
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Noeviny: 9. 2. 2016 16:10 Zachraňme kostely (4. díl): 
Kostel sv. Archanděla Michaela v Jiříkově 16:30 Můj Bůh 
a Walter: Život z Krista 17:00 Mše svatá Popeleční středy 
z baziliky sv. Petra v Římě [L] 19:00 Velké ticho v Poličanech 
19:20 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syneček 19:25 Bible pro 
nejmenší: Gedeon 19:30 Terra Santa News: 10. 2. 2016 [P] 
20:00 P. Vojtěch Kodet – Tvář Otcova milosrdenství: Srdce 
Boha [P] 20:35 Adorace [L] 21:20 Léta letí k andělům (73. díl): 
Tadeusz Kondrusiewicz – běloruský římskokatolický kněz a ar-
cibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev [P] 21:40 Noční univer-
zita: MUDr. Jitka Krausová – „Žité bludy“ současnosti a psy-
chické zdraví [P] 22:55 Generální audience Svatého otce [P] 
23:25 VideoJournal české vědy 23:45 Slavnostní koncert ze 
Křtin u Brna 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 11. 2. 2016
6:05 Putování modrou planetou: Galapágy, peklo nebo ráj? 
6:50 Léta letí k andělům (73. díl): Tadeusz Kondrusiewicz – bě-
loruský římskokatolický kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-
-Mohylev 7:10 Jakob Eiben, kováč z Medzeva 7:35 Karmelitky 
z Nenshatu 7:50 Řeckokatolický magazín 8:10 Terra Santa 
News: 10. 2. 2016 8:30 Starobělské Lurdy 8:35 Pláč upro-
střed ticha 9:10 P. Vojtěch Kodet – Tvář Otcova milosrden-
ství: Srdce Boha 9:45 Poselství svatých: Bernadette Soubirous 
10:00 Kulatý stůl (172. díl): Terezie z Avily a křesťanská me-
ditace 11:35 Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži 
11:45 Bible pro nejmenší: Gedeon 11:50 Sedmihlásky (8. díl): 
U suseda syneček 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Post 
Scriptum [P] 12:15 Slavnostní koncert ze Křtin u Brna 
13:35 Generální audience Svatého otce 14:05 Muzikanti, 
hrajte (2. díl): S dechovou hudbou Túfaranka 15:05 Noeland 
(17. díl) 15:30 Remeslá pod Tatrami 16:15 Zpravodajské 
Noeviny: 9. 2. 2016 16:35 Mezi pražci (45. díl): Únor 2016 
17:15 Ars Vaticana (30. díl) 17:25 Před branami křesťan-
ského království 18:00 Animované biblické příběhy: Ester 
18:25 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syneček 18:30 Bible 
pro nejmenší: Hana 18:35 Hlubinami vesmíru s Martinem 
Gembecem, 2. díl 19:20 Poselství svatých: Bernadette 
Soubirous 19:30 Zpravodajské Noeviny: 11. 2. 2016 [P] 
20:00 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře (94. díl): Malé 
hlásky Sedmihlásky 21:25 Putování po evropských klášte-
rech: Benediktinský klášter v Zevenkerken, Belgie 22:00 Post 
Scriptum 22:10 Pod lampou [P] 0:15 Zpravodajské Noeviny: 
11. 2. 2016 0:35 Poslední enter 0:45 Zachraňme kostely 
(4. díl): Kostel sv. Archanděla Michaela v Jiříkově 1:05 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Pátek 12. 2. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 11. 2. 2016 6:25 Zachraňme 
kostely (4. díl): Kostel sv. Archanděla Michaela v Jiříkově 
6:45 Outdoor Films s Rastislavem Hatiarem a Jurajem 
Prágerem (46. díl): Slepá důvěra 8:15 VideoJournal české 
vědy 8:30 Noční univerzita: MUDr. Jitka Krausová – „Žité 
bludy“ současnosti a psychické zdraví 9:40 Salesiánský 
magazín 10:00 ARTBITR – Kulturní magazín (12. díl): S pře-
kladatelkou Jarkou Vrbovou 10:10 Na druhý pohled, 5. díl 
11:45 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syneček 11:50 Bible 
pro nejmenší: Hana 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Léta letí k andělům (73. díl): 
Tadeusz Kondrusiewicz – běloruský římskokatolický kněz 
a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev 13:10 Ars Vaticana 
(30. díl) 13:20 Remeslá pod Tatrami 14:05 Putování modrou 
planetou: Galapágy, peklo nebo ráj? 14:50 Poselství svatých: 
Bernadette Soubirous 15:00 Křížová cesta z Lurd 15:15 Cesta 

