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Drazí bratři a sestry, dobrý 
den! Když jsme mluvili o bož-
ském milosrdenství, několi-

krát jsme se odvolali k postavě otce rodi-
ny, jenž má svoje děti rád, pomáhá jim, 
stará se o ně a odpouští jim. A jako otec 
je vychovává, napomíná, když chybují, 
a podporuje jejich růst v dobru.

Takto je představován Bůh v první ka-
pitole proroka Izaiáše, kde se Pán jako 
laskavý, ale také pozorný a náročný otec 
obrací k Izraeli, kterého obviňuje z nevěr-
nosti a zkaženosti, aby jej přivedl zpět na 
cestu spravedlnosti. Text začíná následov-
ně: „Slyšte, nebesa, naslouchej země, tak 

Milosrdenství a napomenutí
Katecheze Svatého otce Františka při generální audienci 

2. března 2016 na náměstí Sv. Petra v Římě

promluvil Hospodin: »Syny jsem vycho-
val, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Vůl 
zná svého hospodáře, osel jesle svého pá-
na, mne však Izrael nezná, můj lid je ne-
chápavý.«“ (Iz 1,2–3) Bůh skrze proroka 
promlouvá k lidu s hořkostí zklamané-
ho otce. Vychoval svoje děti a ty se pro-
ti Němu nyní vzbouřily. Dokonce dobyt-
čata jsou věrná svému pánu a poznávají 
ruku, která je živí; lid však už nepoznává 
Boha a vzpírá se porozumění. Bůh, tře-
baže dotčen, nechává promlouvat lásku 
a apeluje na svědomí svých zvrhlých dě-
tí, aby se napravily a znovu se nechaly mi-
lovat. Takto jedná Bůh! Přichází k nám 

s tím, abychom se od Něho, svého Boha, 
nechali mít rádi.

Vztah otec – syn, ke kterému se proro-
ci často odvolávají, když mluví o smlou-
vě mezi Bohem a jeho lidem, byl znetvo-
řen. Výchovné poslání rodičů má za cíl 
nechat děti růst ve svobodě, aby se staly 
odpovědnými a byly schopny konat dob-
ré skutky pro sebe i vůči ostatním. V dů-
sledku hříchu se však svoboda stává po-
žadavkem autonomie, požadavkem pýchy, 
a pýcha staví do opozice a vytváří iluzi 
soběstačnosti.

Proto Bůh na svůj lid volá: „Spletli jste 
si cestu.“ Láskyplně a s hořkostí mluví 
o „svém“ lidu. Bůh se nás nikdy nezříká. 
Jsme jeho lidem, nejšpatnější muž, nej-
špatnější žena, nejšpatnější národy jsou 
jeho dětmi. Takový je Bůh: nikdy, nikdy 
se nás nezříká! Bůh neustále volá: „Přijď, 

Důsledkem hříchu je utrpení. 
Nejen lidské, ale dokonce 
i Boží. O tom pokorně rozjí-

mejme v tomto Svatém týdnu, do něhož 
právě vstupujeme, i za pomoci následu-
jících stránek.

Už nás někdy napadlo, že Svatý týden 
je tak trochu obrazem našeho duchovní-
ho života? Začíná Květnou nedělí, kdy 
si katolická církev připomíná slavný Je-
žíšův vjezd do Jeruzaléma. Tady vidíme 
mnoho lidí, kteří vítají „požehnaného, 
který přichází jako král ve jménu Páně“ 
(srov. Lk 19,38). To je nadšení, které je 
na začátku zralé víry. Pak je až do Ze-
leného čtvrtku „relativní klid“ – možný 
obraz zrajícího života s Ježíšem. Najed-
nou však dostávají události Svatého týd-
ne rychlý spád. Ježíš ví, že bude muset 
přinést oběť krve za hříchy všech lidí – 
ty dosavadní i ty budoucí. Proto jako svůj 
dar zanechává zde na zemi svátost Eu-
charistie a dává své Tělo jako duchovní 
pokrm pro člověka, který ve víře v živé-
ho Ježíše přítomného v kousku promě-
něné Hostie bojuje za spásu své duše. 
Velkopáteční obraz dějin spásy je pak 
smutným vyjádřením toho, co způsobu-
je a kam vede lidský hřích. Člověk snad-
no upadne do hříchu; ale může se posi-
lovat životem ze svátostí a každodenní 
modlitbou, při níž se rovněž setkáváme 

s živým Bohem. (str. 10–11; srov. Svět-
lo 9/2016, str. 12–13) Smutek z násled-
ku hříchu přetrvává i na Bílou sobotu – 
mrtvé Ježíšovo tělo leží v hrobě. Známe 
jistě dobře ten pocit, když si uvědomíme 
svůj hřích – pocit jakési tupé prázdnoty 
v duši. Tady jako by se zastavil čas, Svatý 
týden končí… Často zde končí i duchovní 
život mnohých lidí, v jejichž silách není 
učinit další důležitý krok víry…

Bůh v osobě Ježíše je však Vítězem! 
O tom svědčí nedělní ráno, kdy hrob je 
prázdný a Ježíš se pak v průběhu čtyřice-
ti dní zjevuje ženám, apoštolům, učední-
kům. A to je hmatatelný důkaz, že jeho 
učení je pravé a že On je tím slíbeným 
Vykupitelem, přinášejícím všem, kdo 
jsou ochotni to přijmout, věčnou spásu. 
Je třeba tomu uvěřit – učinit tento roz-
hodující krok víry! Ale je také nutné z to-
ho vyvodit důsledky: přijmout Ježíšovo 
učení, jeho požadavky jako základ své-
ho života a na něm budovat své osobní 
dílo spásy – ve spojení s trpícím, ukřižo-
vaným i zmrtvýchvstalým Ježíšem. Jiná 
cesta neexistuje! Rozdíl je v její délce – 
u někoho je to cesta celoživotní, jiný po 
ní jde posledních pár vteřin svého života. 

Nespravedlivé? Nikoliv. Copak my sami 
netoužíme po tom, aby naše dcera, náš 
syn, nám blízký člověk měli šťastný ži-
vot? Přáli bychom jim to pořád, ale záro-
veň bychom někdy uvítali, aby to jednou 
konečně nastalo, třeba i ke konci života. 
Tak touží i Bůh po tom, aby se hříšník 
obrátil a získal život věčný, třeba i v oka-
mžiku smrti.

Nakonec, Bůh působí věci, se který-
mi my lidé nepočítáme, a to natolik, že 
je zde na zemi leckdy ani nepochopíme. 
Stačí se podívat na Pilátův příběh při od-
souzení Ježíše na smrt. (str. 4–5) Urči-
tě bychom se našli i zde: Kolikrát svým 
hříchem my odsuzujeme Ježíše na kříž, 
i když víme, že bychom se hříchu měli 
zdržet? Anebo naopak: stačí se podívat 
na příběh Boží lásky k člověku – samot-
nou Ježíšovu výkupnou smrt. Že jde o re-
alitu, dokládají i hmotné stopy oněch vý-
kupných událostí. (str. 6–9)

Mnoha způsoby můžeme rozjímat 
v tomto Svatém týdnu o Ježíšově díle 
spásy. Ale jedno máme mít na paměti 
vždy: Víc už Bůh pro nás a pro naši spásu 
udělat nemohl. Ježíšova smrt nás o tom 
přesvědčuje. Kéž přesvědčí i ty, kdo to 
dosud nepoznali či nepochopili! Vedle 
díkůvzdání prosme i o zázrak obrácení!

Daniel Dehner

Dokončení na str. 9

Editorial
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Dnes najdeš Ježíše tam, kde se 
ozývá radostné volání a já-
sot. Děkuj Duchu Svatému, 

že se můžeš zúčastnit Ježíšova slavnost-
ního vstupu do jeho milovaného města. 
Vítají zde Pána jako Mesiáše, který při-
chází vysvobodit svůj lid z otroctví, ale ni-
kdo z nich nemá tušení, jak se to vlastně 
uskuteční. To proto, že neznají podstatu 
a hloubku svého duchovního zotročení.

I tebe pokládá Ježíš za své milované 
město. Vstupuje slavnostně do tvé duše. 
Raduješ se a jásáš, sypeš mu na cestu kvě-
ty svých citů, máváš nadšeně vstříc svý-
mi dobrými úmysly.

Je jistě správné projevit své nadšení, 
vyznat veřejně svou radost z příchodu Je-
žíše Krista, a to i před těmi, kteří ho ne-
znají nebo neuznávají. Nechceš jistě spolé-
hat na to, že ho místo tebe bude oslavovat 
jen mrtvé kamení.

Ale nezapomínej, že máváš ratolestí, 
která uschne, že sypeš květy, které zvad-
nou a opadnou. Jásající průvod a radost-
né rozechvění nepřichází Pán nastolit do 
tvého srdce jako trvalý stav. Po této slavné 
neděli přijde těžká čtvrteční noc i krušný 
páteční den. Tvoje víra, důvěra, láska i ra-
dost musejí projít obětním ohněm. Nesmí 
tě proto překvapit, když se vstupní nadše-
ní a blažené potěšení změní náhle ve svůj 
pravý opak. Teprve potom nastolí Ježíš 
ve tvém srdci svou vládu, aby z něho uči-
nil nikoliv tvoje, ale svoje království. Sym-
boly jeho moci a svrchovanosti nezdobí 
totiž skvosty a drahokamy, ale pot a krev, 
nemá na sobě šat slávy, ale potupy.

Ptáš se, jak v takovém stavu bude mo-
ci obnovit svobodu, upevnit svou vládu? 
Dosáhne toho svou poslušností. Ačko-
liv je Bůh, zřekl se sám sebe, dal stranou 
všechno, na čem by podle lidských mě-
řítek mohl založit svou slávu, a vystaví ji 
zcela nečekaně právě na svém dokona-
lém ponížení.

Je to poslušnost draze zaplacená: Svá 
záda vydá těm, kteří jej budou bít, své líce 
těm, kteří budou rvát jeho vous, neskryje 
svou tvář před pohanou a slinou.

Pouze svou dokonalou poslušností 
zhodnotí všechno své utrpení, protože 
právě poslušnost je to, čeho si jeho Otec 
nejvíce cení. Jeho poslušnost je nezbytná 
k tomu, aby se mohl uskutečnit záměr, po-
dle kterého chce Bůh dát svým neposluš-
ným tvorům účast na svém božském ži-

votě. To je ovšem jeho neuvěřitelný a pro 
nás nepochopitelný Boží dar, který nemů-
že být darován, jestliže se mu nedostane 
stejně pokorného přijetí.

Jak se vůbec mohla zrodit poslušnost 
v srdci nejvýš svrchovaného Boha? Je to 
poslušnost lásky: milující Syn dokonale po-
slouchá vůli svého milujícího Otce. Lás-
ka diktuje Otci to, co mu ukládá, a lás-
ka vede Syna, aby přijal od Otce uložený 
úkol. Bůh nikdy nikomu neukládá nic, co 
by nevycházelo přímo z jeho lásky. Bůh 
totiž ani nezná jiný důvod pro své jedná-
ní. Proto je každá tvoje neposlušnost tak 
těžkou urážkou Boha, protože představu-
je zneuznání nejvyšší Boží dobrotivosti 
a zmaření jeho svatého záměru. Jestliže 
má být obnoven neposlušností porušený 
řád nekonečné Boží lásky, může tak uči-
nit jenom on sám. Ježíš se utrpením naučí 
poslušnosti (1) a obnoví tak opět to, co člo-
věk svou zvrácenou neposlušností zmařil. 

Toho všeho budeš svědkem tento tý-
den. Až uslyšíš, jak Ježíš říká Otci: Ne jak 
já chci, ale jak ty..., uvědom si, jak zce-
la protikladný je tvůj postoj: „Ne jak ty 
chceš, ale jak já ...“

Pohled na Synovu radikální a bezpod-
mínečnou poslušnost by tě měl přimět 
k tomu, abys stejně rozhodně přemohl 
všechnu svou zjevnou i nepřiznanou ne-
poddajnost. Jeho láska se s tebou pouš-
tí do zápasu zcela opačnými prostředky, 
než po jakých saháš ty: jeho moc bude 
v přijaté poslušnosti. Abys byl konečně 
ochoten uznat a přijmout to postavení, 
které ti přísluší podle tvé přirozenosti, 
on se zříká své božské přirozenosti. Ta-
to nekonečná neúměra chce silou lásky 
zlomit tvůj pyšný vzdor. Syn se poslušně 
vydává na smrt, aby byl vykoupen nepo-
slušný služebník.(2) Nezdráhej se už a ne-
couvej. Kéž bys poznal alespoň nyní, co je 
ti ku prospěchu! (3) Neboj se poddat se své-
mu Pánu a Králi. To, čemu se máš podro-
bit, je svrchovanost Boží lásky.

Všechny plody oběti Ježíšovy posluš-
nosti jsou soustředěny v krásném daru je-
ho lásky – v Eucharistii, ve které se tvůj 

Květná neděle – cyklus C
Liturgická čtení
Průvod s ratolestmi
Evangelium – Lk 19,28–40
Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se 
přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která 
se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze 
svých učedníků a řekl jim: „Jděte do pro-
tější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete 
přivázané oslátko, na kterém ještě nese-
děl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! 
A kdyby se vás někdo zeptal: ‚Proč ho od-
vazujete?‘ odpovíte mu takto: ‚Pán ho po-
třebuje.‘“ Ti, kdo byli posláni, odešli a na-
lezli všechno, jak jim to řekl. Když oslát-
ko odvazovali, ptali se jich jeho majitelé: 
„Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: 
„Pán ho potřebuje.“ Přivedli oslátko k Je-
žíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili 
na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali 
mu na cestu své pláště. Když se už blížil 
ke svahu Olivové hory, začal celý zástup 
učedníků radostně a hlasitě chválit Boha 
za všechny zázraky, které viděli na vlast-
ní oči, a provolávali: „Požehnaný, který 
přichází jako král ve jménu Páně! Na ne-
bi pokoj a sláva na výsostech!“ Někteří 
farizeové ze zástupu na něj volali: „Mis-
tře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpově-
děl: „Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bu-
de křičet kamení.“

1. čtení – Iz 50,4–7
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, 
abych uměl znaveného poučovat (utěšu-
jícím) slovem. Každé ráno mi probouzí 
sluch, abych ho poslouchal, jak je povin-
nost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel 
ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá 
záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce 
těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem 
neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospo-
din, mi však pomáhá, proto nejsem potu-
pen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v kře-
men a vím, že nebudu zahanben.