Pondělí 8. 2. 2016
6:05 Kulatý stůl (172. díl): Terezie z Avily a křesťan-
ská meditace 7:35 Trinidad a Tobago: Všichni vy žízniví, 
pojďte 8:30 Buon giorno s Františkem 9:35 Přejeme si … 
10:00 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem: Noc zpověd-
níka 10:20 Mezi pražci (45. díl): Únor 2016 11:05 Léta 
letí k andělům (63. díl): Milan Novák – badatel Karla I. 
Habsburského 11:25 Dealer Božího slova 11:35 Poslední 
enter 11:45 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syneček 11:50 Bible 
pro nejmenší: Saul se stal Pavlem 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Žamboši na 
Dostavníku 2012: Folková pohlednice z Mohelnického do-
stavníku 2012 13:25 Jakob Eiben, kováč z Medzeva 13:50 My 
v Odrách 2014 14:30 VideoJournal české vědy 14:45 Noční 
univerzita: P. Radomír Metoděj Hofman OT – Německý řád 
16:00 V souvislostech (127. díl) 16:20 Ars Vaticana (29. díl) 
16:30 Putování modrou planetou: Galapágy, peklo nebo ráj? 
17:15 Zázrak v pralese 17:45 Zachraňme kostely (4. díl): 
Kostel sv. Archanděla Michaela v Jiříkově 18:10 Salesiánský 
magazín [P] 18:25 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syneček 
18:30 Bible pro nejmenší: Pavlovy cesty 18:35 Don Bosco, 
světec který hrával fotbal 19:00 Vatican magazine (848. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 19:30 Přejeme si … 
20:00 Na druhý pohled: 5. díl [L] 21:35 ARTBITR – Kulturní 
magazín (12. díl): S překladatelkou Jarkou Vrbovou [P] 
21:45 Terra Santa News: 3. 2. 2016 22:10 Noční univerzita: 
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. – Svoboda slova – zdroje a meze 
23:05 Pražská Loreta 23:30 Vatican magazine (848. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 0:05 Remeslá pod Tatrami 
0:45 Čeští salesiáni v Bulharsku 1:00 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Úterý 9. 2. 2016
6:05 Slavnostní koncert ze Křtin u Brna 7:20 Salesiánský 
magazín 7:40 Pod lampou 9:45 Muzikanti, hrajte (2. díl): 
S dechovou hudbou Túfaranka 10:50 Noční univerzita: 
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. – Svoboda slova – zdroje a meze 
11:45 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syneček 11:50 Bible pro 
nejmenší: Pavlovy cesty 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Post 
Scriptum [P] 12:15 Vatican magazine (848. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu 12:45 Léta letí k andělům (63. díl): 
Milan Novák – badatel Karla I. Habsburského 13:05 Ars 
Vaticana (29. díl) 13:20 Mezi pražci (45. díl): Únor 2016 
14:05 Kulatý stůl (172. díl): Terezie z Avily a křesťanská medi-
tace 15:35 Přejeme si … 16:00 Hlubinami vesmíru s Martinem 
Gembecem, 2. díl 16:40 Dar z Medžugorje 17:00 Dům nejen ze 
skla (15. díl) 18:00 Noeland (17. díl) 18:25 Sedmihlásky (8. díl): 
U suseda syneček 18:30 Bible pro nejmenší: Pavel na ostrově 
18:35 Animované biblické příběhy: Ester 19:05 Karmelitky 
z Nenshatu 19:20 Poslední enter 19:30 Zpravodajské 
Noeviny: 9. 2. 2016 [P] 20:00 Arbitráž [P] 20:25 V souvis-
lostech (127. díl) 20:45 Můj Bůh a Walter: Poslední věci 
21:05 Řeckokatolický magazín [P] 21:20 Před branami křes-
ťanského království 21:55 Post Scriptum 22:05 Jak potkávat 
svět (2. díl): S Jaroslavem Krčkem 23:00 Jakob Eiben, kováč 
z Medzeva 23:25 Terra Santa News: 3. 2. 2016 23:45 Přejeme 
si … 0:10 Zpravodajské Noeviny: 9. 2. 2016 0:30 Poselství 
svatých: Matka Tereza 0:40 Sýrie – kolébka křesťanství 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 10. 2. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 9. 2. 2016 6:25 Noční uni-
verzita: P. Radomír Metoděj Hofman OT – Německý řád 
7:35 Vatican magazine (848. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 8:05 Remeslá pod Tatrami 8:45 Harfa Noemova: 
Petr Špaček hraje Haydna 9:10 S Bohem podél Rio Marañon 
9:35 Ars Vaticana (29. díl) 9:50 Přímý přenos generální au-
dience papeže [L] 11:05 Stíny barbarské noci 11:45 Bible 
pro nejmenší: Pavel na ostrově 11:50 Sedmihlásky (8. díl): 
U suseda syneček 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Jak po-
tkávat svět (2. díl): S Jaroslavem Krčkem 13:00 Salesiánský 
magazín 13:15 Poselství svatých: Matka Tereza 13:30 Buon 
giorno s Františkem 14:30 Škola křesťanského života a evan-
gelizace 14:45 ARTBITR – Kulturní magazín (12. díl): S pře-
kladatelkou Jarkou Vrbovou 15:00 Korunka k Božímu mi-
losrdenství [L] 15:15 Zázrak v pralese 15:45 Zpravodajské 

na přehlídku církevních škol 15:25 Žamboši na Dostavníku 
2012: Folková pohlednice z Mohelnického dostavníku 2012 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 11. 2. 2016 16:20 Missio ma-
gazín: leden 2016 17:20 Harfa Noemova: Petr Špaček hraje 
Haydna 17:45 Plečnikův kostel sv. Františka v Lublani 
18:00 Arbitráž 18:25 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syne-
ček 18:30 Bible pro nejmenší: Šalamoun 18:35 Hermie soutěží 
18:50 Můj Bůh a Walter: Život z Krista 19:10 Putování po evrop-
ských klášterech: Benediktinský klášter v Zevenkerken, Belgie 
19:40 Cesta na přehlídku církevních škol 20:00 Kulatý stůl 
(191. díl): Pokušení moci [L] 21:35 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (12. díl): S překladatelkou Jarkou Vrbovou 21:45 P. Vojtěch 
Kodet – Tvář Otcova milosrdenství: Srdce Boha 22:25 Mezi 
pražci (45. díl): Únor 2016 23:05 Labyrintem víry s Tomášem 
Halíkem: Vzdáleným nablízku 23:30 Chiara Luce Badano 
– Neobyčejný příběh obyčejné dívky 0:20 Hlubinami ves-
míru s Martinem Gembecem, 2. díl 1:00 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Sobota 13. 2. 2016
6:05 Remeslá pod Tatrami 6:45 Poselství svatých: Matka 
Tereza 6:55 Dealer Božího slova 7:05 Léta letí k andělům 
(73. díl): Tadeusz Kondrusiewicz – běloruský římskokatolický 
kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev 7:25 Vatican 
magazine (848. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 
8:00 Jakob Eiben, kováč z Medzeva 8:25 Noeland (17. díl) 
8:50 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syneček 8:55 Animované 
biblické příběhy: Ester 9:25 Zachraňme kostely (4. díl): 
Kostel sv. Archanděla Michaela v Jiříkově 9:45 Buon 
giorno s Františkem 10:50 Terra Santa News: 10. 2. 2016 
11:10 Můj Bůh a Walter: Život z Krista 11:30 Labyrintem víry 
s Tomášem Halíkem: Vzdáleným nablízku 12:00 Polední 
modlitba Sv. otce Františka [P] 12:10 Post Scriptum [P] 
12:20 Poslední enter 12:30 P. Vojtěch Kodet – Tvář Otcova 
milosrdenství: Srdce Boha 13:10 Pod lampou 15:15 Studio 
František: Papež František v Mexiku [L] 16:30 Papež František 
v Mexiku: Uvítací ceremoniál v Národním paláci v Mexico 
City [L] 17:15 Papež František v Mexiku: Setkání s diplomaty 
a představiteli veřejného života [L] 18:30 Papež František 