Dokončení na str. 13

Pán až do skonání věků poslušně vydá-
vá nám hříšným lidem. Zve tě k sobě do 
školy poslušné lásky. Přiznej si pokorně, 
že před takovým Učitelem nemůžeš v so-
bě nikdy najít dostatek učenlivosti, úcty 
a vděčnosti.

Bratr Amadeus

(1) srov. Žid 5,8; (2) srov. Velikonoční chvalozpěv;
(3) srov. Lk 19,42 

Poslušný Král
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Jdi a už nehřeš.
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V liturgii pašijové doby ve Sva-
tém týdnu stejně jako v mod-
litbě křížové cesty se setkává-

me v těchto dnech s historickou postavou 
Pontia Piláta – byl to v letech 26 až 36 
po Kr. pátý eparcha (prefekt, místodržící) 
římského císaře Tiberia (14–37 po Kr.) 
v provincii Judea. Byl to pohan, u něhož 
sice známe obě příjmení, ale nikoliv jmé-
no, státní úředník na vnějších hranicích 
nejmocnější antické světové říše, o níž 
máme opravdu málo ověřených informa-
cí. Proto v následujícím pojednání pohlí-
žíme na něho méně jako na osobnost, ale 
více na jeho postavení v dějinách spásy.

Připomeňme si znovu tu situaci: Ježíš 
– ten muž, kterého my křesťané právem 
pokládáme za slíbeného Mesiáše, naše-
ho Pána a Mistra, Syna Božího, který se 
stal člověkem – byl odsouzen k smrti prá-
vě tímto mužem, Pontiem Pilátem. Byl to 
Pontius Pilát, který chtěl Ježíše nejdříve 
propustit, ale o něco později pod tlakem 
vůle lidu to vzdal a odsoudil ho ke smrti 
na kříži. V žádném případě nenese Pilát 
jako jediný vinu na Ježíšově smrti. Poža-
davek usmrtit Ježíše byl na něho přene-

sen nejdříve z náboženské strany, z ve-
lerady, protože ta neměla moc vynášet 
rozsudky smrti. Tak to připadlo na Pilá-
ta, který požadavek náboženské instance 
potvrdil na státní rovině, a tím mu teprve 
propůjčil právní platnost. Právnický poža-
davek Pilátova souhlasu byl nutnou pod-
mínkou pro ukřižování Ježíše.

Tak připadla Pilátovi jedinečná role 
v dějinách spásy, protože tak se uskuteč-
nila vinou a neschopností Pilátovou vel-
ká událost spásy a vykoupení lidí a všeho 
stvoření. Bůh dopustil, aby se Pilát ojedi-
nělým způsobem zúčastnil něčeho, čeho 
si on sám v tom okamžiku nebyl vědom 
– a ve svém životě si možná nikdy úplně 
neuvědomil dosah této události: Božího 
plánu, jak způsobit vykoupení všeho stvo-
ření a lidí v Božím Synu Ježíši Kristu.

Pozorováno zvenčí, bez pohledu očima 
víry, jednalo se při odsouzení Ježíše Pilá-
tem o víceméně všední záležitost: jeden 
buřič a rouhač, za kterého byl Ježíš faleš-
ně a neprávem považován, byl hodnocen 
jako nebezpečný a byl tvrdě potrestán. Ale 
v případě Ježíšově se ukázalo historické 
dění jako mnohoznačné. Události Ježíšo-

va utrpení byly více než jenom „obyčejná“ 
poprava. To zvláštní nespočívalo jenom 
v tom, že tu byl odsouzen a usmrcen ne-
vinný člověk, že Ježíš právě v těchto udá-
lostech vykonal své svaté kněžství, že se 
právě v nich dokonala spása světa. Že se 
v nich stal velký obrat v dějinách, vidí na-
še víra i v doprovodných událostech: „Od 
šesté hodiny se po celé zemi zatmělo až 
do deváté hodiny. (…) A hle, opona sva-
tyně se roztrhla vedví odshora dolů; země 
se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevře-
ly a mnohá těla zesnulých svatých vstala 
z mrtvých.“ (Mt 27,45.51–52)

Ony tehdejší události v den přípravy 
na paschu mají tak jednu nápadnou a jed-
nu hlubší stránku. Tu hlubší a skutečnou 
může poznat jenom víra, Pilát to tenkrát 

P. Lic. Daniel Eichhorn FSSP

Trpěl pod Pontiem Pilátem
Vzhledem k tomu, že římský místodržitel odsoudil Ježíše 

nespravedlivě i přes své lepší přesvědčení, připadla mu 
v dějinách spásy zvláštní role...

Ježíš před Pontiem Pilátem

O Pilátově životě je známo vel-
mi málo. Pocházel ze stavu řím-
ských rytířů (nižší šlechty). Po 
většinu roku byl sídlem jeho úřadu 
prefekta Herodův palác v Césareji. 
Jenom v době velkých židovských 
svátků přicházeli prefekti do Jeru-
zaléma, aby zajišťovali veřejný klid 
a pořádek.

* * *

Podle jedné studie z roku 2012 
narazili geologové při zkoumání 
vrstev usazenin v Mrtvém moři na 
známky velkého zemětřesení mezi 
lety 26–36 po Kristu.

* * *

Podle církevního spisovatele 
Origena (2. století) věří ortodox-
ní křesťané, že Prokla, Pilátova že-
na, se stala křesťankou. Uctívají ji 
jako světici.

* * *

V římské bazilice Svatého Kříže 
v Jeruzalémě se uctívá relikvie ná-
pisu na kříži. Jedná se o polovinu 
dřevěné tabulky s hebrejskými, řec-
kými a latinskými písmeny.

* * *

Evangelista Jan ukazuje Piláta 
spíše v lepším světle, např. když 
chtěl Ježíše propustit. Podle církev-
ního spisovatele Tertuliána (3. sto-
letí) se prý Pontius stal křesťanem. 
Jisté to není.
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Kardinál Piacenza: Dávný lhář se pokouší 
zredukovat křesťanství na neškodný etický kodex

„V kontextu, který popírá Krista, je 
naléhavě nutné potvrdit pravdu o vtě-
lení a jedinečnou spásnou hodnotu 
kříže,“ řekl kardinál Mauro Piacenza 
v přednášce, kterou 1. března 2016 za-
hajoval 27. seminář o otázkách týkají-
cích se vnitřního přesvědčení a svědo-
mí (forum internum). Papežský vrchní 
penitenciář zopakoval výzvu z papežské 
buly vyhlašující Svatý rok milosrdenství: 
„S přesvědčením klaďme do středu svá-
tost smíření.“

Hlásání církve, pokračoval kardinál 
Piacenza, které poukazuje na Beránka 
Božího přítomného ve světě, je nejsil-
nější „protilátkou“ na jed dávného ha-
da a lháře. Lhaní vládce tohoto světa 
se totiž pokouší zvrátit toto hlásání na 
svou stranu. Činí tak především mora-
listní redukcí křesťanské zvěsti, která ji 
chce připravit o nárok na pravdu, zre-
dukovat na neškodný etický kodex, kte-
rý nemá žádný skutečný vliv na lidské 
srdce, učiněné primárně k Bytí.

Za další dvě ďábelská pokušení 
odvádějící od Boha označil kardi-
nál Piacenza kanonizaci tohoto svě-
ta a povýšení hříchu na cosi normál-
ního. „Dávný lhář“ se pokouší popírat 
hřích, aby v lidském srdci utlumil vo-
lání po spáse. Zcela popřít hřích však 
není možné, dodává kardinál, proto-
že hřích je univerzální bolestnou zku-
šeností. Proto se pokušitel snaží sou-
středit pozornost lidí pouze na některá 
zla, která se jeví veřejnému mínění ja-
ko odpudivá. 

V této situaci je naléhavé, dodává 
vrchní papežský penitenciář, vycho-
vávat člověka a nazývat věci pravými 
jmény, bez dvouznačností. „Dějiny nás 
učí, že kdo obhajuje Boha, obhajuje člo-
věka, a kdo obhajuje člověka, obhaju-
je Boha,“ řekl kardinál Mauro Piacen-
za v přednášce při zahájení semináře 
pro zpovědníky.

www.radiovaticana.cz

jistě nepochopil. A přece mu byl, aniž si 
toho byl vědom, od Boha přisouzen je-
dinečný význam. Přitom Pontius sám 
na Ježíši nenalézal žádné viny (srov. Jan 
18,38). Pilátova vina spočívala mimo ji-
né v tom, že jednal proti lepšímu pozná-
ní, a tím proti svému svědomí.

K tomu varovala Pilátova žena. Když 
zasedl k soudu, poslala k němu vzkaz: 
„Nepleť se do věci toho spravedlivého, 
neboť mě dnes kvůli němu velice rozrušil 
jeden sen.“ (Mt 27,19) Jeho žena, údajně 
židovská proselytka jménem Prokla nebo 
Klaudia Prokula, poznala ve snu, že Ježíš 
je „Spravedlivý“. Tak připadla této ženě 
zvláštní úloha v dějinách spásy: aby varo-
vala před nespravedlivou popravou Me-
siáše. Ortodoxní křesťané ji uctívají jako 
křesťanskou světici (27. října).

Když se zadíváme na kříž, uvidíme 
dvojí působení rozkazů, které Pilát udě-
lil: samotného Ježíše na kříži a Pilátem se-
stavený nápis na kříži „Ježíš Nazaretský, 
král židovský“ (Jan 19,19), krátce „INRI“. 
Nápis („titulus“) obsahuje tak důvod od-
souzení („causa poenae“). Jestliže Pilát 
podlehl volání lidu: „Ukřižuj ho!“ a Ježí-
še nespravedlivě odsoudil, zůstal pevný 
alespoň u nápisu: „Co jsem napsal, na-
psal jsem.“ (Jan 19,22) Ale nejenom Je-
žíš na kříži a nápis nám připomínají řím-
ského prefekta – jeho význam v dějinách 
spásy je současně základem pro liturgic-
ký obsah: Neboť kvůli poslednímu „spáso-
nosnému“ odsouzení Ježíše Pilátem bylo 
římskému místodržiteli navždy přiděleno 
ústřední místo v liturgii církve, totiž v kla-
sickém Vyznání víry. „Velké“ Krédo vy-
znává: „Byl za nás ukřižován; trpěl pod 
Pontiem Pilátem, pohřben jest.“ V „ma-
lém“ neboli „apoštolském“ Krédu se vy-
znává podobně (přičemž pořadí výpovědí 
zde je uspořádáno chronologicky): „...tr-
pěl pod Pontiem Pilátem, byl ukřižován, 
umřel, pohřben jest.“ Jenom tři lidé jsou 
zmiňováni ve Vyznání víry: Ježíš – Boho-
člověk, Maria, jeho tělesná Matka, a právě 
tento muž, který odsoudil Krista ke smrti 
na kříži. Pilát, ani žid, ani křesťan, nýbrž 
pohan, byl přijat do Kréda církve. Tak se 
na celém světě každou neděli i ve sváteční 
den při slavení mše svaté jmenovitě zmi-
ňuje. Nakonec nejenom tím se stal zná-
mou osobností světových dějin. U mnoha 
jiných osob bychom očekávali, že budou 
mít místo ve Vyznání víry – Jan Křtitel, 

Petr, Pavel atd. Místo toho uvádí církev 
v souladu s Boží prozřetelností jinak, na 
základě zvláštní role, Piláta v dějinách 
spásy. Protože se s přijetím Piláta do Vy-
znání víry zpočátku nepočítalo, stala se 
tato skutečnost dokonce příslovím, když 
někoho potká nečekaná událost: „Přišel 
k tomu jako Pilát do Kréda.“

Mnohá obrácení a vnitřní povznesení 
způsobily od středověku pašijové hry, kte-
ré byly základem pro další přísloví. Ten, 
kdo běhá beze smyslu sem a tam, běhá 
„od Pontia k Pilátovi“. Protože Ježíš stál 
nejprve před místodržitelem, byl jím po-
slán ke galilejskému králi Herodovi (An-
tipovi), který zase Ježíše poslal zpátky do 
Pilátova pretoria (srov. Lk 23,6–11). Pa-
šijové hry stavěly lidu toto „sem a tam“ 
působivě na oči.

Především se díváme na Piláta: Bůh 
působí skrze lidi, aby vyplnil svoje zámě-
ry. Podle lidských měřítek by nikdo ne-
počítal s tím, že by měl být Pilát vzat do 
Vyznání víry. Byl přece regentem na mé-
ně atraktivním místě. Byl jenom eparchou 
nad provincií, která měla pro římské im-
périum malý význam. Kromě toho byl 
vládcem nad národem, který byl ve stálém 

konfliktu s okupační mocí. A přece se je-
ho jméno mělo dostat do nejužšího spo-
jení s Ježíšem a jeho křížem na všechny 
časy. Bůh působí věci, se kterými my ne-
počítáme. Především ale vidíme na Piláto-
vi, že Bůh působí skrze jednání lidí – a to 
také skrze lidi, kteří nevědí nic o tom, že 
si je Bůh používá, aby splnil svůj záměr.