v Mexiku: Setkání s biskupy Mexika [L] 19:20 Sedmihlásky 
(8. díl): U suseda syneček 19:25 Bible pro nejmenší: Šalamoun 
19:30 V souvislostech (128. díl) [P] 20:00 Cesta k andělům 
(100. díl): Zdeňka Rybová – Hnutí pro život [P] 20:50 Harfa 
Noemova: Adam Plachetka v Ostravě, 1. část 21:15 V po-
horách po horách (7. díl): Velký Roudný 21:25 Žamboši 
na Dostavníku 2012: Folková pohlednice z Mohelnického 
dostavníku 2012 21:55 Post Scriptum 22:05 Noční uni-
verzita: P. Radomír Metoděj Hofman OT – Německý řád 
23:20 Karmelitky z Nenshatu 23:35 Arbitráž 0:05 Na druhý 
pohled, 5. díl 1:35 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 14. 2. 2016
6:15 Ars Vaticana (30. díl) 6:25 Noční univerzita: MUDr. Jitka 
Krausová – „Žité bludy“ současnosti a psychické zdraví 
7:40 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře (94. díl): Malé 
hlásky Sedmihlásky 9:00 Putování modrou planetou: Galapágy 
peklo nebo ráj? 9:45 Řeckokatolický magazín 10:00 ARTBITR 
– Kulturní magazín (12. díl): S překladatelkou Jarkou Vrbovou 
10:10 Poselství svatých: Terezie z Lisieux [P] 10:20 V sou-
vislostech (128. díl) 11:00 Papež František v Mexiku: Mše 
svatá z baziliky v Guadalupe [P] 13:05 Putování modrou 
planetou: Mexiko 13:40 Cesta k andělům (100. díl): Zdeňka 
Rybová – Hnutí pro život 14:30 Arbitráž 14:55 Léta letí k an-
dělům (73. díl): Tadeusz Kondrusiewicz – běloruský řím-
skokatolický kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev 
15:15 Sedmihlásky (12. díl): Sadila sem hrušku v humně 
15:20 Noeland (19. díl) 15:45 Animované biblické příběhy: Jan 
Křtitel 16:15 Studio František: Papež František v Mexiku [L] 
17:30 Papež František v Mexiku: Mše svatá z Ecatepecu 
a Anděl Páně [L] 19:30 Přejeme si … [P] 20:00 P. Vojtěch 
Kodet – Tvář Otcova milosrdenství: Dům milosrdenství 
(Jan 5,1–9.14) [P] 20:40 Guadalupe [P] 21:40 Má vlast: 
Prostějov I. [P] 22:40 Ars Vaticana (30. díl) 22:50 Na druhý 
pohled, 5. díl 0:25 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne: 
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 1:05 Noční re-
príza 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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Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)