Když uvažujeme o událostech Velké-
ho pátku, pak poznáváme, jak objektiv-
ně velké bylo provinění prefektovo: Ja-
ká vina, „život sám“ (Jan 14,6) odsoudit 
na smrt, „původce života“ (Sk 3,15)! Že 
k tomu došlo, je ale vinou všech lidí, na-
šich vlastních hříchů. A na druhé straně 
slyšíme v „Exsultet“ velikonoční vigilie: 
Jaká „blažená vina“ („felix culpa“), pro 
kterou byl splněn Boží plán a způsobeno 
naše vykoupení! Podle toho věří etiopští 
křesťané v pozdější obrácení Piláta, kte-
rého uctívají jako svatého. Koptští (egypt-
ští) křesťané dokonce věří, že zemřel jako 
mučedník (19. června) za téhož Krista, 
kterého sám poslal na smrt.

Z Informationsblatt der Priester-
bruderschaft St. Petrus 4/2015 

přeložil -mp-
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Na Golgotě se odehrálo drama naší spásy. Ježíš definitivně přemohl smrt, hřích i satana. 
Tato nejvýznamnější událost v dějinách lidstva zanechala hmotné stopy, které se zachovaly do našich dnů.

Kristovo umučení, smrt a zmrtvých-
vstání se staly v konkrétním místě a čase. 
Do našich dob se zachovaly hmotné stopy 
oněch událostí, jako třeba části Kristova 
kříže, titulus crucis čili tabulka pověšená 
na kříži s uvedenou vinou odsouzeného, 
hřebíky, jimiž byl Ježíš přibit ke kříži, tr-
nová koruna a kopí, kterým voják probo-
dl Ježíšovi bok.

Speciálním svědkem umučení, smrti 
a zmrtvýchvstání Krista je pohřební plát-
no, ve kterém bylo po smrti zavinuto Je-
žíšovo tělo a na němž zanechal otisk ce-
lého svého umučeného těla. Je zde také 
Šátek z Manoppella, na němž nám Pán 
Ježíš zůstavil zobrazení své tváře ve chví-
li zmrtvýchvstání.

Nalezení relikvie 
a identifikace Ježíšova kříže

Svatá Helena (255–330), matka císaře 
Konstantina Velikého, přijala křest spolu 
se svým synem na přelomu let 312 a 313. 
Po Nicejském koncilu roku 325 se Kon-
stantin, první křesťanský císař římského 
impéria, rozhodl postavit baziliku Hrobu 
Páně na místě smrti a prázdného Ježíšo-
va hrobu. Svatá Helena se v pokročilém 
věku vydala na pouť do Jeruzaléma, aby 
tam našla ztracené relikvie Ježíšova umu-
čení. Po židovských povstáních v letech 70 
a 132 byl Jeruzalém zničen a místo ukři-
žování a hrobka zasypány. Císař Hadri-
án na tom svatém místě nechal vybudo-
vat svatyni Afroditě. V roce 325 přikázal 
císař Konstantin onu pohanskou svatyni 
zbořit, vykopat Golgotu a Ježíšovu hrob-
ku a na tom místě postavit baziliku Hro-
bu Páně. Na práci dozírala svatá Helena. 
Po odstranění silné vrstvy zeminy vyko-
pali Ježíšovu hrobku, odkryli vrchol Gol-
goty a cisternu, ve které našli poházené 
tři kříže, hřeby a tabulku (titulus) s nápi-
sem v jazyku řeckém, latinském a hebrej-
ském: „Ježíš z Nazareta, král židovský“.

O vigilii Paschy roku 30, poté, co sňa-
li z kříže Kristovo tělo a těla dvou lotrů, 
musely být kříže odsouzenců ihned od-
straněny z Golgoty, aby svým vzhledem 
„neznečišťovaly“ poutníky, kteří přichá-

zeli do Jeruzaléma Efraimovou branou. 
Kříže byly uloženy v cisterně, asi 30 met-
rů na východ od místa ukřižování. Ta cis-
terna se nacházela v soukromé zahradě 
Josefa z Arimatie, kde byl rovněž nový 
hrob, ve kterém Ježíše pochovali „podle 
židovského způsobu pohřbívání“ (srov. 
Jan 19,40). Podle židovské víry je život 
obsažen v krvi. Krev vylitá ve chvíli smrti 
je tedy „krví života“ a musí být pohřbena 
zároveň s tělem zemřelého. Nebylo mož-
né na místě přechovávat relikvie Kristo-
va umučení s ohledem na předpisy židov-
ského práva o rituální čistotě. Pro Židy 
byl ukřižovaný člověk Bohem prokletý 
(srov. Dt 21,23) a všechny věci, které by-
ly v kontaktu se zemřelým, byly považo-
vány za nečisté. Proto kříže a jiné relik-
vie prozatímně ukryli v cisterně, která se 
nacházela za hradbami města.

Víme z evangelia, že právě Josef z Ari-
matie sňal Ježíše z kříže (Jan 19,38), je 

tedy velmi pravděpodobné, že právě on 
schoval v cisterně kříže, titulus crucis, tr-
novou korunu a hřeby. Zcela jistě se po 
zmrtvýchvstání Krista jeho vyznavači po-
starali o to, aby se kříž neztratil, a proto si 
určitě zapamatovali, kde byl ukryt spolu 
s dalšími relikviemi Spasitelova umučení.

Po objevení cisterny 14. září 325 se 
otevřel pohled na pomíchané části nos-
ných kůlů a tří příčných trámů křížů a titu-
lus crucis. Jak poznali kříž, na kterém ze-
mřel Ježíš? Podle svatého Ambrože nebyla 
identifikace Ježíšova kříže obtížná, poně-
vadž k němu byla připevněna tabulka (ti-
tulus crucis) s nápisem „Ježíš z Nazareta, 
král židovský“. V roce 398 Jan Chryzos-
tom, velký teolog východní církve, arci-
biskup Konstantinopole, hovořil v jedné 
ze svých homilií o nalezení Kristova kříže 
a jeho poznání právě skrze titulus crucis.

Aby byly odstraněny všechny pochyb-
nosti, protože titulus crucis byl připevněn 
ke svislému trámu kříže a nebylo jasné, 
který z vodorovných trámů patří ke kříži 
Spasitele, poprosili v modlitbě o nadpřiro-
zené znamení. Po této modlitbě se jeruza-
lémský biskup Makarius dotýkal umírající 
ženy každým ze tří nalezených příčných 
trámů. Po dotknutí jedním z nich se ne-
mocná okamžitě uzdravila, začala běhat 
po domě a chválila Spasitelovu moc. Už 
nebylo pochyb, že to je trám ze Spasitelo-
va kříže. Bylo to nadpřirozené znamení, 
které umožnilo identifikovat Kristův kříž.

Titulus crucis

Svatá Helena se koncem září roku 325 
vrátila do Říma. Před odjezdem v Jeruza-
lémě zanechala polovinu hlavního kůlu 
kříže a zbytek vzala s sebou. Rozdělila 
rovněž titulus crucis na dvě stejné části. 
Do Říma s sebou vzala pravou stranu ta-
bulky s nápisem I. NAZARINVS R, na-
opak v Jeruzalémě zanechala levou část 
s nápisem EX IV–DAEORVM. Žel, jeru-
zalémská polovina titulu se ztratila roku 
614. Právě tehdy vojska perského krále 
Chosroese II. dobyla Jeruzalém, vyvraž-
dila mnoho obyvatel, vyrabovala koste-
ly a vzala do zajetí biskupa Zachariáše 

P. Mieczysław Piotrowski TChr

Mlčící svědkové Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání

Místo ukřižování Ježíše Krista, 
bazilika Božího hrobu v Jeruzalémě
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– byla sebrána i relikvie Svatého Kříže 
a titulus. Od těch dob je stopa po jeruza-
lémské polovině titulus ztracena. Ale je-
ho pravou část spolu s relikviemi Svatého 
Kříže umístila svatá Helena v kapli své-
ho paláce Sessorium. Když byla na tom 
místě vybudována římská bazilika Sva-
tého Kříže v Jeruzalémě, všechny relik-
vie Pánova umučení, včetně titulus cru-
cis, byly umístěny v kapli relikvií a jsou 
tam uchovány dodnes.

Titulus crucis je historickým a právním 
dokumentem, který hovoří o hlavní příči-
ně Ježíšova odsouzení k smrti na kříži. Zá-
roveň je významným důkazem historické 
věrohodnosti evangelia. V evangeliu sva-
tého Jana čteme: „Pilát také sepsal nápis 
a dal ho umístit na kříž. Stálo tam: »Ježíš 
Nazaretský, král židovský.«“ (Jan 19,19)

Svatý Jan je jediným apoštolem, který 
byl svědkem Ježíšova ukřižování a smrti, 
proto v jeho evangeliu máme nejvíc po-
drobností o této události.

Ukřižování Ježíše byla veřejná podí-
vaná, při které stydla v žilách krev. Kříž 
stál na Golgotě poblíž cesty vedoucí do 
Césareje, před Efraimovou bránou, čty-
řicet metrů od městských zdí. Byl posta-
ven vedle nejvíce používané cesty, aby ho 
mohlo co nejvíc lidí vidět a pocítit hrůzu 
před trestem ukřižování.

Písmena na tabulce titulus crucis byla 
obzvláště veliká a snadno čitelná pro li-
di, kteří se na tu otřesnou exekuci dívali. 
Nápis byl ve třech jazycích, aby se kaž-
dý mohl dozvědět o druhu viny. Potvrzu-
je to svatý Jan ve svém evangeliu: „Ten-
to nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, 
kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko měs-
ta, a bylo to napsáno hebrejsky, latinsky 
a řecky.“ (Jan 19,20)

Svatý Jan cituje ve svém evangeliu ná-
pis na titulus, poněvadž stál pod křížem, vi-
děl jej a dobře si zapamatoval jeho obsah.

Německý badatel Michael Hesemann 
v roce 1997 vzal na sebe obtíže zkoumá-
ní autentičnosti nápisu na druhé polovi-
ně tabulky titulus crucis, která má rozmě-
ry 25x14 cm a je z ořechovníku. Dal ten 
nápis ke zkoumání nejvýznamnějším od-
borníkům z oboru paleografie. Hebrejský 
text zkoumali vědci z Izraele prof. Hannah 
Eshel a Gabriel Barkay, kteří nezávisle na 
sobě potvrdili, že pochází z 1. století. Řec-
ký nápis zkoumali profesoři Carsten Peter 
Thiede z Univerzity Ben Guriona v Ber-

šebě a Leah di Segni z Hebrejské univer-
zity v Jeruzalémě – oba potvrdili, že ta-
ké ten pochází z 1. století. Nápis v latině 
prozkoumali profesoři Israel Roll a Ben 
Isaac z Tel Avivu – rovněž oni potvrdili, 
že je to nápis z 1. století. Tabulka titulus 
crucis byla rovněž probádána botaniky 

a archeology. Všechny vědecké expertizy 
ukazují na její autentičnost a nepřímo ta-
ké na autentičnost kříže, ke kterému by-
la připevněna.

Turínské plátno 
je zrcadlo evangelia

Dne 24. května 1998 pronesl v kated-
rále v Turíně svatý Jan Pavel II. vzrušu-
jící homilii před vystaveným Turínským 
plátnem. Řekl kromě jiného: „Přijímáme 
argumenty mnoha učenců, že svaté Tu-
rínské plátno je mimořádným svědkem 
Velikonoc: umučení, smrti a zmrtvých-
vstání. Mlčící svědek, ale zároveň překva-
pivě výmluvný! (…) Pro věřícího člověka 
je jistotou především to, že Turínské plát-
no je zrcadlem evangelia. (…) Každý vní-
mavý člověk při jeho kontemplaci zažije 
vnitřní vzrušení a je otřesen. (…) Plátno 
je opravdu neobvyklým znamením, smě-
řujícím k Ježíšovi, opravdovému Otcovu 
Slovu, a zvoucím člověka, aby v životě 
následoval příklad Toho, který se za nás 
sám odevzdal.“

Pán Ježíš zanechal na svém pohřebním 
plátně nezvykle promlouvající, hmotnou 
stopu svého umučení, smrti a zmrtvých-
vstání. Na lněném pohřebním plátně o dél-
ce 4,31 m a šířce 1,1 m je ve fotografic-
kém negativu viditelný otisk přední i zadní 
části Ježíšova těla v posmrtné ztuhlosti. 
Na plátně se nacházejí početné sraženiny 
mužské krve skupiny AB. Sraženiny jsou 
neporušené, což znamená, že plátno ne-
bylo odtrženo od těla. Tělo muselo skr-
ze ně záhadným způsobem proniknout. 
Otisk přední i zadní části těla je v průsvit-
ně žluté barvě. Nejsou na něm žádné pig-
menty, barvy nebo jiná barviva. Vědecká 
bádání potvrzují, že obraz tohoto druhu 
mohl vzniknout jako důsledek tajemné-
ho výbuchu energie, která spálila vnitřní 
vlákna plátna a zanechala trojrozměrný 
obraz ve fotografickém negativu. Otisk 
nelze smýt, nedá se nijak vyčistit. Obraz 
je ideálně plochý. Vůbec nepodlehl de-
formaci a ve shodě se zákony optiky má 
souběžný profil.

Člověk, jehož otisk vidíme na Turín-
ském plátně, byl podroben strašlivému 
mučení bičováním, korunováním trním 
a ukřižováním. Na celém těle bylo napo-
čteno téměř 600 ran a jiných pohmoždění. 
Vědecká zkoumání plátna ukázala, že se 
na něm nachází zobrazení muže ve věku 

Kristova postava 
zobrazená na Turínském plátně

Titulus crucis – tabulka z kříže 
přechovávaná v římské bazilice 

Svatého Kříže v Jeruzalémě. 
Nápis informuje: I. NAZARINVS R
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30–35 let, o výšce 178 cm a váze 79 kg, 
který měl vousy a dlouhé vlasy, měl sil-
nou souměrnou postavu a pěkné semitské 
rysy tváře. Experti z různých vědeckých 
oborů, kteří už 100 let zkoumají Turínské 
plátno, poukazují na jeho autentičnost.

Dnes už je vědecky dokázáno, že zjiš-
ťování stáří prostřednictvím izotopu uh-
líku C14 v roce 1988 bylo provedeno na 
vzorku z plátna odebraném z místa, kte-
ré bylo vyspravováno ve středověku. Po-
tvrdil to profesor Raymond Rogers spolu 
se svým badatelským týmem a výsled-
ky těchto zkoumání potvrdili odborníci 
z dalších zemí. Vzorek plátna, který byl 
zkoumán metodou uhlíku C14, obsaho-
val pouze 40 % originální starověké lněné 
tkaniny a zbylých 60 % materiálu tvořily 
bavlněné nitě ze středověku. Toto trestu-
hodné zanedbání specialistů na datování 
uhlíkem C14 se stalo hlavní příčinou zís-
kání chybného výsledku, který ukázal na 
vznik plátna v letech 1260–1390. O tom-
to vědeckém zjištění však hodně vlivných 
masových sdělovacích prostředků mlčelo 
a odvolávají se nadále na výsledky zkou-
mání z roku 1988, což je zřejmá mani-
pulace a uvádění lidí do omylu. Na to je 
třeba pamatovat, kdykoliv se objeví infor-
mace a názory zaměřené na Turínské plát-
no, jehož veřejné vystavení se uskutečni-
lo od 19. dubna do 24. června roku 2015.

Je třeba připomenout, že v lednu 2011 
italská národní agentura ENEA z Cent-
ra zkoumání atomu ve Frascati u Říma 
oznámila, že po pěti letech intenzívního 
bádání a pokusů o vytvoření obrazu, kte-
rý je vidět na Turínském plátně, není sou-
časná věda schopna stvořit reprodukci to-
hoto otisku. Badatelé potvrdili, že obraz 
je acheiropoietos, čili nenamalovaný lid-
skou rukou.

Vědci z ENEA propočítali, že tajem-
ný záblesk energie, který způsobil vznik 
obrazu na plátně, musel mít sílu 34 bili-
onů wattů ultrafialového záření ve vzdu-
choprázdnu. V současnosti máme na svě-
tě zařízení, která mohou vytvořit záření 
o síle jenom několik miliard wattů ultra-
fialového záření ve vzduchoprázdnu. Tak 
tedy současná věda není schopna rekon-
struovat takový otisk.

Odborníci z oboru soudního lékařství 
tvrdí, že Ježíšovo tělo bylo zabaleno do 
plátna přibližně dvě a půl hodiny po smr-
ti a zůstalo v něm asi 36 hodin.

Všechny tyto údaje ukazují na fakt Je-
žíšova zmrtvýchvstání: že se právě tehdy 
objevil silný blesk tajemné energie, která 
způsobila, že se na plátně ustálilo zobra-
zení celého Ježíšova těla. Turínské plát-
no je mlčícím svědkem umučení, smrti 
a zmrtvýchvstání Krista, a také – jak ře-
kl svatý Jan Pavel II. – „obrazem Boží 
lásky, a zároveň hříchu člověka. Vyzý-
vá k odhalení nejhlubší příčiny výkupné 
Ježíšovy smrti. (…) To svědectví nezmě-
řitelného utrpení působí, že láska Boha, 
který »tak miloval svět, že dal svého je-
diného Syna« (Jan 3,16), se stává hmata-
telná a ukazuje své překvapující rozměry. 

Tváří v tvář takovému utrpení musí věří-
cí člověk zvolat s hlubokým přesvědče-
ním: »Pane, nemohls mě víc milovat!«, 
a zároveň si uvědomit, že příčinou toho 
utrpení je hřích: hřích každého člověka. 
(…) V tichém poselství plátna člověk sly-
ší ozvěnu Božích slov a staleté křesťan-
ské zkušenosti: Uvěř v Boží lásku, nej-
větší poklad lidstvu darovaný, a chraň 
se před hříchem, největším neštěstím 
lidských dějin.“ (Turín, 24. května 1998)

Tvář zmrtvýchvstávajícího Pána

Ve chvíli zmrtvýchvstání nám Pán Je-
žíš zanechal nejenom otisk svého mrt-
vého těla na pohřebním plátně, ale také 
na šátku z jemného plátna (o rozměrech 
17x24 cm) zachytil podobu své tváře. Je-
žíšova tvář, ještě se stopami bití, dojímá 
svou krásou. Svatá Tvář zmrtvýchvsta-
lého Pána se nachází na hlavním oltáři 
kostela v Manoppellu. Jemná látka, nazý-
vaná také mořským hedvábím, byla nej-
vzácnější tkaninou ve starověku. Je prů-
svitná a je ohnivzdorná jako azbest; na 
tomto druhu látky se nedá nic namalo-
vat. Pro vědu to je neobjasněná hádan-
ka: Jak mohl vzniknout obraz na látce 
tak jemné, když vědecká zkoumání po-
tvrdila, že na té tkanině není sebemenší 
stopa po barvě? Vědecká bádání potvr-
zují, že obraz Božské Tváře z Manoppe-
lla nemohl být namalován člověkem. Je 
tedy, podobně jako zobrazení na Turín-
ském plátně, acheiropoietos, čili nenama-
lovaný lidskou rukou.

Vědecká zkoumání Šátku z Manoppe-
lla skončila překvapujícím objevem. Vy-
padá to, že oba dva obličeje – z plátna 
i z Manoppella – si stoprocentně odpo-
vídají ve struktuře i v rozměrech. Shoda 
je tak výjimečná, že je zde třeba mluvit 
o matematickém důkazu. Je to prostě 
týž člověk. Všechno ukazuje na to, že 
jemný šátek byl položen v hrobě na hla-
vě v plátně zavinutého Ježíše a že se tak 
stal „svědkem“ zmrtvýchvstání. Ve chvíli 
zmrtvýchvstání nám Pán Ježíš zanechal 
dvě svoje zobrazení: na Turínském plát-
ně a na Šátku z Manoppella, aby nás při-
vedl k obrácení, abychom uvěřili v jeho 
zmrtvýchvstání, v konečné vítězství nad 
smrtí, hříchem i satanem.

V 10. dílu záznamů soukromých zje-
vení známé italské mystičky Marie Val-
torty čteme následující slova, která jí řekl 

Obraz na Šátku z Manoppella

Zobrazení Kristovy tváře 
na Turínském plátně
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dítě!“ Taková je láska našeho Otce; toto 
je Boží milosrdenství. Mít takovéhoto ot-
ce nám dodává naději, dává nám důvě-
ru. Tato příslušnost by měla být prožívá-
na v důvěře a poslušnosti, s vědomím, že 
všechno je dar, který plyne z Otcovy lás-
ky. Namísto toho však nastupuje samoli-
bost, pošetilost a modloslužba.

Proto se prorok obrací rovnou k to-
muto lidu přísnými slovy, aby mu po-
mohl pochopit závažnost provinění:
„Běda, hříšný národe, [...] zvrácení syno-
vé! Opustili Hospodina, Svatého, Boha Iz-
raele znevážili, odcizili se mu.“ (Iz 1,4)
Důsledkem hříchu je utrpení, které do-
léhá také na zemi, jež je zdevastovaná 
a zpustlá, takže se Sión – tedy Jeruza-
lém – stal neobyvatelným. Kde je odmí-
tán Bůh, kde je odmítáno jeho otcovství, 
tam už nelze žít, bytí ztrácí svoje kořeny, 
všechno se kazí a obrací vniveč. Nicmé-
ně také tato bolestná chvíle je vztažena 
ke spáse. Zkouška přichází, aby lid mohl 
zakusit hořkost toho, kdo opouští Boha, 
a konfrontovat se tak s neútěšnou prázd-
notou volby smrti. Utrpení, nevyhnutel-
ný důsledek sebezničujícího rozhodnutí, 
má přimět hříšníka k reflexi, aby se ote-
vřel obrácení a odpuštění.

A toto je cesta božského milosrden-
ství: Bůh nám neodplácí podle našich 
vin (Ž 103,10). Pokárání se stává nástro-
jem nabádajícím k zamyšlení. Stává se 
tak zřejmým, že Bůh svému lidu odpouš-
tí, prokazuje mu milost, neničí všechno, 
ale stále ponechává bránu naděje otevře-
nou. Spása v sobě zahrnuje rozhodnu-
tí naslouchat a nechat se obrátit, avšak 
zůstává stále darem daným zdarma. Pán 
tedy ve svém milosrdenství ukazuje ces-
tu, která nespočívá v rituálních obětech, 
ale je spíše cestou spravedlnosti. Boho-
služebný kult je kritizován ne proto, že 
by byl sám o sobě zbytečný, nýbrž pro-
to, že se namísto výrazu obrácení stává 
jeho náhražkou; stává se výrazem snahy 
člověka o svou vlastní spravedlnost, vy-
tváří klamné přesvědčení, že spása je pů-
sobena oběťmi a nikoli božským milosr-
denstvím, které odpouští hřích. Pro lepší 
porozumění: když je někdo nemocný, jde 
k lékaři; když se někdo cítí hříšníkem, jde 

k Pánu. Pokud však namísto k lékaři jde 
k čaroději, neuzdraví se.

Častokrát nejdeme k Pánu, ale radě-
ji chodíme po špatných cestách a hledá-
me ospravedlnění, spravedlnost a pokoj 
mimo Něho. Bůh, říká prorok Izaiáš, se 
netěší z krve býčků a beránků (Iz 1,11) 
a to tím spíše, je-li oběť přinášena ruka-
ma potřísněnýma krví bratrů (v. 15). Mys-
lím na některé církevní dobrodince, kteří 
přicházejí s darem a říkají: „To je dar na 
církev!“ a přinášejí plod krve mnoha vy-
kořisťovaných a ukřivděných lidí, zotro-

čených špatně placenou prací! Takovým 
lidem říkám: „Vezměte si, prosím, svůj 
šek a spalte jej!“ Lid Boží čili církev ne-
potřebuje špinavé peníze, potřebuje srd-
ce otevřené Božímu milosrdenství. Je tře-
ba přistupovat k Bohu s čistýma rukama, 
vyhýbat se zlu, prokazovat dobro a konat 
spravedlnost. Prorok končí krásnými slo-
vy: „Přestaňte jednat zle, učte se jednat 
dobře, hledejte spravedlnost, přispějte 
utlačenému, sirotku pomozte k právu, 
zastaňte se vdovy.“ (Iz 1,16–17)

Pomyslete na množství běženců, kte-
ří přicházejí do Evropy a nevědí, kam 
jít. Hospodin praví: I kdyby vaše hříchy 
byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdy-
by byly rudé jako purpur, budou bílé ja-
ko vlna, a lid bude požívat dobrých da-
rů země a žít v pokoji. (srov. Iz 1,19)
To je zázrak odpuštění, které chce Bůh 
jako Otec darovat svému lidu. Boží milo-
srdenství je nabízeno všem a tato proro-
kova slova platí také dnes pro nás všech-
ny, kteří jsme povoláni žít jako Boží děti.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

Milosrdenství a napomenutí
 – dokončení katecheze Svatého otce ze str. 2

Ježíš 22. února 1942: „Veroničina rouš-
ka (čili Šátek z Manoppella) je pobídkou 
pro vaše skeptické duše. Vy, racionalisté, 
chladní, třesoucí se ve víře, kteří prová-
díte bezduchá bádání, porovnejte obraz 
tváře na roušce s obrazem na plátně. To 
prvé je Tvář Živého, to druhé Zemřelého. 
Ale délka, šířka, tělesné znaky, podoba, 
charakteristika jsou úplně stejné. Položte 
na sebe ty dva otisky. Uvidíte, že odpoví-
dají sobě navzájem. To jsem Já. Toužím 
vám připomenout, kým jsem byl a kým 
jsem se stal z lásky k vám. Abyste se ne-
ztratili, nestali se slepými, musí vám sta-
čit ty dva obrazy, aby vás přivedly k lás-
ce, k obrácení, k Bohu.“ (Marie Valtorta: 
L’Evangelo come mi e stato rivelato, Cent-
ro Editoriale Valtortiano, s. 414)

Umučení, smrt a zmrtvýchvstání Je-
žíše Krista jsou historická fakta, která 
historii přerůstají a vztahují se bezpro-
středně ke každému člověku. Víc než to, 
co udělal pro každého z nás, už Pán Bůh 
udělat nemohl. Ježíš řekl svaté Faustyně: 
„Ta nedůvěra v mou dobrotu mě zraňu-
je nejvíce. Pokud vás o mé lásce nepře-
svědčila má smrt, co vás přesvědčí?“ (De-
níček 580)

Boží Syn vzal na sebe z příběhů všech 
lidí – a to stejně tak těch, kteří žili před 
jeho narozením, jeho současníků, jako 
i těch, kteří budou žít v následujících po-
koleních, až do dne paruzie – všechny 
hříchy, trápení, spolu s prožitím oprav-
dové lidské smrti. Ve své smrti Ježíš za-
žil důsledky hříchů všech lidí, ve svém 
zmrtvýchvstání překonal smrt, odpustil 
všechny hříchy a lidstvo osvobodil ze sa-
tanova otroctví.

V tom tajemství naší spásy nás Pán 
Ježíš uvědomuje, že každý dobrovolně 
spáchaný hřích způsobuje Bohu veliké 
utrpení, že On je prvním, kdo nese je-
ho tíhu. Se svými hříchy, trápením, stra-
chem před smrtí a se všemi problémy je 
třeba přicházet ke zmrtvýchvstalému Ježí-
ši přítomnému ve svátosti pokání a v Eu-
charistii. Je třeba se mu svěřovat v každo-
denní vytrvalé modlitbě a dovolovat, aby 
nás miloval, vyprovázel ze smrti k životu, 
aby léčil naše poraněná srdce, odpouštěl 
všechny hříchy, dával svobodu a nezniči-
telnou radost ze zmrtvýchvstání.

Z Miłujcie się! 2/2015 
přeložila -vv-
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Od koho se můžeme 
naučit modlitbě?