BREVIÁŘ PRO LAIKY 6. – 13. ÚNORA 2016

 

Liturgická čtení
Neděle 7. 2. – 5. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Iz 6,1–2a.3–8
Ž 138(137),1–2a.2bc+3.4–5.7c–8
Odp.: 1c (Budu ti hrát, 
Hospodine, před anděly.)
2. čt.: 1 Kor 15,1–11
Ev.: Lk 5,1–11

Pondělí 8. 2. – nezávazná 
památka sv. Jeronýma 
Emilianiho nebo sv. Josefiny 
Bakhity
1. čt.: 1 Král 8,1–7.9–13
Ž 132(131),6–7.8–10
Odp.: 8a (Vstaň, Hospodine, 
vejdi na místo svého odpočinku!)
Ev.: Mk 6,53–56

Úterý 9. 2. – ferie
1. čt.: 1 Král 8,22–23.27–30
Ž 84(83),3.4.5+10.11
Odp.: 2 (Jak milý je tvůj příbytek, 
Hospodine zástupů!)
Ev.: Mk 7,1–13

Středa 10. 2. – Popeleční středa
1. čt.: Jl 2,12–18
Ž 51(50),3–4.5–6a.12–13.14+17
Odp.: srov. 3a (Smiluj se, Pane, 
neboť jsme zhřešili.)
2. čt.: 2 Kor 5,20–6,2
Ev.: Mt 6,1–6.16–18

Čtvrtek 11. 2. – připomínka 
Panny Marie Lurdské
1. čt.: Dt 30,15–20
Ž 1,1–2.3.4+6
Odp.: Ž 40(39),5a (Blaze 
tomu, kdo svou naději vložil 
v Hospodina.)
Ev.: Lk 9,22–25

Pátek 12. 2. – ferie
1. čt.: Iz 58,1–9a
Ž 51(50),3–4.5–6a.18–19
Odp.: 19b (Zkroušeným 
a pokorným srdcem, Bože, 
nepohrdneš.)
Ev.: Mt 9,14–15

Sobota 13. 2. – ferie
1. čt.: Iz 58,9b–14
Ž 86(85),1–2.3–4.5–6
Odp.: 11a (Pouč mě o své cestě, 
Hospodine, abych kráčel v tvé 
pravdě.)
Ev.: Lk 5,27–32

ŘK farnost Třebíč–město ve spolupráci s CK Voma 
pořádá POUŤ DO ŘÍMA KE SVATÉ BRÁNĚ, dále Pompe-
je – bazilika Panny Marie Růžencové, P. Pio, Mano-
ppello, Loreta, Assisi. Doprovází P. Václav Kříž. Ter-
mín: 12.–19. 3. 2016, cena: 8550 Kč + 10 Euro. In-
formace na www.ckvoma.cz • tel. 568 821 115.

IX. NÁRODNÍ SETKÁNÍ MODLITEB OTCŮ V ČR
Sv. Hostýn (poutní dům č. 3), 12. 2. – 14. 2. 2016

„Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, 
choď cestou přímou a doufej v něho.“ (Sir 2,6)

Milí otcové, pojďme se společně modlit a děkovat. Jistě má-
me každý za co. Pokud chcete prožít víkend ve společenství 
chlapů – otců, vzájemně se povzbudit, podělit se o radosti 
i strasti otcovství a prožít společné chvíle s Pánem, přijeďte – 
přijďte. Účast přislíbili i katoličtí kněží. Cena bude asi 1100 Kč. 
Kdyby byla cena pro někoho z Vás důvodem pro to, že nemů-
žete přijet, ozvěte se a zkusíme to nějak vyřešit. Prosíme, po-
šlete vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 9. 2. 2016. 
Zároveň prosíme o modlitbu a podněty k programu setkání.
Předběžný program: pátek (12. 2.) – mše svatá v 18 hod.; se-
známení účastníků, slovo na úvod • sobota (13. 2.) – slovo 
kněze, svědectví, skupinky, společné modlitby otců, křížová 
cesta v přírodě, mše svatá, adorace • neděle (14. 2.) – mše 
svatá, slovo kněze, zhodnocení, oběd a rozeslání.