Učitelem je pro nás Ježíš. Když ho 
učedníci prosili: „Pane, nauč nás modlit 
se“ (Lk 11,1), tehdy jako odpověď na tuto 
prosbu Ježíš Kristus pronesl slova nejdů-
ležitější a nejkrásnější modlitby – modlit-
by Páně – Otče náš. Tuto modlitbu se má-
me modlit každý den a podle ní uspořádat 
svůj život. Blahoslavený, šťastný člověk, 
v jehož životě se vyplní všech sedm pro-
seb modlitby Páně!

Pán Ježíš nás učí v evangeliu vytrvalé 
modlitbě; modlitbě odevzdané do Otco-
vy vůle; modlitbě za nepřátele. Modlitba 
není těžká. Modlit se zvládne i malé dítě. 
A přece nám říká svatý apoštol Pavel, že 
bez pomoci Ducha Svatého se nedokáže-
me modlit – doopravdy se modlit. Jedním 
ze sedmi darů Ducha Svatého je zbožnost 
– uschopnění k modlitbě. O tento dar je 
třeba se modlit a jemu se otvírat.

Modlitbě nás učí knihy Písma svaté-
ho, zvláště kniha Žalmů. Byly napsány 

před věky – zůstávají beze změny živou 
a aktuální modlitbou pro každého z nás.

Modlitbě se můžeme učit od Matky 
Boží, od svatých a také od lidí, kteří obdr-
želi dar modlitby. Rodiče mají povinnost 
naučit modlitbě své děti. Při tom jim po-
máhá milost svátosti manželství.

Kdy je naše modlitba dobrá?

Při hodnocení modlitby se nemůže-
me řídit svými pocity. Někdy se nám zdá, 
že naše modlitba je nedostatečná, někdy 
jsme s ní spokojeni. Pamatujme si však, 
že ty pocity mohou být velice klamné. Dů-
ležité nejsou naše proměnlivé pocity, dů-
ležité je Boží posouzení: to, zda se naše 
modlitba může líbit Bohu. Dobrá modlit-
ba je věrná – to znamená, že se ji modlím 
každodenně; je vytrvalá – to znamená, že 
se nedám odradit; je pokorná – to zname-
ná: myslím na to, že já, hříšný a omeze-
ný člověk stojím před svatým a nepocho-
pitelným Bohem. Pán Ježíš od nás žádá, 
abychom se modlili s vírou a byli otevře-
ni vůli Boha, našeho Otce.

Jak se modlit?
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše říká: „Modlitba je povznesením srdce, pros-

tým pohledem k nebi, voláním vděčnosti a lásky, a to jak v utrpení, tak v rados-
ti.“ Ještě stručněji řečeno: Modlí se ten, kdo se s vírou a láskou obrací na Pána.

P. Marcin Węcławski

Neděle Božího milosrdenství
Dne 5. května 2000 byl vydán dekret Kongregace pro boho-

službu a svátosti, kterým byla ustanovena 2. neděle velikonoční 
jako Neděle Božího milosrdenství (letos 12. dubna). Pán Ježíš to-
tiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Největší z nich je spojen 
se svatým přijímáním přijatým v tento den. Je to příslib „úplného 
odpuštění vin a trestů“, čili stejné milosti, kterou dostáváme pou-
ze ve svátosti křtu. Přípravou na svátek má být novéna, která začí-
ná na Velký pátek. Novéna spočívá v denní modlitbě korunky k Bo-
žímu milosrdenství. V den svátku Božího milosrdenství Ježíš pak 

chce zahrnout lidi nejen spásonosnými milostmi, ale rovněž časnými dary. Mají-li 
mít věřící užitek z velkých darů, které chce Pán dát každému člověku, je třeba, aby 
byli v milosti posvěcující (po svátosti smíření), aby neměli zalíbení v žádném hří-
chu, aby plnili podmínky úcty k Božímu milosrdenství (důvěra a činná láska k bliž-
nímu) a přistoupili v ten den k „prameni života“, čili ke sv. přijímání.

Dne 29. června 2002 vydal Svatý stolec dekret*, kterým udělil Jan Pavel II. pl-
nomocné odpustky všem, kteří se o slavnosti Božího milosrdenství zúčastní v chrá-
mě jakékoliv pobožnosti k Božímu milosrdenství.

* Podle www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/

Jaké chyby děláme 
při modlitbě nejčastěji?

Chybujeme, jestliže neplníme to, co 
bylo výše napsáno o dobré modlitbě. 
Pán Ježíš nás varuje, abychom k mod-
litbě nepřistupovali se srdcem, v němž 
není odpuštění pro bližního (srov. Mk 
11,25), není snaha o smíření (Mt 5,23–
25). Velkou chybou je nehledat v mod-
litbě Pána Boha, ale sebe samotného, 
svoje uspokojení, svůj čistě pozemský 
zisk. Máme se modlit z úcty k Pánu Bo-
hu, snažit se co nejvíc se podrobit jeho 
vůli a sjednotit se s ní.

Jaké jsou podoby modlitby?

Je modlitba prosebná, modlitba za 
odpuštění, modlitba děkovná a oslavná. 
Ty dvě poslední jsou náročnější a na ze-
mi řidčeji praktikované, ale budou naší 
jedinou a ustavičnou modlitbou v nebi. 
Hovoříme o modlitbě církve, to zname-
ná o liturgické modlitbě, a o modlitbě 
osobní, „soukromé“, ale i ta má v církvi 
významné místo. Když se modlíme osob-
ně, můžeme se modlit vlastními slovy, ale 
můžeme také – a máme – využívat mod-
liteb praktikovaných a zapsaných svatý-
mi i zbožnými lidmi obdařenými darem 
modlitby. Je třeba pamatovat na to, že 
tyto modlitby se nemohou jenom vyslo-
vovat ústy. Musí plynout z našeho srdce. 
Nepoužívejme při modlitbě velkých slov 
bez vnitřní potřeby.

Co znamená liturgická 
modlitba církve?

Je jí především mše svatá, eucharis-
tie, ale také prožívání dalších svatých 
svátostí, a rovněž liturgie hodinek, sklá-
dající se především ze žalmů. Nejdůleži-
tějšími částmi této liturgické modlitby 
během dne jsou ranní chvály, nešpory 
a modlitba před spaním, zvaná komple-
tář. Podobu těchto modliteb stanoví pas-
týři církve – papež a biskupové. Je to ofi-
ciální modlitba církve, není dovoleno ji 
libovolně měnit.

Za co se můžeme modlit?

Za všechno, co je dobré. Ježíš říká: 
„O co budete prosit mého Otce, to vám 
v mém jménu dá.“ (Jan 16,23) Nemůže-
me ale své modlitby omezovat pouze na 
to, co je dočasné. Mezi sedmi prosbami 
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modlitby Otče náš se jenom jedna – za 
chléb vezdejší – týká materiálních záleži-
tostí. Kristus nás vybízí, abychom prosi-
li o dary Ducha Svatého: „Proste, a bude 
vám dáno. (…) Když tedy vy (...) umíte 
dávat svým dětem dobré věci, oč spíš dá 
Otec z nebe Ducha Svatého těm, kdo ho 
prosí.“ (Lk 11,9.13)

Proč některé naše modlitby zůstanou – 
jak si myslíme – nevyslyšeny?

Neexistuje nevyslyšená modlitba, 
i když se modlitby nesplňují podle na-
šich přání. Bůh je veškerá Moudrost 
a všechno Dobro. Hledí nejenom na náš 
dočasný život, ale na úplnost naší existen-
ce, která je věčná. Lidská duše neumírá! 
Protože Bůh je samotné Dobro, nedává 
nám na zemi to, co by nám mohlo uško-
dit, především životu milosti v nás, naší 
duši, spáse. Bůh má věčnost k tomu, aby 
uskutečnil to dobro, které pro nás připra-
vil, k tomu, aby uspokojil naše největší 
a nejhlubší přání.

Musíme také pamatovat na to, že Bůh 
dal člověku svobodnou vůli. Jsme svobod-
nými bytostmi. Proto také Bůh nemění dů-
sledky lidských činů jenom kvůli tomu, že 
my bychom to občas chtěli. Jestliže se na-

příklad student neučí a jenom se za úspěš-
né vykonání zkoušky modlí, není to mod-
litba, ale braní jména Božího nadarmo, 
což zakazuje druhé přikázání. Když Pán 
Ježíš mluvil o splnění našich proseb (srov. 
Jan 15,7), uvedl předtím dvě podmínky. 
První: „Zůstanete-li ve mně“ – v Kristu 
zůstává ten, kdo přijímá jeho Tělo, svaté 
přijímání – a druhou podmínku: „Zůsta-
nou-li má slova ve vás“. Slovo Boží v nás 
zůstává, když posloucháme a čteme Pís-
mo svaté, když poznané učení zachová-
váme a uvádíme je do života.

Pán Ježíš se modlil jenom 
k Bohu Otci. Proč my se modlíme 

k Panně Marii a svatým?

Pán Ježíš se modlil k Bohu Otci, který 
je tak jako jeho i naším Otcem. Když při-
šel na zem, splnil vůli svého Otce. Udělal 
to z lásky k němu a z lásky k nám. S Ot-
cem setrvával ve vztahu lásky, rozmlou-
val s ním, a když to viděli učedníci i další 
lidé, mohli se tak učit modlitbě. Evange-
lia zachycují prosby různých lidí, kteří se 
s nimi obraceli na Ježíše – Syna Božího. 
Ty prosby byly modlitbami. Ježíš Kristus 
je jediný Prostředník mezi námi lidmi 
a Bohem Otcem. Když Ježíš, náš jediný 

Spasitel, umíral na kříži, dal nám za mat-
ku svoji Matku. To Panna Maria v Káně 
Galilejské vyprosila první Ježíšův zázrak. 
Protože je naše Matka, stará se mateřsky 
o každého z nás, prosí za nás u Boha ja-
ko Královna nebes.

Takže svatí, zvláště naši patroni, stojí 
v nebi před tváří Boha a přimlouvají se za 
nás. Vidí v Bohu naše starosti a slyší naše 
prosby, hledí na ně „podle Boha“ a mod-
lí se neustále, připojují se k našim pros-
bám, „napravují“ je tak, aby se shodovaly 
s vůlí Boží a přinesly nám co největší dob-
ro. Když se modlíme ke svatým, modlíme 
se v podstatě o jejich přímluvu u Boha.

Proč se musíme modlit 
a mít čas na modlitbu?

Modlitba je jednou z nejdůležitějších 
– pokud ne nejdůležitější – věcí v našem 
životě. Bez modlitby se nezachrání žádný 
uvědoměle žijící člověk. Nezachráníme se 
vlastními silami – ke spáse je zapotřebí 
Boží milost. Bez každodenního obracení 
se na Boha, bez setkání s ním v modlitbě 
nezvládne nikdo z nás žít ve víře, naději 
a lásce – být a zůstat křesťanem.

Z Miłujcie się! 5/2015 přeložila -vv-

Suma o darech svatého Josefa (19)
PRVNÍ ČÁST

Kapitola XVI: Námitky, že Josefův slib 
o zachování panictví nebyl podmíněný

Pro to, že slib složený svatým Jose-
fem nebyl podmíněný, argumentují ně-
kteří různými argumenty.

Za prvé, bylo řečeno, že slib panic-
tví svatého Josefa byl podmíněný, proto-
že ho slíbil s podmínkou, neurčí-li Bůh 
jinak. Ale je jasné, že tato podmínka je 
zahrnuta v každém slibu, i když je abso-
lutní,(1) protože nikdo nemá nic oběto-
vat Bohu, co by on sám nechtěl, ani ne-
má nic obětovat nespořádaně. Tedy slib 
s takto chápanou podmínkou zůstává jed-
noduše absolutní.

Za druhé, jediný důvod tvrzení, že 
slib svatého Josefa byl podmíněný, spo-
čívá v tom, že kdyby sliboval jednoduše, 
nemohl by uzavřít manželství. Onen slib 

je jednoduše panictví, jestliže nyní, přes-
tože má úmysl ihned vstoupit do řehole, 
uzavírá manželství slovně. Zdá se pak, že 
totéž můžeme říci o svatém Josefovi, je-
hož případ je stejný. Jeho slib o zachová-
ní panictví byl tudíž jednoduchý.

Abychom na tyto argumenty mohli lé-
pe odpovědět, je třeba vědět, že slib sva-
tého Josefa o zachování panictví byl dvo-
jí, stejně jako i slib svaté Panny. První byl 
před jeho svatbou a ten byl pouze pod-
míněný a mentální. Druhý byl po svat-
bě se svatou Pannou, dříve, než ji přišel 
pozdravit anděl Gabriel, a ten byl abso-
lutní a nejen mentální, nýbrž také ústní, 
kdy ve shodě se svatou Pannou slíbil stá-
lé panictví. A toto je nauka sv. Augusti-
na a Mistra Sentencí,(2) kterou následuje 
sv. Tomáš ve svém komentáři k IV. kni-
ze Sentencí, distinkce 30, otázka 2, člá-
nek 1, otázečka (quaestiuncula) 2, v od-
povědi na druhý argument,(3) kde praví: 
„Svatá Panna dříve, než uzavřela man-
želství s Josefem, byla Bohem ujištěna, 
že Josef má podobné předsevzetí a že se 

Isidoro Isolani OP

však nebrání manželství, protože obojí 
je slučitelné, neboť obojí strana, jež uza-
vírá manželství s úmyslem ihned slíbit 
čistotu, ho uzavírá v pravdě. A něco ta-
kového je zřejmé v případě nejsvětější-
ho manžela Josefa, který byl, jak se pra-
ví v první kapitole Matoušova evangelia 
(v. 20), poučen andělem, aby přijal Ma-
rii za manželku, kterou však nikdy neměl 
poznat tělesně, nýbrž měl s ní setrvat ve 
slibu panictví. Navíc, má-li žena cizolož-
nice moc nad tělem svého muže, ale je 
navždy zbavena jejího užívání kvůli své-
mu hříchu, mnohem více platí, že se ně-
jaká žena odevzdává manželsky nějaké-
mu muži, i když on ví, že ji nikdy tělesně 
nepozná z nějakého počestného důvodu. 
Zdá se tedy, že slib složený svatým Jose-
fem byl absolutní.

Za třetí, uzavírá absolutně manžel-
ství ten, kdo po manželské přísaze slibu-
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svým sňatkem nevystavuje nebezpečí.“ 
Tolik sv. Tomáš.

Na první argument odpovídá tedy Petr 
z Palude (4) ve svém komentáři k 30. dis-
tinkci IV. knihy Sentencí: „I když podmín-
ku Boží vůle je třeba chápat jako zahrnu-
tu v každém slibu a předsevzetí, je však 
dokonalejší ji vyjádřit. A tak tomu bylo 
zde.“ Tolik a dobře Petr z Palude.

K námitce můžeme proto říci, že po-
kud je slib chápán s touto podmínkou 
habituálně a ne aktuálně a není vyjádřen 
slovně, je absolutní; jestliže je však tato 
podmínka chápána, chtěna a vyjádřena 
aktuálně, slib není absolutní, ale pouze 
podmíněný. A takový byl slib svaté Pan-
ny a svatého Josefa před svatbou s výjim-
kou ústního vyjádření, které následovalo 
po svatbě, jako bylo řečeno výše.

U druhého argumentu popíráme jako 
nepravdivou premisu minor,(5) neboť ab-
solutně učiněný slib o zachování panic-
tví před uzavřením manželství a obdobně 
podmínka o zachování panictví vložená 
do uzavírání manželství činí manželství 
neplatným. Kdyby tedy svatý Josef slo-
žil takový slib, neuzavřel by pravé man-
želství se svatou Pannou, nebo by tako-
vým úmyslem zhřešil, jak učí sv. Tomáš 
ve svém komentáři k IV. knize Sentencí, 
distinkce 30, otázka 2, článek 1, otázeč-
ka 2, odpověď na první argument.(6)

Vzhledem k důvodům, na kterých se 
zakládá druhý argument, říkáme k první-
mu z nich,(7) že souhlas o tělesném spoje-
ní, bude-li se Bohu líbit, činí manželství 
pravým, jak tomu může být u sterilních, 
kteří jsou impotentní, a obdobně a mno-
hem více u potentních, kteří se nechtějí 
spojit. Podobně by byl pravý křest, kdy-
by někdo zamýšlel křtít, aniž by se staral 
o jeho hlavní účinek, pro který byla svá-
tost křtu především ustanovena. A sv. To-

máš praví, jak bylo uvedeno výše: „Svatá 
Panna dříve, než uzavřela manželství s Jo-
sefem, byla Bohem ujištěna, že Josef má 
podobné předsevzetí, a že se svým sňat-
kem nevystavuje nebezpečí, 
a ani kvůli něčemu takovému 
nepochybila ohledně pravdy 
manželství.“

Taktéž Petr z Palude ve 
svém komentáři k IV. knize 
Sentencí říká: „Svatá Panna 
souhlasila nejenom se spo-
lečným přebýváním, ale ta-
ké s manželským spojením, 
pokud by jí to Bůh přikázal.“

Co se týká druhého důvodu druhého 
argumentu, popíráme platnost podob-
nosti, neboť ve srovnání s prvním přípa-
dem (8) žena po absolutním slibu čistoty 
nemá z vlastní autority ani moc, ani au-
toritu dát bez hříchu své tělo tělesnému 
manželovi, a to ani absolutně, ani pod 
podmínkou. Bylo by tomu jinak, kdyby se 
tak dělo z autority Boha nebo církevního 
preláta. Pročež svatý Tomáš ve výše cito-
vaném místě svého komentáře k Senten-
cím, v odpovědi na třetí argument (9) pra-
ví: „Tělesné spojení spadá implicitně pod 
souhlas svaté Panny, jako je uskutečnění 
implicitně obsaženo v možnosti.(10) Mož-
nost tělesného spojení neprotiřečí panen-
ství a ničím neumenšuje jeho čistotu, leč 
v uskutečnění, které nikdy nebylo v před-
sevzetí svaté Panny, nýbrž byla již předem 
ujištěna, že uskutečnění nebude nikdy ná-
sledovat.“ A co se týká tohoto předsevze-
tí, je třeba říci totéž o svatém Josefovi.

K třetímu argumentu je třeba říci, že 
ten, kdo by uzavřel manželství po slibu 
panictví, třebaže složeném po stvrzení 
manželské přísahy, kterým by si pevně 
předsevzal zachovávat čistotu, by zhřešil. 
Nejprve by totiž oklamal a obelhal svou 

KURZY V CENTRU NADĚJE A POMOCI (CENAP) – BRNO, VODNÍ 13
30. 3. 2016 – diskusní setkání pro rodiče a prarodiče dětí mladšího školního věku, případně před-
školáků na téma „Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit“.
31. 3. 2016 – především pro snoubence, ale i pro novomanžele je připraveno jednorázové setkání 
„O sexualitě pro snoubence“.
4. 4. 2016 – jednorázové setkání pro ty, které zajímá, jak správně určit neplodné a plodné dny v ob-
dobí po porodu.
7. 4. 2016 – začíná kurz STM PPR v rozsahu čtyř čtvrtečních odpolední.
13. 4. 2016 – setkání pro rodiče dospívajících dívek na téma „Když dcera dospívá“.
16. 4. 2016 – začíná opět sobotní kurz STM PPR.
Více informací na www.cenap.cz.

ženu, která by se domnívala, že jí bylo 
předáno právo na tělo jejího muže. Ten, 
kdo by uzavíral manželství s takovýmto 
úmyslem, skutečně a výslovně připojeným 

k manželskému souhlasu, by 
neuzavíral manželství vprav-
dě, ale předstíraně. Za druhé 
proto, že by se dopustil svato-
krádeže, neboť by zneužíval 
svátost církve. Za třetí proto, 
že by se dopustil hříchu před-
stírání a faktické lži. Není kři-
vopřísežný, kdo odvolává pří-
sahu z poslušnosti k autoritě 
zákona, jak je to v ustanove-

ní kanonického práva. Proto řádně odpo-
vídám a popírám podobnost: předložený 
případ není stejný.

(Pokračování)

Z latinského originálu
„Summa de donis Sancti Ioseph“

(Romae: ex Typographia polyglotta
Sacrae Congregationis

de Propaganda Fide, 1887)
přeložil fr. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky:

(1) Absolutní slib se zde chápe jako opak sli-
bu podmíněného, tj. jako slib bezpodmíneč-
ný. [pozn. překl.]

(2) Tj. Petra Lombardského. [pozn. překl.]
(3) Tedy In IV Sent., d. 30, q. 2, a. 1, qc. 2, ad 2. 

[pozn. překl.]
(4) Petr z Palude (cca 1275 – 1342) byl francouz-

ský dominikánský teolog. V roce 1329 ho pa-
pež Jan XXII. vysvětil v Avignonu za latinské-
ho jeruzalémského patriarchu. I. Isolani se od-
volává na jeho komentář ke Čtyřem knihám 
Sentencí Petra Lombardského. [pozn. překl.]

(5) Tj. tvrzení: „Obojí strana, jež uzavírá manžel-
ství s úmyslem ihned slíbit čistotu, ho uzaví-
rá vpravdě.“ [pozn. překl.]

(6) Tedy In IV Sent., d. 30, q. 2, a. 1, qc. 2, ad 1. 
[pozn. překl.]

(7) Tj. důvod, že Josef byl poučen andělem, aby 
přijal Marii za manželku, kterou však nikdy 
neměl poznat tělesně. [pozn. překl.]

(8) Tj. s případem ženy cizoložnice, která má 
moc nad tělem svého muže, ale nemůže ji 
užívat. [pozn. překl.]

(9) Tedy In IV Sent., d. 30, q. 2, a. 1, qc. 2, ad 3. 
[pozn. překl.]

(10) Např. hoření jako uskutečnění (actus) je im-
plicitně obsaženo v dosud nehořícím dřevu 
jako v možnosti (potentia). [pozn. překl.]
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Před několika měsíci jsem vás infor-
moval o situaci katolické farnosti v Kara-
gandě a o její katedrále (ve Světle to by-
lo naposledy v čísle 5/2014 – pozn. red.). 
Nedávno jsem dostal spolu s novoročním 
přáním místního biskupa Dell’Oro (ital-
ského původu) popis situace, jehož hlav-
ní body vám chci představit.

* * *

Nejdříve pozitivní věci, a to je 17 křtů, 
které byly uděleny v průběhu roku 2015. 
Mohlo by se to zdát být málo, ale musí-
me si uvědomit, že jsme v situaci, která 
rozhodně nepodporuje obrácení ke ka-
tolické víře, protože asi 70 % země tvoří 
muslimové. V pořadí následuje ortodox-
ní víra, jejíž vzestup po pádu ateistického 
komunismu je stejně zřejmý jako v Rus-
ku. K tomu je třeba připočíst různé pro-
testantské církve, které nesmíme opome-
nout. Tyto po zániku sovětského režimu 
v naší zemi poklesly. A protože se kato-
lickým kněžím zabraňuje vzhledem k is-
lámu a ortodoxní církvi ve snahách o ob-
racení, zůstává poměrně nepatrný prostor 
k tomu, aby bylo možné získat eventuál-
ní zájemce o obrácení.

Nehledě na to působí katedrála Na-
ší Milé Paní z Fatimy nepopíratelně při-
tažlivě na místní obyvatelstvo. Stavba, 
tak netypická pro tuto oblast, přitahu-
je velké množství návštěvníků. Mnoho 
z nich je také vášnivými posluchači var-
hanních koncertů, které se pořádají pra-
videlně v neděli odpoledne a jsou jednou 
z výborných příležitostí k evangelizaci.

Ovšemže toto místo nemá ještě po-
věst, která by přitahovala zástupy poutní-
ků. Nejsme ani v Lurdech ani ve Fatimě, 
kde byla mariánská zjevení. V Karagandě 
nebylo žádné zjevení. Ale nezapomeňme 
na příslib, který dala Svatá Panna Agnes 
Ritterové, že se Rusko obrátí, když se jí 
postaví tato svatyně. Obrácení Ruska je 
skutečností, která padne do oka každému 
pozorovateli ruské společnosti. Už toto 
je nezanedbatelný výsledek přítomnosti 
této katedrály, i když počet poutníků je 
momentálně ještě nepatrný. Důvěřujme 
plánu Svaté Panny, která si přála mít ten-

to chrám. Už jenom ta skutečnost, že vi-
zionářka této prosbě v poslušnosti a dů-
věře vyhověla, je zárukou velkých milostí 
pro lidstvo. Nepochybujme o tom!

Pojďme teď k tomu, co biskupovi a far-
nímu týmu působí problémy: Dokončení 
prací a celková údržba budovy, která už 

má některé slabiny. Na jedné straně ješ-
tě mnoho prací není ukončeno. To se tý-
ká hlavně konstrukce schodiště (dosud je 
bez zábradlí), obou věží, které vedou ke 
zvonici, jakož i izolace krovu, aby se lépe 
mírnily extrémní teploty této ultrakonti-
nentální země. K tomu je potřeba vyřešit 
ještě problém prosakující vody, která už 
způsobila značné škody v kryptě i na ur-
čitých místech fasády, jejíž vnější obklady 
se musí opravit kvůli jistým řemeslníkům 
a musí se upravit vodotěsně. Můžeme si 
snadno představit, jaké starosti to půso-
bí těm, kdo jsou za tuto budovu zodpo-
vědní. Musíme si říci, že stavební práce 
od samého začátku byly prováděny v ze-
mi, v níž prakticky neexistuje žádná tra-
dice solidních a hodnotných staveb. To 
nemá nic společného se západními nor-
mami a především s technikou a materi-
álem (přírodní kámen) stavitelů katedrál 
z dřívějších dob. Tam se staví z toho, co je 
právě při ruce, a tyto často skromné pro-
středky jsou takové, jaké jsou.

Podávám toto vysvětlení dopředu, 
abych vám řekl, že biskup Dell’Oro nám 
sdělil, že posílá velmi naléhavou výzvu, 
abychom mu pomohli financovat všech-
ny tyto práce, které se pohybují v nákla-
dech okolo nejméně 50 000 euro. Vaše 
příkladná velkorysost stále ukazuje, že 
finanční požadavky v průběhu stavby 

Katedrála Naší Milé Paní z Fatimy, 
Matky všech národů (Karaganda – Kazachstán)

stouply neobyčejným způsobem. Proto 
si dovoluji ještě více připojit se k výzvě 
biskupa Dell’Oro a poprosit vás, abys-
te mu pomohli obvázat tyto různé rány. 
Když se každý připojí, neměla by to být 
nemožná zakázka. Děkuji vám předem 
za námahy, které jste připraveni převzít. 
Ať každý uváží, co by podle svých mož-
ností mohl udělat. Samozřejmě je vítán 
i ten nejmenší dar.

Kostelní okna, která také ještě nejsou 
hotova, jsou podle mých informací úplně 
financována z darů odevšad. Je pro mne 
nemožné, abych v těchto asi patnácti le-
tech, kdy se starám o sbírání darů, nevy-
jádřil obdiv a vděčnost věrným dárcům. 
Pro mne je to malý zázrak, co se stále zno-
vu děje. Děkuji vám znovu z celého srd-
ce. A děkuji Božské Prozřetelnosti, která 
probudila tolik velkorysosti.

Z Maria heute 2/2016 přeložil -mp-

Dary můžete poukázat na následující 
(francouzské) konto:
IBAN: FR76 7336 5100 0692 7190 169
BIC: CMCIFRPP
Dárce je povinen z daru do ciziny od-
vést finančnímu úřadu v ČR srážkovou 
daň 15 %.

André Charton

Katedrála v Karagandě, Kazachstán

2. čtení – Flp 2,6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přiroze-
nost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, 
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přiro-
zenost služebníka a stal se jedním z lidí. 
Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl 
poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. 
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jmé-
no nad každé jiné jméno, takže při Ježí-
šově jménu musí pokleknout každé kole-
no na nebi, na zemi i v podsvětí a každý 
jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Je-
žíš Kristus je Pán.

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle 
Lukáše: Viz evangelium – Lk 22,14–23,56

Liturgická čtení – 
dokončení ze str. 3
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22. 3. 2016 7:20 Noční univerzita: Doc. Jaroslav Med, CSc. – 
Bohuslav Reynek 8:15 Vezmi a čti: Březen 2016 8:30 Hrdinové 
víry (11. díl): P. František Šilhan SJ 9:30 Ars Vaticana (4. díl) 
9:40 Přímý přenos generální audience papeže [L] 10:55 869 
dní 11:25 Žijeme mezi vámi 11:50 Bible pro nejmenší: Adam 
a Eva 11:55 Z pokladů duše: Františka Böhmová – Zpívat si 
v těžkostech [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá 
z kaple Telepace [L] 12:50 Hlubinami vesmíru s dr. Martinem 
Urbancem, 1. díl – Neutronové hvězdy 13:35 Salesiánský maga-
zín 13:50 Zpravodajské Noeviny: 22. 3. 2016 14:10 Mezi pražci 
(46. díl): Březen 2016 14:50 ARTBITR – Kulturní magazín (15. díl) 
15:00 Korunka k Božímu milosrdenství [L] 15:20 P. Vojtěch Kodet 
– Tvář Otcova milosrdenství: Služba (Jan 13,1–15) 16:00 Ecce 
homo 16:30 Pašijový kříž 17:05 Můj Bůh a Walter: Jeden Bůh [P] 
17:20 Cvrlikání (44. díl): Václav Fajfr & Acustrio 18:30 Bible 
pro nejmenší: Potopa 18:35 Sedmihlásky (96. díl): Měl sed-
láček jednu slépku 18:40 Dobrý Pastier 19:15 Mwebare kwija 
– Klinika v buši 19:30 Terra Santa News: 23. 3. 2016 [P] 
19:50 Z pokladů duše: Františka Böhmová – Zpívat si v těž-
kostech 20:00 Adorace [L] 21:05 BET LECHEM – vnitřní domov 
(27. díl): Marko Ivan Rupnik – tvůrce Špidlíkova sarkofágu 
21:20 Noční univerzita: doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. – 
Eucharistie z biblického hlediska [P] 22:10 Generální audi-
ence Svatého otce [P] 22:40 Poslové naděje 23:10 Duchovní 
malby (1. díl): Andělé 23:40 Podzimní festival duchovní hudby: 
G. Donizetti: Messa di Gloria e Credo 1:00 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Čtvrtek 24. 3. 2016
6:05 Vezmi a čti: Březen 2016 6:20 BET LECHEM – vnitřní 
domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik – tvůrce Špidlíkova sar-
kofágu 6:35 Řeckokatolický magazín 6:50 Kaple v poušti 
7:05 Papuánské Velikonoce: Zelený čtvrtek 7:20 Noemova pošta: 
Březen 8:55 Terra Santa News: 23. 3. 2016 9:15 Pater noster – 
Olivová hora 9:30 Mše svatá se svěcením olejů z Vatikánu [L] 
11:30 Ars Vaticana (5. díl) [P] 11:40 Sedmihlásky (96. díl): 
Měl sedláček jednu slépku 11:45 Bible pro nejmenší: Potopa 
11:55 Z pokladů duše: Mons. Martin Holík – Zelený čtvrtek 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 J. S. Bach: Matoušovy pašije 
(1.část) 13:20 Generální audience Svatého otce 13:50 Cesta 
k andělům (95. díl): Ivan Hubač – scenárista a dramaturg 
14:40 Velikonoce v Zambii 15:20 II. vatikánský koncil a archi-
tektura: Jedovnice v Moravském krasu 15:35 Zachraňme kos-
tely (5. díl): Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích 
u Žlutic 16:00 Zpravodajské Noeviny: 22. 3. 2016 16:20 V po-
horách po horách (11. díl): Baníkov – Roháče 16:30 Velikonoční 
řemesla (3. díl): Pletení tataru 16:40 Animované biblické pří-
běhy: Pane, věřím 17:10 Vatican magazine (854. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu 17:40 Večeřadlo – Místo Poslední ve-
čeře Páně a Seslání Ducha Svatého 17:45 Evangelium: Zelený 
čtvrtek 18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně: z kostela 
Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze [L] 
19:25 Olivová hora 19:30 Zpravodajské Noeviny: 24. 3. 2016 [P] 
19:50 Z pokladů duše: Mons. Martin Holík – Zelený čtvrtek 
20:00 Svatá hodina – modlitební vigilie z Getsemanské za-
hrady [L] 21:35 Poslední vrchol 22:55 Putování po evropských 
klášterech: Klášter trapistek v Elzas, Francie [P] 23:25 P. Vojtěch 
Kodet – Tvář Otcova milosrdenství: Služba (Jan 13,1–15) 
0:05 Zpravodajské Noeviny: 24. 3. 2016 0:25 Můj Bůh a Walter: 
Jeden Bůh 0:40 VideoJournal české vědy 0:55 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Pondělí 21. 3. 2016
6:05 V pohorách po horách (11. díl): Baníkov – Roháče 
6:15 Kalvária Nitrianské Pravno 6:55 Outdoor Films se Stevem 
Lichtagem (33. díl): S mistrem filmového umění o podmoř-
ském filmu 8:25 Přejeme si … 8:45 Buon giorno s Františkem 
9:45 Já, Vlado Bočev 10:00 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem 
(2. díl): Chci, abys byl 10:25 BET LECHEM – vnitřní domov 
(38. díl): Miloslav Chrást – eucharistián o oběti a mučednic-
tví 10:40 Záliv svatých 11:40 Sedmihlásky (96. díl): Měl sedlá-
ček jednu slépku 11:45 Kudrnáč Hermie 11:55 Z pokladů duše: 
Františka Böhmová – Osobní vztah s Ježíšem [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Jubilejní 
koncert SOFM 14:00 Modré pondělí [P] 14:15 Duchovní malby 
(1. díl): Andělé 14:40 Žijeme mezi vámi 15:00 Noční univerzita: 
Doc. Jaroslav Med, CSc. – Bohuslav Reynek 16:00 V souvis-
lostech (133. díl) 16:20 Čtení Bible živě z kaple olomoucké 
radnice [L] 16:30 Přejeme si … 16:50 Ecce homo 17:20 Čtení 
Bible živě z kaple olomoucké radnice [L] 17:30 Charita Veselí 
nad Moravou 17:40 Zambijský Bambo 18:10 Salesiánský ma-
gazín [P] 18:25 Sedmihlásky (96. díl): Měl sedláček jednu 
slépku 18:30 Bible pro nejmenší: Na počátku... 18:35 Čtení 
Bible živě z kaple olomoucké radnice [L] 18:45 Vezmi a čti: 
Březen 2016 [P] 19:00 Vatican magazine (854. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu [P] 19:30 Čtení Bible živě z kaple olo-
moucké radnice [L] 19:40 Ars Vaticana (4. díl) 19:50 Z pokladů 
duše: Františka Böhmová – Osobní vztah s Ježíšem 20:00 Dům 
nejen ze skla (16. díl) [L] 21:05 ARTBITR – Kulturní magazín 
(15. díl) [P] 21:15 Čtení Bible živě z kaple olomoucké radnice [L] 
21:30 Noemova pošta: Březen 23:05 Čtení Bible živě z kaple olo-
moucké radnice [L] 23:15 Vatican magazine (854. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu 23:45 Modré pondělí 0:05 Noční univer-
zita: P. Ladislav Heryán SDB – Křesťanství jako cesta v Markově 
evangeliu 1:10 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 22. 3. 2016
6:05 Pod lampou 8:05 Čtení Bible živě z kaple olomoucké rad-
nice [L] 8:15 V souvislostech (133. díl) 8:35 Legenda jménem 
Vesmír: DCŽM Vesmír 8:45 Salesiánský magazín 9:00 Čtení Bible 
živě z kaple olomoucké radnice [L] 9:10 P. Vojtěch Kodet – Tvář 
Otcova milosrdenství: Služba (Jan 13,1-15) 9:50 Vatican maga-
zine (854. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 10:20 Čtení 
Bible živě z kaple olomoucké radnice [L] 10:30 Noční uni-
verzita: P. Ladislav Heryán SDB – Křesťanství jako cesta 
v Markově evangeliu 11:35 Čtení Bible živě z kaple olomoucké 
radnice [L] 11:45 Sedmihlásky (96. díl): Měl sedláček jednu 
slépku 11:50 Bible pro nejmenší: Na počátku... 11:55 Z pokladů 
duše: Mons. Aleš Opatrný – Rozpadlá rodina [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Post Scriptum: Záznam homilie P. Dariusze 
Sputa [P] 12:15 Čtení Bible živě z kaple olomoucké radnice [L] 
12:25 Ars Vaticana (4. díl) 12:35 Cesta k andělům (95. díl): Ivan 
Hubač – scenárista a dramaturg 13:25 Čtení Bible živě z kaple 
olomoucké radnice [L] 13:40 V pohorách po horách (11. díl): 
Baníkov – Roháče 13:50 Práce Charity v Mexiku 14:10 Já, Vlado 
Bočev 14:20 Čtení Bible: živě z kaple olomoucké radnice [L] 
14:30 Podzimní festival duchovní hudby: G. Donizetti: Messa di 
Gloria e Credo 15:50 Čtení Bible živě z kaple olomoucké radnice [L] 
16:05 Noemova pošta: Březen 17:35 Přejeme si … 18:00 Noeland 
(26. díl) 18:30 Bible pro nejmenší: Adam a Eva 18:35 Sedmihlásky 
(96. díl): Měl sedláček jednu slépku 18:40 Animované biblické 
příběhy: Pane, věřím 19:10 BET LECHEM – vnitřní domov 
(38. díl): Miloslav Chrást – eucharistián o oběti a mučednic-
tví 19:30 Zpravodajské Noeviny: 22. 3. 2016 [P] 19:50 Z po-
kladů duše: Mons. Aleš Opatrný – Rozpadlá rodina 20:00 Missio 
magazín: Březen 2016 [P] 21:05 Řeckokatolický magazín [P] 
21:20 Můj Bůh a Walter: Zjevení a Bible II. 21:35 Zpravodajské 
Noeviny: 22. 3. 2016 22:00 Cvrlikání (44. díl): Václav Fajfr 
& Acustrio 23:05 Post Scriptum: Záznam homilie P. Dariusze 
Sputa 23:20 Terra Santa News: 16. 3. 2016 23:40 Přejeme si … 
0:05 V srdci anděl pláče 0:20 Víra plná života (Chile) 1:05 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Středa 23. 3. 2016
6:05 Vatican magazine (854. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 6:35 Harfa Noemova 7:00 Zpravodajské Noeviny: 

Pátek 25. 3. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 24. 3. 2016 6:25 Duchovní 
malby (1. díl): Andělé 6:50 Noční univerzita: doc. Jaroslav 
Brož, Th.D., S.S.L. – Eucharistie z biblického hlediska 
7:35 Salesiánský magazín 7:50 Papuánské Velikonoce: 
Velký pátek 8:40 Podzimní festival duchovní hudby 2013: 
A. Dvořák – Requiem 10:20 ARTBITR – Kulturní magazín 
(15. díl) 10:30 BET LECHEM – vnitřní domov (27. díl): Marko 
Ivan Rupnik – tvůrce Špidlíkova sarkofágu 10:45 Ars Vaticana 
(5. díl) 10:55 Dům nejen ze skla (16. díl) 11:55 Z pokladů 
duše: P. Robert Mayer OFMConv. – Velký pátek 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 J. S. Bach: Matoušovy pašije (2.část) 
13:40 Poslední vrchol 15:00 Cesta kříže: Křížová cesta v hudbě 
a obrazech 15:55 Jeruzalém 16:10 Vezmi a čti: Březen 2016 
16:25 Zpravodajské Noeviny: 24. 3. 2016 16:45 Evangelium: 
Velký pátek 17:00 Památka Umučení Páně z Vatikánské bazi-
liky [L] 19:15 Bazilika Božího hrobu a Golgota 19:30 Putování 
po evropských klášterech: Klášter trapistek v Elzas, Francie 
20:00 Evangelium podle Matouše: Velikonoce 21:05 Z pokladů 
duše: P. Robert Mayer OFMConv. – Velký pátek 21:15 Křížová 
cesta z Kolosea s papežem Františkem [L] 23:00 Stabat Mater: 
Giovanni Battista Pergolesi 23:45 Labyrintem víry s Tomášem 
Halíkem (3. díl): Obnovíš tvář země 0:15 Missio magazín: Březen 
2016 1:15 Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži 2:25 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Sobota 26. 3. 2016
6:05 Můj Bůh a Walter: Jeden Bůh 6:20 Hlubinami ves-
míru s dr. Martinem Urbancem, 1. díl – neutronové hvězdy 
7:00 V pohorách po horách (12. díl): Jizera – Jizerské hory 
7:10 Papuánské Velikonoce: Bílá sobota 7:30 P. Vojtěch Kodet 
– Tvář Otcova milosrdenství: Služba (Jan 13,1–15) 8:05 Kaple 
Božího hrobu 8:15 Velikonoční řemesla (3. díl): Pletení ta-
taru 8:25 Noeland (26. díl) 8:55 Sedmihlásky (96. díl): Měl 
sedláček jednu slépku 9:00 Animované biblické příběhy: 
Pane, věřím 9:35 Řeckokatolický magazín 9:50 Moravské 
pašije 10:50 Závěrečný koncert festivalu Smetanovské dny 
z Měšťanské besedy v Plzni 11:55 Z pokladů duše: P. Vavřinec 
Černý, OP – Den očekávání 12:00 Polední modlitba Sv. otce 
Františka 12:10 Zpravodajské Noeviny: 24. 3. 2016 12:30 Missio 
magazín: Březen 2016 13:35 Vatican magazine (854. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 14:05 Na druhý pohled, 6. díl 
15:35 Terra Santa News: 23. 3. 2016 16:00 Duchovní malby 
(2. díl): Sixtinská kaple 16:25 Velikonoce v Zambii 17:05 Outdoor 
Films s Miroslavem Haluzou (47. díl) [P] 18:40 Brány 
Beránkovy [P] 19:30 V souvislostech (134. díl) [P] 19:55 Z po-
kladů duše: P. Vavřinec Černý, OP – Den očekávání 20:00 Kaple 
Božího hrobu 20:15 Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky [L] 
22:55 Harfa Noemova [P] 23:25 Dům nejen ze skla (16. díl) 
0:30 Koncert Českého filharmonického sboru Brno z Besedního 
domu v Brně 1:55 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 27. 3. 2016
6:15 Ars Vaticana (5. díl) 6:25 Jak potkávat svět (42. díl): S žá-
kovským orchestrem Archi Iuventi 7:50 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín (15. díl) 8:00 Dům nejen ze skla (16. díl) 9:00 Vezmi a čti: 
Březen 2016 9:15 Brány Beránkovy 10:15 Mše svatá na Boží 
hod velikonoční z náměstí Sv. Petra v Římě [L] 11:50 Z pokladů 
duše: Mons. Miloslav kardinál Vlk – Aleluja 12:00 Požehnání 
Urbi et Orbi [L] 12:30 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne: 
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News [P] 13:10 V souvis-
lostech (134. díl) 13:35 Muzikanti, hrajte [P] 14:05 Moravské 
pašije 15:00 Missio magazín: Březen 2016 16:05 Outdoor Films 
s Miroslavem Haluzou (47. díl) 17:40 Můj Bůh a Walter: Jeden Bůh 
17:55 Sedmihlásky (97. díl): Za kamny v koutku 18:00 Noeland 
(27. díl) 18:25 Animované biblické příběhy: Ježíšova podoben-
ství 19:00 Hermie a jeho přátelé: Zbytečná hádka 19:30 Přejeme 
si … [P] 19:50 Z pokladů duše: Mons. Miloslav kardinál Vlk – 
Aleluja 20:00 P. Vojtěch Kodet – Tvář Otcova milosrdenství: Pokoj 
vám (Jan 20,19–31) [P] 20:40 O bozích a lidech 22:45 Podzimní 
festival duchovní hudby 2014: A. Dvořák: Mše D dur a Te Deum 
23:50 V souvislostech (134. díl) 1:15 Zpravodajský souhrn 
uplynulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 
1:55 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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Poselství Královny míru Mirjaně
„Drahé děti! Můj příchod k vám je darem nebeského Otce 
pro vás. Díky jeho lásce přicházím, abych vám pomohla najít 
cestu k pravdě, k mému Synu. Přicházím, abych vám potvr-
dila pravdu. Přeji si připomenout vám slova mého Syna. On 
pronášel slova spásy pro celý svět, slova lásky pro všechny, 
lásky, kterou potvrdil svou obětí. Ale i dnes mnohé z mých 
dětí Ho neznají, nechtějí Ho poznat, jsou lhostejné. Kvůli 
jejich lhostejnosti moje srdce bolestně trpí. Můj Syn byl 
vždycky u Otce. Narozením se na zemi přinesl božské, a ode 
mne přijal lidské. S Ním přišlo mezi nás Slovo. S Ním přišlo 
Světlo světa, které proniklo do srdcí, objasňuje je a naplňuje 
je láskou a útěchou. Děti moje, mého Syna mohou vidět 
všichni ti, kteří Ho milují, neboť jeho tvář je vidět skrze 
duše, které jsou naplněny láskou k Němu. Proto, děti moje, 
apoštolové moji, vzepřete se prázdnotě a egoismu. Nežijte jen 
pro pozemské věci, materiálně. Milujte mého Syna a učiňte, 
aby druzí viděli jeho tvář skrze vaši lásku k Němu. Já vám 
pomohu, abyste Ho stále více poznávali. Já vám o Něm budu 
hovořit. Děkuji vám.“

Medžugorje, 2. března 2016

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou na 
duchovní obnovu na téma „SKUTKY MILOSRDENSTVÍ – SV. ŠARBEL MACHLÚF 
Z LIBANONU“, která má přímou souvislost se Svatým rokem milosrdenství, 
vyhlášeným papežem Františkem. Duchovní obnova se uskuteční ve dnech 
16.–17. dubna 2016. Program začíná v sobotu v 9 hodin mší svatou v bazilice 
Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu (vede S. Siarda L. Troch-
tová). Zakončení je v neděli ve 13 hodin. Z důvodu omezené kapacity je 
nutné se přihlásit do 11. dubna 2016 na e-mail info@premonstratky.cz ne-
bo na tel. 733 755 836.

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

BREVIÁŘ PRO LAIKY 19. – 26. BŘEZNA 2016

Uvedení do první modlitby dne: NE 20. 3. PO 21. 3. ÚT 22. 3. ST 23. 3. ČT 24. 3. PÁ 25. 3. SO 26. 3.

Antifona 413 462 413 462 413 462 413 462 413 462 441 494 457 511

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

Ranní chvály:

Hymnus 413 462 413 462 413 462 413 462 413 462 441 495 457 512

Antifony 417 466 422 472 426 476 431 481 435 485 442 496 458 513

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 965 1079 981 1097 442 496 458 513

Krátké čtení a zpěv 418 467 422 472 427 477 431 481 435 485 445 499 460 515

Antifona k Zach. kantiku 418 467 423 472 427 477 431 481 435 486 446 499 460 515

Prosby 418 467 423 473 427 477 431 481 435 486 446 499 460 515

Závěrečná modlitba 419 468 423 473 428 478 432 482 436 486 446 500 461 516

Modlitba během dne:

Hymnus 414 463 414 463 414 463 414 463 414 463 447 500 461 516

Antifony 415 464 415 464 415 464 415 464 415 464 447 501 462 517

Žalmy 926 1036 940 1052 955 1068 971 1085 987 1103 448 502 462 517

Krátké čtení 419 468 424 473 428 478 432 482 436 487 451 505 465 520

Závěrečná modlitba 419 468 423 473 428 478 432 482 436 486 446 500 461 516

Nešpory: SO 19. 3.

Hymnus 412 461 412 461 412 461 412 461 412 461 438 491 452 507 466 521

Antifony 416 465 420 470 425 475 429 479 433 483 439 492 453 507 466 522

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 453 507 466 522

Kr. čtení a zpěv 416 465 420 470 425 475 429 479 433 484 439 492 455 510 468 524

Ant. ke kant. P. M. 416 466 421 471 425 475 430 480 434 484 439 492 456 510 469 525

Prosby 417 466 421 471 426 475 430 480 434 484 439 492 456 510 469 525

Záv. modlitba 419 468 419 468 423 473 428 478 432 482 440 493 446 500 474 530

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 440 493 1242 1379 1242 1379

Neděle 20. 3. – Květná neděle
1. čt.: Iz 50,4–7
Ž 22(21),8–9.17–18a.19–20.23–24
Odp.: 2a (Bože můj, Bože můj, proč 
jsi mě opustil?)
2. čt.: Flp 2,6–11
Ev.: Lk 22,14–23,56

Pondělí 21. 3. – Pondělí Svatého týdne
1. čt.: Iz 42,1–7
Ž 27(26),1.2.3.13–14
Odp.: 1a (Hospodin je mé světlo 
a má spása.)
Ev.: Jan 12,1–11

Úterý 22. 3. – Úterý Svatého týdne
1. čt.: Iz 49,1–6
Ž 71(70),1–2.3–4a.5–6ab.15+17
Odp.: 15a (Má ústa budou vyprávět 
o tvé spravedlnosti.)
Ev.: Jan 13,21–33.36–38

Středa 23. 3. – Středa Svatého týdne
1. čt.: Iz 50,4–9a
Ž 69(68),8–10.21bcd–22.31+33–34
Odp.: 14c.b (Vyslyš mě ve své veliké 
lásce, Pane, v čas milosti.)
Ev.: Mt 26,14–25

Čtvrtek 24. 3. – Zelený čtvrtek
1. čt.: Ex 12,1–8.11–14
Ž 116(115),12–13.15+16bc.17–18

Odp.: srov. 1 Kor 10,16 (Kalich 
požehnání je společenstvím krve 
Kristovy.)
2. čt.: 1 Kor 11,23–26
Ev.: Jan 13,1–15

Pátek 25. 3. – Velký pátek
1. čt.: Iz 52,13–53,12
Ž 31(30),2+6.12–13.15–16.17+25
Odp.: Lk 23,46 (Otče, do tvých 
rukou odevzdávám svého ducha.)
2. čt.: Žid 4,14–16; 5,7–9
Ev.: Jan 18,1–19,42

Sobota 26. 3. – Bílá sobota
1. čt.: Gn 1,1–2,2
Ž 104(103),1–2a.5–6.10+12.
13–14b.24+35c
Odp.: srov. 30 (Sešli svého ducha, 
Hospodine, a obnov tvář země.)
nebo Ž 33(32),4–5.6–7.
12–13.20+22
Odp.: 5b (Země je plná Hospodinovy 
milosti.)

2. čt.: Gn 22,1–18
Ž 16(15),5+8.9–10.11
Odp.: 1 (Ochraň mě, Bože, neboť se 
utíkám k tobě.)

3. čt.: Ex 14,15–15,1
Ex 15,1–2.3–4.5–6.17–18
Odp.: 1a (Chci zpívat Hospodinu, 
neboť je velmi vznešený.)

4. čt.: Iz 54,5–14
Ž 30(29),2+4.5–6.11+12a+13b
Odp.: 2a (Chci tě oslavovat, 
Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.)

5. čt.: Iz 55,1–11
Iz 12,2–3.4bcd.5–6
Odp.: 3 (S radostí budete vážit vodu 
z pramenů spásy.)

6. čt.: Bar 3,9–15.32–4,4
Ž 19(18),8.9.10.11
Odp.: Jan 6,68b (Pane, ty máš slova 
věčného života.)

7. čt.: Ez 36,16–17a.18–28
Ž 42(41),3.5bcd; 43(42),3.4
Odp.: Ž 42(41),2 (Jako laň prahne 
po vodách bystřin, tak prahne má 
duše po tobě, Bože!)
nebo, uděluje–li se křest: 
Iz 12,2–3.4bcd.5–6
Odp.: 3 (S radostí budete vážit vodu 
z pramenů spásy.)
anebo Ž 51(50),12–13.14–15.18–19
Odp.: 12a (Stvoř mi čisté srdce, Bože!)
Epištola: Řím 6,3–11
Ž 118(117),1–2.16ab+17.22–23
Odp.: Aleluja, aleluja, aleluja.
Ev.: Lk 24,1–12

Liturgická čtení
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KŘÍŽOVÁ CESTA ZA DUCHOVNÍ UZDRAVENÍ
Mariusz Krawiec SSP • Z polštiny přeložila Kateřina 
Cveklová

Tato křížová cesta je pojata jako modlitba za uzdravení. 
Každé zastavení obsahuje zamyšlení a prosbu za uzdravující 
milost pro jednotlivé oblasti naší duše i našeho těla. Spasitel 
může vstoupit do událostí a situací, které mu předložíme a do 
kterých ho pozveme, včetně těch z minulosti. Jde jen o to, aby-
chom uvěřili v jeho uzdravující moc a úplně se mu odevzda-
li. Křížová cesta je doplněna dalšími modlitbami 
(litanie k drahocenné Krvi Ježíšově, modlitba za 
ochranu drahocenné Krve Ježíšovy) a vysvětle-
ním, co znamená milost duchovního uzdravení.

Paulínky • Brož., 110x189 mm, 
křídový papír, 64 stran, 69 Kč

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH PRO KLUKY A HOLKY
Převyprávěla Lois Rocková • Ilustrovala Kay Widdowsonová 
• Z angličtiny přeložila Petra Mizurová • Redakce Jana 
Drengubáková a Pavel Nápravník

Vysvětlit dětem smutný a zároveň nadějný 
význam Velikonoc bývá pro dospělé někdy ob-
tížné. Tato kniha jim pomůže společně sdílet 
zvěst, že Bůh je přítelem i v těžkých časech 
a že může vše změnit k dobrému.

Česká biblická společnost 
Váz., 173x186 mm, křídový papír, 28 stran, 148 Kč

BŮH MILOSRDNÝ, NEBO TRESTAJÍCÍ?
Gabriela Ivana Vlková • Odpovědná redaktorka Lucie 
Mašátová

Stránky Starého zákona se doslova hemží krutostí. Snad 
by se to dalo ještě nějak skousnout, kdyby se jednalo pouze 
o činy zlovolných lidí, kteří se Bohu vzpírají. Jenže ve Sta-
rém zákoně je to sám Bůh, kdo velmi často jedná tvrdě! Není 
proto divu, že občas bývá zdůrazňován kontrast: Bůh Staré-
ho zákona trestá, jeví se jako krutý, zatímco Bůh Nového zá-
kona odpouští, tedy je milosrdný. Ale je tomu 
tak doopravdy? Na to odpovídá tato knížka, je-
jíž autorkou je biblická teoložka a dominikán-
ská řeholnice.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 100x165 mm, 64 stran, 99 Kč

EVANGELIUM DO KAPSY
Papež František stále vybízí k časté četbě evangelia: „Pa-

matujte na evangelium. Noste ho s sebou v kapse či tašce 
a během dne si kousek z něho přečtěte.“ Toto kapesní vydá-
ní obsahuje text všech čtyř evangelií v kato-
lickém liturgickém překladu. Vyšlo s církev-
ním schválením.

Paulínky • Druhé vydání 
Brož., 72x100 mm, 360 stran, 39 Kč

K VELIKONOCŮM I PRO KAŽDÝ DEN V ROCE