Rádi bychom se ve skupinkách a svědectvích zaměřili na 
odevzdání, na naši důvěru v Boha.

S přáním všeho dobra

Honza Brázdil a Mirek Liška

Uvedení do první modlitby dne: NE 7. 2. PO 8. 2. ÚT 9. 2. ST 10. 2. ČT 11. 2. PÁ 12. 2. SO 13. 2.

Antifona 812 912 826 928 841 945 270 299 270 299 270 299 270 299

Žalm 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 812 913 827 928 842 945 271 300 272 301 271 300 272 301

Antifony 813 914 828 929 843 946 1107 1232 1198 1330 1214 1347 1229 1364

Žalmy 813 914 828 930 843 946 1108 1232 1199 1331 1214 1347 1229 1364

Krátké čtení a zpěv 816 917 831 933 847 950 274 304 277 308 281 311 284 315

Antifona k Zach. kantiku 692 781 831 933 847 950 274 304 278 308 281 312 284 316

Prosby 817 917 831 933 847 951 274 304 278 308 281 312 284 316

Závěrečná modlitba 692 782 1306 1449 847 951 275 305 278 309 282 312 285 316

Modlitba během dne:

Hymnus 817 918 832 934 848 952 273 302 273 302 273 302 273 302

Antifony 818 919 833 935 848 952 273 303 273 303 273 303 273 303

Žalmy 818 919 833 935 849 953 1188 1319 1204 1336 1219 1353 1234 1370

Krátké čtení 820 921 835 937 851 955 275 305 279 309 282 313 285 316

Závěrečná modlitba 692 782 835 938 851 955 275 305 278 309 282 312 285 316

Nešpory: SO 6. 2.

Hymnus 807 907 821 922 837 939 852 956 268 298 269 299 268 298 268 297

Antifony 808 908 822 923 838 940 853 957 1193 1324 1208 1341 1224 1358 286 318

Žalmy 808 908 823 924 838 940 853 957 1193 1324 1209 1341 1224 1359 808 908

Kr. čtení a zpěv 810 911 825 926 840 943 856 960 276 306 280 310 283 314 286 318

Ant. ke kant. P. M. 692 781 693 782 840 943 856 960 276 307 280 310 283 314 287 319

Prosby 811 911 826 927 841 944 856 960 277 307 280 310 283 314 287 319

Záv. modlitba 692 782 692 782 1306 1449 857 961 275 305 278 309 282 312 289 321

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

Zdarma zašlu 5 ks POSVĚCENÝCH ZÁZRAČNÝCH ME-
DAILEK tomu, kdo pošle obálku se zpáteční adresou 
a známkou 17 Kč na adresu: Marta Vondráková, 
Masarykovo nám. 46, 751 03 Brodek u Přerova.

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomou-
ce Vás srdečně zvou na postní duchovní obnovu na 
téma „OBJEVME SE SV. RITOU SKRYTÉ BOHATSTVÍ 
VE SKUTCÍCH MILOSRDENSTVÍ“, která má přímou 
souvislost se Svatým rokem milosrdenství, vyhlá-
šeným papežem Františkem. Duchovní obnova se 
uskuteční ve dnech 20.–21. února 2016. 

Program začíná v sobotu v 9 hodin mší svatou v ba-
zilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Nor-
bertinu (vede S. Siarda L. Trochtová). Zakončení 
je v neděli ve 13 hodin. Z důvodu omezené kapaci-
ty je nutné se přihlásit do 15. února 2016 na e-mail 
info@premonstratky.cz nebo na tel. 733 755 836.

ZÁZRAČNÁ MEDAILKA – 14karátový zlatý přívěšek. Cena od 
1320 Kč. Posíláme do 3 týdnů na do-
bírku + poštovné a balné. Objednáv-
ky: Lucia Novotná, tel. 721 428 521, 
e-mail: novotna.lucia@seznam.cz.
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VYZNÁNÍ
Svatý Augustin • Z latinského originálu přeložili Ondřej 
Koupil, Marie Kyralová a Pavel Mareš • Úvod a poznámky 
David Vopřada • Odpovědný redaktor Pavel Mareš • Rejstříky 
Stanislav Předota

Duchovní autobiografie svatého Augustina s nevídanou 
autentičností svědčí nejen o lidské křehkosti, ale i o palčivém 
hledání a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě člověka. 
Dosud poslední, opakovaně vydávaný český pře-
klad Vyznání pocházel z roku 1926 a jazykově 
už notně zastaral. Tento nový překlad díla je 
doplněn o odborný úvod, vysvětlivky a rejstříky.

Karmelitánské nakladatelství 
Váz., 148x198 mm, 444 stran, 590 Kč

NOVÉNA K JEŽÍŠI KRISTU, TVÁŘI BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ
Vojtěch Kodet • Odpovědná redaktorka Ivana Albrechtová

Novéna vyšla u příležitosti Roku milosrdenství (8. 12. 2015 
– 20. 11. 2016), vyhlášeného papežem Františkem. Novéna za-
číná vždy modlitbou sv. Jana Pavla II. a pokračuje biblickým 
úryvkem, krátkým zamyšlením nad Božím milosrdenstvím 
v dějinách spásy, modlitbou s možností vložit 
vlastní úmysl. Modlitbu každého dne novény 
završuje litanie k Božímu milosrdenství. Vyšlo 
s církevním schválením.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 100x145 mm, 44 stran, 49 Kč

CHUDÝ, KTERÝ NAŠEL RADOST • SVATÝ BENEDIKT 
LABRE
Agnès de la Gorce • Z francouzštiny přeložila Věra Dvořáková 
• Kresbami doprovodil Václav Sokol • Redaktor Ondřej Tuček

Svatý Benedikt-Joseph Labre (1748–1783) pocházel ze seve-
rofrancouzského kraje Artois. Byl nejstarším selským synem, 
ale odmítl právo na rodinný grunt. Jeho srdce toužilo po nej-
přísnějším klášteře. Avšak pro tělesnou i duševní křehkost se 
nikdy v klášterních zdech nezabydlel. Vzdal se pro Boha vše-
ho, a Bůh mu za to odmítal splnit jeho touhu. Tak se Benedikt 
vydal na cestu. Stal se poutníkem a své odříkání si nosil s se-
bou. Jeho krajní askeze se oblékla do provazů deště v apenin-
ských údolích, do hmyzích parazitů zalézajících mu pod oble-
čení, do opakovaného kamenování římskými výrostky, do oběda 
z ne oloupaných pomerančů a ztvrdlého chleba. Postupem ča-
su začali lidé pociťovat Benediktovu svatost. Léčil, viděl jim 
do srdce, zářil přes svůj odpudivý zjev. Tento u nás téměř ne-
známý svatý nemluvil mnoho, ale promlouval skrze něho Bůh.

Triáda • Brož., 145x190 mm, 176 stran, 259 Kč

PROMLUVY O MODLITBĚ: MODLITBA S JEŽÍŠEM
Charles Journet • Z francouzštiny přeložila Tereza Hodinová 
• Odpovědná redaktorka Eva Fuchsová • Předmluva Georges 
kardinál Cottier OP

Journet nás uvádí do tématu „Malým katechis-
mem o modlitbě“, který je vlastně stručným shrnu-
tím toho, co o modlitbě říká svatý Tomáš Akvin-
ský ve své Teologické sumě. Dále už je pozornost 
věnována výhradně modlitbě Ježíšově – neboť kaž-
dá modlitba křesťana, která má být slyšena v ne-
bi, musí být v prvé řadě modlitbou Ježíšovou.

KRYSTAL OP, s.r.o. • Brož., 112x175 mm, 144 stran, 170 Kč

Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ


