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Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Všichni známe obraz Dobré-
ho pastýře, který si vkládá na 

ramena ztracenou ovci. Tento obraz ode-
dávna znázorňuje péči, kterou chová Je-
žíš vůči hříšníkům, a Boží milosrdenství, 
které si nepřipouští, že někoho ztratí. Po-
dobenství vypráví Ježíš proto, aby dal po-
chopit, že jeho blízkost hříšníkům nemá 
nikoho pohoršovat, ale naopak vyvolávat 
ve všech vážné zamyšlení nad tím, jak ži-
jeme svoji víru. Příběh podává na jedné 
straně hříšníky, kteří přistupují k Ježíši, 
aby Mu naslouchali, a na druhé straně po-

Ztracená ovce
Katecheze Svatého otce Františka při generální audienci 

4. května 2016 na náměstí Sv. Petra v Římě

dezřívavé učitele Zákona, kteří se od Ně-
ho kvůli tomuto jednání distancují. Zau-
jímají odstup, protože Ježíš se sbližuje 
s hříšníky. Byli domýšliví a pyšní, pova-
žovali se za spravedlivé.

Naše podobenství se odehrává kolem 
tří postav: pastýře, ztracené ovce a zbyt-
ku stádce. Jedná však pouze pastýř, ni-
koli ovce. Pastýř je proto jediným hlav-
ním aktérem, na kterém všechno závisí. 
Podobenství uvádí otázka: „Kdo z vás, 
když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, 
nenechá těch devětadevadesát v pustině 
a nepůjde za tou ztracenou ovcí, dokud ji 

nenajde?“ (Lk 15,4) Jde o paradox, který 
vede k pochybnosti nad pastýřovým jed-
náním. Je moudré opouštět devětadevade-
sát ovcí pro jednu jedinou? A navíc když 
nejsou v bezpečí ovčince, ale na poušti? 
Podle biblické tradice je poušť místem 
smrti, kde je obtížné nalézt potravu a vo-
du, chybí útočiště a hrozí nebezpečí od 
šelem a lupičů. Co může dělat devětade-
vadesát bezbranných ovcí?

Paradox však pokračuje tvrzením, že 
pastýř ovci najde, „s radostí si ji vloží na 
ramena, a až přijde domů, svolá své přá-
tele i sousedy a řekne jim: Radujte se spo-
lu se mnou.“ (Lk 15,6) Zdá se tedy, že se 
pastýř nevrací na pustinu pro zbytek stá-
da. Ve starosti o tu jedinou jako by zapo-
mněl na ostatních devětadevadesát. Ve 
skutečnosti tomu tak není. Poučení, kte-
ré nám chce Ježíš sdělit, spočívá spíše 

Sláva a vznešenost Trojjediného 
Boha je tak veliká, že ji lidský-
mi smysly a rozumem nelze po-

jmout. Toto tajemství katolické víry proží-
váme zvláštním způsobem o dnešní neděli 
zasvěcené oslavě Nejsvětější Trojice. Jaké 
pocty se člověku dostává, když má účast 
na této Boží slávě prostřednictvím díla 
spásy, jehož plodem je živý Kristus v Nej-
světější svátosti! Je to jeden z vrcholných 
projevů milosrdné lásky Boží, když se skr-
ze svého služebníka kněze vtěluje ve mši 
svaté při proměňování do chleba a vína, 
a to jen proto, aby se pak při svatém při-
jímání stal duchovním pokrmem na ces-
tu životem v tomto světě. Týden, který je 
před námi a v jehož středu stojí oslava Těla 
a Krve Páně, nám každoročně nabízí jedi-
nečnou příležitost spojit ve svých rozjímá-
ních ona nevýslovná tajemství Nejsvětější 
Trojice a Božího Těla. Vznešenost a vyda-
nost – ve zkratce tato dvě slova snad vysti-
hují, oč zde jde...

Velmi dobře sem také v tomto týdnu 
zapadá Den modliteb za církev v Číně 
(úterý), který je ustanoven na den litur-
gické památky Panny Marie, Pomocni-
ce křesťanů. Trojjediný Bůh dává dar ví-
ry velmi často tam, kde bychom to příliš 
nečekali, zde tedy v komunistické zemi, 
v níž existuje katolická církev oficiální – 
uznaná státem, ale také podzemní – jak 

to známe z dob před třiceti lety i v naší 
zemi. Naplňuje se zde ono známé: Krev 
mučedníků je semenem křesťanů. O jed-
nom z novodobých čínských mučedníků 
si můžeme přečíst i na stránkách tohoto 
čísla Světla. (str. 10–12)

Spojení úcty k Panně Marii s prosbou 
k ní za křesťany, zvláště ty pronásledova-
né (a nejen v Číně), má svoji vnitřní lo-
giku, neboť „Maria je nejsnazší, nejkrat-
ší a nejdokonalejší cestou ke Kristu“, jak 
říká sv. Ludvík Maria Grignion z Mont-
fortu v našem posledním úryvku z knihy 
O pravé mariánské úctě (str. 4). Marii ja-
ko Pomocnici křesťanů vzýváme i v lore-
tánských litaniích, které jsou uceleným 
výčtem všeho podstatného, co je součás-
tí života Panny Marie a díla spásy, do kte-
rého ona byla a je zapojena jedinečným 
a nenahraditelným způsobem. Stojí za-
to tyto litanie se nejen modlit, ale oprav-
du promeditovat, neboť nám mohou po-
moci v pochopení toho, jaké postavení 
Panna Maria zaujímá v dějinách spásy 
a proč je tak důležité ji vzývat ve všech 
dobách a ve všech potřebách. Probíhají-
cí měsíc květen je k takovému rozjímání 
vhodnou příležitostí.

Skrze Marii tedy dojdeme ke Kristu – 
a tudíž k Trojjedinému Bohu –, který se za 
naši spásu vydal na kříži a vydává se stále 
v každé proměněné Hostii a v každé kap-
ce vína proměněného v jeho Krev. Hledá-
-li někdo jádro tajemství spásy, zde se na-
chází přímo u zdroje. Kéž Panna Maria 
pomůže nejen všem křesťanům pochopit, 
že oslavovat Nejsvětější Trojici a s úctou 
přijímat svaté Tělo a Krev Božího Syna je 
vpravdě vznešeným úkonem hodným dů-
stojnosti člověka, obdařeného z milosti 
Boží rozumem a duší. K obojímu úkonu – 
k tomu druhému zvláště – je potřeba mít 
čisté srdce, vždyť už jen sama vznešenost 
Boží si to vyžaduje.

Kéž ve Svatém roce milosrdenství do-
jdou všichni lidé k poznání, že Bůh je sice 
milosrdný, ale zatvrzelost lidského srdce je 
jedinou překážkou, kterou při daru svobo-
dy člověku ani jeho milosrdenství nezdo-
lá! V tom tkví svoboda člověka, který může 
odpírat Bohu až do okamžiku smrti, a pak 
jeho duše navždy bude zatracena. Volejme 
tedy často: „Bože, buď milosrdný k nám 
i k celému světu! Panno Maria, Pomocni-
ce křesťanů a Matko Spasitelova, přiveď 
všechny lidi na cestu spásy, aby tak mohl 
být oslaven Trojjediný Bůh ve svém stvoře-
ném obraze a jeho milosrdná láska došla 
svého naplnění v mnoha lidských duších!“

Daniel Dehner

Pokračování na str. 8

Editorial



20/2016 3

Vracíš se opět do slavné horní 
místnosti, kde se Ježíš právě 
loučí se svými přáteli. Zane-

chej přede dveřmi všechnu svou nejisto-
tu a malomyslnost. Udělej si v srdci mís-
to pro vzácné dary, které si budeš moci 
odnést z tohoto setkání s Pánem. Je to-
ho mnoho, co by ti chtěl ještě říct. Ale 
unese to tvoje srdce?

Celé tři roky učil Pán Ježíš své apošto-
ly slovem i skutky. Nyní už zbývá jen ně-
kolik hodin, a je tolik věcí, které zůstaly 
nevysloveny. Ale problém nespočívá v ne-
dostatku času, ale v tom, že by to nesnesli.

Nesnést je horší než nechápat. To, co 
nechápeš, podněcuje tě, abys to proni-
kl, ale tomu, co nesneseš, se bráníš a od-
mítáš to. Už se to jednou stalo, že část 
učedníků nesnesla a odmítla Ježíšovu tvr-
dou řeč: Kdo to má poslouchat? (1) Pochop, 
jak smutný je tvůj stav, když se ti nemů-
že otevřeně říct právě to, co je ti ku po-
koji (2). Zeptej se Pána, zda to není právě 
tvůj případ.

Co by bylo pro apoštoly tak nesnesi-
telné? Nesnesli by ještě Ježíšův pohled na 
to, čeho se i ty tak velice bojíš: na utrpení 
a smrt. Nesnesli by, že Ježíš se musí stát 
poslušným, a to dokonce až k smrti, že prá-
vě v tom spočívá královská cesta ke spáse 
a k slávě. Nesnesli by ještě představu, že 
kruté dřevo se z potupného nástroje sta-
ne nejvzácnějším a vítězným znamením 
spásy. Ale nejvíce ze všeho by nesnesli, 
že ani pro ně není jiné cesty.

Nestojí za vším, o čem tak nerad sly-
šíš, právě strach z utrpení a z pokoření? 
Chtěl bys získat trochu odvahy, abys je 
mohl vidět také v jiném světle? Tvůj Pán 
tě zná, a proto ti nabízí božského Utěši-
tele. Probuď svou důvěru. Toto snad sne-
seš: zůstáváš předmětem laskavé péče ce-
lého Božího trojjediného společenství. 
Chce ti udělit bohatě z darů svého vnitřní-
ho božského života: Všechno, co má Otec, 
dal mně. A Duch z mého vezme a dá vám. 

Jaké je to bohatství, které Otec svěřil 
Synu, aby z něho štědře rozdával skrze 
Ducha Svatého? Je to věčná a nekoneč-
ná Boží moudrost, kterou měl Hospodin na 
počátku svých plánů, před svými skutky, od-
pradávna. Dříve než obdivuhodně stvořil 
nebesa i zemi, než ji naplnil nepřebernou 
pestrostí darů života, dříve než do jejího 
středu postavil svého nejvzácnějšího a nej-
milejšího tvora, kterého učinil podle svého 

obrazu (3), již tehdy jeho moudrost věděla, 
že jeho vyvolený tvor vystoupí svévolně 
z Božího řádu, že si sám zatarasí přístup 
k nesmírné blaženosti, kterou pro něho 
připravila. Ale Otec přesto moudře usou-
dil, že stvoří tuto zemi.

To člověk sám hříchem neposlušnos-
ti nevyhnutelně na sebe strhává utrpení 
a smrt. Ačkoliv byl stvořen k životu v bla-
ženosti, když neuposlechne Stvořitele, ale 
dopřeje sluchu Hadovi, velice rozmnoží své 
trápení (4) a propadne smrti (5). Ale Otcova 
moudrost, která se před pahorky narodi-
la a měla rozkoš v tom, že se může stýkat 
s lidmi, ještě dříve než povstala země, vy-
myslela lepší plán (6), jak zachránit to, co 
bylo stvořeno. Stanovila, že na zem po-
šle v plnosti času svého jediného Syna, 
aby neposlušnost napravil svou poslušnos-
tí. Jeho vykoupení je obdivuhodné v tom, 
že ačkoliv nás nezbaví utrpení a smrti, od 
základu změní jejich hodnotu. To, co se 
stalo neúprosným důsledkem neposluš-
nosti a hříchu, stane se drahocenným 
prostředkem k jejich přemožení. A tak 
Stvořitel, který hýřil nápady, když hnětl 
tento svět, překonal tuto tvořivou nápa-
ditost ještě tvořivějším nápadem, jak za-
chránit, co bylo ztraceno. Co jiného je 
věčná Boží moudrost než nekonečná lás-
ka spojená s nekonečnou mocí? A proto-
že Boží moudrost ví, že to ve svém zraně-
ní ani nemůžeš snést, pošle ti nejen Syna, 
ale i svého Svatého Ducha. On protrh-
ne temnoty a mlhy, které obklopují tvou 
mysl, a jako skulinou mezi mraky ti dává 
nahlédnout do spásonosného světla své-
ho věčného úradku.

Otevři se dokořán působení božského 
Utěšitele. On jediný tě může uschopnit 
k přijetí darů Boží moudrosti, abys sne-
sl to, co tolik potřebuješ, aby ses odnau-
čil strachu z bolesti a mohl se chlubit sou-
žením, protože v soužení se cvičí vytrvalost 
a vytrvalost vede k naději. 

Setrvej v tichosti a rozjímej o laskavé 
ohleduplnosti, s jakou ti Ježíš chystá ces-
tu, aby tě vyvedl z tvé slepoty. Hospodine, 

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus C
Liturgická čtení
1. čtení – Př 8,22–31
Toto praví Boží Moudrost:
„Hospodin mě vlastnil na počátku svých 
plánů, odpradávna před svými skutky. 
Od věčnosti jsem utvořena, od začát-
ku, dříve než povstala země. Než by-
ly propasti, jsem se narodila, než byly 
prameny, bohaté vodou, dříve než byly 
zaklíněny hory, před pahorky jsem se 
narodila, dříve než učinil zemi a shro-
máždění vod, první hroudy země. Byla 
jsem tam, když rozpínal nebesa, když 
nad propastí vyměřoval obzor, když na 
výsostech upevňoval oblaka, když dá-
val sílu pramenům oceánu, když určo-
val moři jeho meze, aby vody nepře-
kročily jeho břehy, když upevňoval 
základy země, tu jsem u něho přebýva-
la jako nejmilejší dítě, den co den jsem 
byla jeho potěšením, před ním jsem si 
v každou dobu hrála, hrála jsem si na 
okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stý-
kat se s lidmi.“
 
2. čtení – Řím 5,1–5
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na 
základě víry, žijeme v pokoji s Bohem 
skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze 
něho totiž máme vírou přístup k této mi-
losti a pevně v ní stojíme. Naše chlou-
ba je také v tom, že máme naději dosáh-
nout slávy u Boha.
Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. 
Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. 
Vytrvalost (plodí) osvědčenost, osvěd-
čenost (plodí) naději. Naděje však ne-
klame, protože Boží láska je nám vyli-
ta do srdce skrze Ducha Svatého, který 
nám byl dán.

Dokončení na str. 4

Pane náš, jak obdivuhodné je Tvé jméno! 
Co je člověk, že na něho myslíš, co je smr-
telník, že se o něho staráš? (7) Obdivuhod-
ně mě tvá moudrost přetváří, abych byl 
schopen přijímat tvé dary. Duchu pravdy, 
uveď mě do veškeré pravdy!

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Jan 16,6; (2) srov. Lk 19,42; (3) Gn 1,26;
(4) srov. Gn 3,16–17; (5) Gn 3,19; 
(6) srov. hymnus Kříži věrný; (7) Ž 8,2.5

Boží moudrost
Zamyšlení nad liturgickými texty 

dnešní slavnosti

On mě oslaví, neboť z mého vezme 
a zvěstuje vám.
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Evangelium – Jan 16,12–15
Ježíš řekl svým učedníkům:
„Měl bych vám ještě mnoho jiného ří-
ci, ale teď byste to nemohli snést. Ale 
až přijde on, Duch pravdy, uvede vás 
do celé pravdy. On totiž nebude mlu-

vit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co 
uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On 
mě oslaví, protože z mého vezme a vám 
to oznámí. Všechno, co má Otec, je 
moje; proto jsem řekl, že z mého vez-
me a vám to oznámí.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

II. Apoštolové na konci časů

55 Bůh chce, aby v přítomné době více 
než kdy jindy byla Jeho svatá Matka po-
znávána, milována a uctívána. To se bez-
pochyby stane, když předurčení začnou 
s milostí a osvícením Ducha Svatého uctí-
vat Pannu Marii niter-
ným a dokonalým úko-
nem, jak je o tom dále 
poučím. Vždyť potom 
uvidí jasně, nakolik to 
víra dovolí, tu krásnou 
Hvězdu mořskou. Pod 
Jejím vedením zakotví 
v dobrém přístavu na-
vzdory všem bouřím 
a pirátům. Budou po-
znávat vznešenost této 
Králov ny a úplně se za-
světí Její službě jako 
Její poddaní a nevol-
níci z lásky. Budou zakoušet Její mateř-
skou laskavost a projevy přízně a budou 
Ji milo vat něžně jako Její milované děti. 
Budou pozná vat, jak je plná milosrden-
ství a jak stále potřebují Její pomoc. Za 
všech okolností se k Ní budou utí kat ja-
ko ke své drahé přímluvkyni a prostředni-
ci u Krista. Poznají, že Maria je nejsnazší, 
nejkratší a nejdokonalejší cestou ke Kristu, 
a zcela se Jí vy dají tělem i duší, aby týmž 
způsobem patřili Kris tu.

56 Ale jací budou tito služebníci, nevol-
níci a děti Panny Marie? Budou to služeb-
níci Páně,(1) kteří jako žhnoucí oheň všu-
de založí oheň božské lásky.

Budou ostrými šípy v ruce mocné Ma-
rie jako šípy v ruce mocného,(2) aby pro-
kláli Nepřítele.

Budou to děti Léviho, které budou zce-
la pro čištěné ohněm velkých protivenství 

a budou zcela lnout k Bohu.(3) Ve svém 
srdci ponesou zlato lásky, ve svém duchu 
kadidlo modlitby a ve svém těle myrhu 
umrtvování. Pro chudé a maličké budou 
všude líbeznou vůní Kristovou,(4) kdežto 
pro důležité, bo haté a pyšné tohoto světa 
budou vůní smrtící.

57 Budou to hřmí-
cí oblaky,(5) poletující 
vzduchem na sebemen-
ší zavanutí Ducha Sva-
tého. K ničemu se ne-
budou poutat, ničemu 
se nebudou divit, ne-
budou si dělat žádné 
starosti, ale budou ší-
řit déšť Božího Slova 
a věčného života. Bu-
dou hří mat proti hříchu, 
burácet proti světu, za-
sáhnou ďábla a jeho po-
mocníky a dvojsečným 

mečem Slova Božího(6) probodnou skrz 
naskrz k životu nebo ke smrti všechny, 
k nimž je Bůh pošle.

58 Budou to praví apoštolové posled-
ních časů, jimž mocný Pán udělí slovo 
a sílu, aby konali divy a dobyli na nepřá-
telích slavnou kořist. Budou spát bez zla-
ta a stříbra, a co více, budou bezstarostní 
mezi jinými kněžími, duchovními a kleri-
ky.(7) Avšak budou mít stříbrná křídla ho-
lubice, aby letěli, kam koli je Duch Sva-
tý povolá, s čistým úmyslem hledat slávu 
Boží a spásu duší. Na místech, kde budou 
ká zat, zanechají po sobě jenom zlato lás-
ky, která je naplněním celého Zákona.(8)

59 A víme, že to budou praví učedníci 
Kristo vi. Budou kráčet ve šlépějích Jeho 
chudoby, pokory, pohrdání světem a lásky, 
budou učit úzké cestě k Bohu v čisté prav-
dě podle svatého evan gelia a nikoli podle 

zásad světa. Ničím se nebu dou znepokojo-
vat, nebudou brát ohled na posta vení člo-
věka,(9) nikoho nebudou šetřit, nebudou 
se bát ani poslouchat žádného člověka, 
i kdyby byl sebemocnější.(10) Budou mít 
v ústech ostrý dvojseč ný meč Božího Slo-
va (11) a na ramenou zkrvavenou korouhev 
Kříže. V pravé ruce ponesou krucifix (12) 
a v levé růženec a v srdci budou mít svatá 
jména Ježíš a Maria. V celém svém cho-
vání budou projevovat skromnost a Ježí-
šovo umrtvování.

Hle, to jsou velikáni, kteří přijdou, 
a Maria bude přítomna z Božího rozka-
zu,(13) aby rozepjala svou moc nad mocí 
bezbožníků, modlářů a mohamedánů. Ale 
kdy a jak se to stane? To ví jenom Bůh. 
Na nás je mlčet, modlit se, toužit a čekat: 
Če kal jsem a čekal.(14)

(Konec)

Z francouzského originálu „Traité de la 
vraie dévotion à la Sainte Vierge“,

vyd. Société Saint-Paul, Sherbrooke, 
Québec – Canada 1954

přeložil a poznámkami opatřil
P. ThLic. Filip M. Antonín Stajner OP

Převzato z knihy
„O pravé mariánské úctě“,

vyd. Matice cyrilometodějská s. r. o., 
v MCM s. r. o. vydání třetí, Olomouc 2011

Poznámky:

 (1) Žl 104,4; Žid 1,7.
 (2) Žl 127,4: Sicut sagittae in manu potentis.
 (3) Srov. Mal 3,3; 1 Kor 6,17.
 (4) Srov. 2 Kor 2,15–16.
 (5) Srov. Iz 60,8.1.
 (6) Srov. Žid 4,12; Ef 6,17.
 (7) Tento celý odstavec je komentářem k Žl 

68,13–14.
 (8) Srov. Řím 13,10.
 (9) Mt 22,16.
 (10) Sv. Ludvík nemluví proti ctnosti poslušnos-

ti vůči zákonným představeným ve věcech, 
které jsou ve shodě s Božím a přirozeným 
zákonem, ale proti zotročující poslušnosti 
vycházející z falešných ohledů a ze strachu 
před mocnými tohoto světa. [Pozn. překl.]

 (11) Srov. Žid 4,12; Ef 6,17.
 (12) Tj. malý kříž s podobou ukřižovaného Kris-

ta. [Pozn. překl.]
 (13) Doslovný překlad: „z rozkazu Nejvyšší-

ho“. [Pozn. překl.]
 (14) Žl 40,2: Exspectans exspectavi.

O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 4)

Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu
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Svátek Božího Těla má původ ve 
zjevení augustiniánské řeholnici 
Juliáně z Lüttichu († 5. 4. 1258) 

v roce 1209. Uvádí se, že při modlitbě 
viděla měsíc, který byl na jedné straně 
zatemněný. Jak vyprávěla, Kristus jí vy-
světlil, že měsíc znamená církev a ta tma-
vá skvrna na něm je onen chybějící svá-
tek. Biskup Robert z Lüttichu ho zavedl 
na základě tohoto zjevení ve své diecézi 
v roce 1246. Papež Urban IV. ustanovil 
v roce 1264, že se bude slavit svátek Bo-
žího Těla druhé úterý po Letnicích. Pa-
pež Jan XXII. se postaral v roce 1317, 
aby se svátek slavil v celé západní církvi.

VĚŘIT a VYZNÁVAT

U příležitosti zavedení tohoto nového 
svátku (1264) složil Tomáš Akvinský pět 
„Eucharistických hymnů“. Nejznámější 
z těchto hymnů je „Klaním se Ti vrouc-
ně“ (Adoro te devote). Tento hymnus je 
už po staletí součástí Římského misá-
lu a je zakotven v Katechismu katolické 
církve jako součást nauky.

V hymnu „Klaním se Ti vroucně“ se 
zpívá v jedné sloce:  „Na kříži jsi tajil je-
nom božství své, zde je také skryto člo-
věčenství tvé. V obojí však věřím celým 
srdcem svým.“ Abychom tomuto vyjád-
ření dobře rozuměli, musíme se obrátit 
k původnímu latinskému textu. Tam se 
píše: „Ambo tamen credens atque cón-
fitens“ – v obojí, božství i lidství, věřím 
a vyznávám.

Dvě slova: „credo, confiteor“, „věřit“ 
a „vyznávat“. Nejde o žádné opakování. 
Svatý Pavel vysvětlil rozdíl mezi „věřím“ 
a „vyznávám“ takto: „Neboť víra srdce 
dosáhne spravedlnosti a vyznání rtů spá-
sy.“ (Řím 10,10)

Nestačí jenom v tichosti srdce věřit. Ví-
ra se musí také veřejně vyznávat. V té do-
bě, kdy byl tento hymnus složen, zavedla 
církev svátek Božího Těla právě k tomu-
to cíli, aby se veřejně vyznávala víra ve 
skutečnou přítomnost Kristovu ve svaté 
Eucharistii. Poněvadž už tenkrát byl svá-
tek upomínající na založení Eucharistie: 
a to Zelený čtvrtek. Nový svátek nechtěl 
příliš navazovat na tuto událost, ale spí-
še zvěstovat veřejně vlastní víru v reálnou 
přítomnost Kristovu v Eucharistii. Sku-

tečně vyjadřoval tento veliký svátek křes-
ťanskou zbožnost, která vyjadřuje přesně 
tuto představu (procesí, květinová výzdo-
ba...) (Srov. M. Righetti, Storia liturgica)

A přesto: Víra a vyznání patří k sobě. 
Mohu sotva něco vyznávat, v co nevěřím. 
A když věřím, mám také povinnost to vy-
znávat, jak je uvedeno v prvním listu Pe-
trově: „Buďte vždy připraveni obhájit se 
před kýmkoli, kdo by chtěl, abyste zdůvod-
nili naději, která je ve vás.“ (1 Petr 3,15)

Papežský dvorní kazatel P. Raniero 
Cantalamessa poukázal ve svém advent-
ním kázání v roce 2005 před římskou ku-
rií na toto nebezpečí: „Laici jsou ve větším 
pokušení věřit bez vyznávání. Nejčastěj-
ším hříchem mužů církve může být, že 
vyznávají, ale nevěří. Je skutečně mož-
né, že se víra postupně stává jenom »vy-
znáním«, které se opakuje rty – jako ně-
jaká příslušnost nebo národní vlajka, aniž 
bychom se ptali, jestli člověk opravdu vě-
ří v to, co říká, píše, nebo o čem káže.“

MILOVAT

V Brazílii a také v některých evrop-
ských zemích existuje k Božímu Tě-
lu pěkný zvyk: Ženy z farnosti vyrábějí 
pro procesí Božího Těla velmi nákladné 
květinové koberce před kostelem a oko-
lo procesních oltářů. Některé pracují po 
celou noc a vznikají opravdová umělec-
ká díla z květin, kávových či kukuřičných 

zrn atd. s liturgickými symboly. Když ně-
kdo uvidí poprvé takové umělecké dílo, 
je opravdu překvapen, ale někdo se také 
ptá: K čemu takové výdaje? Proč klečet 
na kolenou celou noc a v namáhavé mra-
venčí práci vytvářet taková umělecká dí-
la? Ještě s tím rizikem, že příští den déšť 
nebo vítr všechno zničí. Jedna z těchto 
žen to řekla velmi pěkně: Je to pro Ježí-
še! A skutečně, při procesí Božího Tě-
la smí vstoupit na květinový koberec je-
nom kněz s monstrancí. Tím se zřetelně 
dává najevo, že svatá Eucharistie, která 
se v procesí nese městem nebo vesnicí, je 
skutečně to Nej-Světější, drahocenný po-
klad křesťanů. To je Ono, co Kristus za-
nechal svým věřícím jako osobní odkaz: 
„Vezměte – toto je moje Tělo, které se za 
vás vydává.“

Věřící v Brazílii jsou přesvědčeni 
o tom, že Pán má z tohoto květinového 
koberce radost, především z lásky, s jakou 
byl připraven. Toto umělecké dílo bylo vy-
robeno pro Ježíše, také proto, aby se mu 
vyjádřilo poděkování a prokázala láska. 
A chtějí před ostatními vyznat svoji víru.

„Kdyby chtěl Kristus udělat ještě ně-
co cennějšího, udělal by to pro nás,“ ří-
kal svatý farář arský. „Ale Kristus nám 
nemůže dát nic drahocennějšího – než 
sám sebe.“

STÁNÍ – CHOZENÍ – KLEČENÍ

Papež Benedikt XVI. nám shrnul po-
divuhodným způsobem, co znamená Bo-
ží Tělo:

„Když chceme porozumět tomu, co 
znamená Boží Tělo, pak doporučuji po-
dívat se prostě na liturgickou podobu, 
jíž církev tento svátek vykládá a oslavu-
je. Společným pro všechny křesťanské 
svátky je, že jsou tři stavební prvky, které 
určují zvláštnost svátečního uspořádání 
tohoto dne... stání před Pánem, chození 
s Pánem a klečení před Pánem...

Stání před Pánem: Ve staré církvi byl 
pro to výraz »statio«. A když je jmenu-
ji, dotýkáme se současně nejstarších ko-
řenů toho, co se o Božím Těle děje a co 
se Božím Tělem myslí. Když se křesťan-
ství šířilo světem, kladli jeho zvěstovate-
lé od začátku velký význam na to, aby 
v každém městě byl jenom jeden biskup 

„Klaním se ti vroucně“ – myšlenky k Božímu Tělu

P. Bernhard Speringer ORC
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a jeden oltář. Tím se měla vyjadřovat jed-
nota s Pánem, který nás zahrnoval v objí-
mání kříže, který nad hranice, které tvo-
ří pozemský život, z nás vytvářel jedno 
tělo. A toto je nejhlubší smysl Eucharis-
tie, že my tím, že přijímáme jeden chléb, 
vstupujeme sami do tohoto středu, a tak 
se stáváme živým organismem, který tvo-
ří jedno Tělo s Pánem. Eucharistie není 
soukromá věc v kruhu přátel, v klubu stej-
ně smýšlejících, v němž jsme se vzájem-
ně vyhledali, a to takových, kteří se k so-
bě hodí. Ale je tomu tak, jak Pán veřejně 
před branami města, před tváří světa se 
nechal ukřižovat a rozestřel své ruce na 
všechny. Tak je slavení Eucharistie veřej-
nou bohoslužbou všech, které Pán volá, 
bez ohledu na jejich složení. K němu pa-
tří právě toto, co On už ve svém pozem-
ském životě předvedl, že spojil lidi z růz-
ných stran, z různých stavů a názorů, aby 
se stali většími jeho slovy a jeho láskou.

Společné stání u Pána a s Pánem před-
pokládá od začátku jako vnitřní předpo-
klad také chůzi k Pánovi. Proto mohlo 
dojít ke statio jenom tím, že se lidé před-
tím shromáždili a společně přišli v pro-
cesí. To je druhá výzva Božího Těla. Mů-
žeme spolu stát jenom tehdy, když jsme 
předtím v provázení Pána společně při-
šli. Můžeme k Pánu přijít jenom v tom-
to »procedere«, v tomto vyjití a postupo-
vání vpřed, ve kterém překročíme svoje 
předsudky, svoje hranice a závory, aby-
chom se spolu mohli setkat. A to platí 

v církevní i světské oblasti. Známe pře-
ce dnes také v církvi – žel – rozpolce-
nost, protivenství, nedůvěru. »Processio, 
procedere«, by mělo být zase výzvou pro 
nás, abychom vyšli vpřed, vyšli k Němu 
a abychom se všichni postavili podle jeho 
měřítka a ve společné modlitbě k Tomu, 
který se stal člověkem a daruje se nám ja-
ko Chléb, abychom si znovu důvěřovali, 
vzájemně se sobě otevřeli a spolu se Jím 
nechali vést. Proces sion, které patřilo už 
ve starém Římě k bohoslužbám, dosta-
lo při Božím Těle nový rozměr, novou 
hloubku. Vždyť božítělový průvod není 
už jen pouhou chůzí k Pánu, ke slavení 
Eucharistie, je to chůze s Pánem, je sám 
součástí eucharistické slavnosti, jedním 
z rozměrů eucharistického dění. Pán, kte-
rý se pro nás stal Chlebem, je pro nás ta-
ké ukazatelem cesty, je také naší cestou, 
která nás vede. Církev nám tímto způso-
bem nově ukazuje dějiny exodu, putová-
ní Izraele po poušti...

A konečně je tu klečení před Pánem: 
klanění. Protože On sám je v Eucharistii 
přítomný, proto bylo vždycky požadová-
no klanění v lásce. Protože když se nám 
Pán dává, můžeme Ho současně přijí-
mat: před Ním se sklonit, Jeho oslavo-
vat, Jeho uctívat... Ten, kterého ctíme – 
jak jsem už řekl – není žádná vzdálená 
mocnost. On sám se před námi sklonil, 
aby nám umyl nohy. A to činí naši poctu 
uvolněnou, doufající a radostnou, protože 
se klaníme před Tím, který se sám před 

námi sklonil, protože se skláníme v lás-
ce, která nezotročuje, nýbrž proměňuje...“

(Všechny myšlenky jsou výňatky z kni-
hy Gott ist uns nah – Eucharistie: Mitte des 
Lebens. Verlag Sankt Ulrich)

UCTÍVAT PŘI OBĚTI

Svátek Božího Těla nám každý rok při-
pomíná velký dar skutečné přítomnosti Pá-
na v jeho Eucharistii a obnovuje v nás víru 
v Eucharistii. Právě ve svátosti Eucharis-
tie si znovu uvědomujeme, jak velmi nás 
Bůh miluje – takové, jací jsme. Mnoho li-
dí dnešních dnů – a bohužel zvláště dětí 
a mladistvých – trpí nedostatkem lásky, 
cítí se být nepřijati a nemilováni. V dneš-
ní společnosti zaměřené na výkon nachá-
zí člověk uznání, respekt a lásku, jenom 
když podává zvláštní výkon. Ale Bůh nás 
miluje takové, jací jsme. Slavný fyzik Blaise 
Pascal se jednou vyjádřil velmi hezky: 
„Bůh nás nemiluje, protože jsme cenní, 
ale my jsme cenní proto, že nás Bůh mi-
luje.“ A tuto lásku nám prokazuje zvláště 
ve svátosti nejsvětější Eucharistie.

Tuto lásku Boží vyjádřil velmi pěkně 
svatý Tomáš Akvinský ve svém hymnu 
„Klaním se ti vroucně“ v obrazu peliká-
na. V šesté sloce píše:

„Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, kr-
ví svou nás hříšné z hříchů očišťuj, vždyť 
jediná krůpěj její stačila, aby všeho světa 
viny obmyla.“

Svatý Tomáš vyprávěl: Jedna země 
upadla do velkého hladu a nouze. Lidé 
a zvířata trpěli bídou. Nevěděli už, jak by 
se udrželi při životě. V této zemi žil také 
pelikán, který se nestaral ani tolik o svůj 
život, jako o život svých mláďat. Ta poža-
dovala každý den svoji potravu. Pelikán 
už neviděl žádné východisko. Ve své vel-
ké nouzi si zobákem probodl hruď a dal 
svoji krev mláďatům k pití. Když nouze 
přešla, mohli mladí posilněni vyletět do 
života. Starý pelikán ale umřel. Svoji krev, 
svůj život daroval svým mláďatům. Peli-
kán je prastarým křesťanským symbolem 
pro Ježíše. Na četných mešních rouchách, 
v liturgických knihách i jinde nacházíme 
tento obraz pelikána. Pelikán zemřel, aby 
jeho mladí mohli žít. A Ježíš také za nás 
zemřel, abychom mohli žít, posilněni je-
ho Tělem a Krví. Ježíš se nám sám dal za 
pokrm, abychom měli život věčný.

Ze Schweizerisches Katholisches 
Sonntagsblatt 12/2014 přeložil -mp-

Bible se dostala v USA 
na seznam „libri prohibiti“

Asociace amerických knihoven, kte-
rá každoročně vyhodnocuje ohlasy na 
knihy, jejich popularitu, čtenost, pro-
dejnost, ale i kritiku a stížnosti, v letoš-
ním sestaveném rejstříku knih na in-
dexu zařadila mezi prvních 10 i Bibli, 
a to na šestém místě (za rok 2015 by-
lo na Bibli 275 stížností). Bible se tak 
ocitla mezi nedoporučenými knihami, 
a je adeptem na cenzurování a vyřa-
zení z veřejných a školních knihoven. 
Mezi první desítku zakázaných knih 
„libri prohibiti“ se tradičně dostáva-
jí knihy s vulgárním jazykem, zvráce-
nostmi, násilím a hrubým sexuálním 

obsahem znásilňujícími lidskou mo-
rálku, mentalitu a psyché. Jak tiskové 
agentuře Associated Press sdělil James 
LaRue z Asociace amerických kniho-
ven, někteří občané se domnívají, že 
je porušována zásada oddělení církve 
od státu, když je školní knihovna vy-
bavena výtiskem Bible. Zdůraznil, že 
jeho svaz tento názor nesdílí. Bible je 
částí veřejnosti vnímána jako naléha-
vě postulující a vnucující své nábožen-
ské pohledy na svět. Na Korán se se-
šlo stížností daleko méně.

Podle zpráv tiskových agentur
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V těchto dnech slavíme svá-
tek eucharistického Těla Pá-
ně (Božího Těla). V mešním 

formuláři se potkáváme s oněmi známý-
mi texty, které sestavil svatý Tomáš Akvin-
ský (1225–1274) z Písma svatého nebo je 
sám složil. Učinil tak v letech 1263–1264 
na papežovu žádost a přitom se Tomáš 
osvědčil, podobně jako později svatý Jan 
od Kříže (1542–1591), nejenom jako teo-
log, ale také jako básník. Papež Urban IV. 
(pontifikát 1241–1264) chtěl na základě 
událostí v souvislosti se sv. Juliánou z Lüt-
tichu (okolo 1192–1258) zavést zvláštní 
svátek k uctění eucharistického Božího 
Těla. Protože na Zelený čtvrtek je, jak 
papež píše v úvodní bule, velmi málo ča-
su, aby se Eucharistie přiměřeně uctila.

Sekvence „Lauda Sion“ (Sióne, chval 
Spasitele) (1) patří k nejdelším sekven-
cím římského misálu. Její sestavení v ob-
vyklých misálech a klasických vydáních 
„Schotta“ a „Bomma“ je poněkud nešťast-
né, protože je tu text rozdělen do čtyři-
advaceti slok. Přesněji řečeno, nachází-
me v ní dvanáct zdvojených slok, které 
zpravidla vždycky tvoří jeden uzavřený 
celek. Přitom není počet slok žádná ná-
hoda, má představovat dvanáct apoštolů 
a tím dvanáct kmenů Izraele a církev ja-
ko nový Izrael.

Protože církev Kristova je nový, oprav-
dový a věčný „Sión“, je oslavena v první 
sloce jako adresát. Tak je pro každého apo-
štola – národní kmen – určena také jedna 
sloka. Neboť dřívější a středověcí teolo-
gové v návaznosti na antiku a svět Bible 
zaměřují často pozornost na čísla, jejich 
význam a symboliku. Tato interpretace 
je podpořena textem sekvence samotné, 
protože Tomáš ve druhé sloce mluví pří-
mo o kruhu Dvanácti: (2/2) „Jím (2) u spo-
lečného stolu / družinu svých apoštolů / 
Ježíš prvně pohostil.“

Můžeme tu vybrat jenom některá hle-
diska, přičemž se hned ukazuje, že sek-
vence o Božím Těle se vyznačuje nejenom 
svojí délkou, ale je to zároveň „teologická“ 
sekvence, přičemž připomíná teologický 
traktát o tajemství Eucharistie. Nezapře 

rukopis slavného „knížete teologů“, jak 
papež Lev XIII. (pontifikát 1878–1903) 
nazval právem génia z Akvina. Tomáš při-
tom nese svůj teologický text veskrze v tó-
nu naplněném úžasem, proniknutém veli-
kostí hlubokého eucharistického tajemství.

Dále nejsou tyto teologické výpovědi 
nijak zvlášť abstraktní, spíše nabývá sek-
vence perspektivy dějin spásy, tzn. dějin-
né události v Izraeli, například obětová-
ní Izáka a Poslední večeře Ježíšova jsou 
uvedeny a s vírou pojednány. Tak se jeví 
sekvence jako podivuhodný a trvalý dar 
svatého Tomáše církvi všech dob, jako 
teologický a liturgický drahý kámen, ja-
ko vynikající rozjímavý text.

Před obrácením k tajemství svaté Eu-
charistie začíná sekvence dvěma slokami, 
které mluví o lidské chvále Boží a k této 
chvále vyzývají. Začátek první sloky zní: 
(1/1) „Svému Vykupiteli, svému Učiteli, 
/ svému pastýři a chlebodárci, / Sióne, 
zanotuj píseň chvály!“ (3) Takový je pře-
klad rakouského jezuity Franze Xavera 
Riedela (1738–1773) z roku 1773, který 
je obsažen v nových Schottových misá-
lech asi od poloviny 20. století. Předklá-
dá se, zjevně na základě pozdějších pře-
pracování, zase ve dvou různých verzích, 
přičemž každá verze má v určitém smě-
ru své výhody.

V první dvousloce nám připomíná sva-
tý Tomáš to, že snaha člověka chválit Boha 
nemůže být nikdy dostatečně odpovídají-
cí chválou. Oslava Boží člověkem nemů-
že být nikdy přiměřená velikosti a slávě 
Pána, zůstává vždycky pozadu za tím, co 
by si vlastně Bůh zasloužil. Ten „nekoneč-
ný“, suverénní, absolutní, dokonalý Pán 
Bůh nemůže být člověkem jako „pomí-
jejícím“, nedokonalým tvorem skutečně 
přiměřeně chválen, veleben a oslavován. 
Můžeme vzhledem k tomuto obrovské-
mu rozdílu rezignovat a považovat ji za 
nemožnou, tedy zanechat chvály Boží? 
To by byl osudný omyl a Tomáš připomí-
ná: (1/2) „Jak jen můžeš, chval ho stále, 
/ vše je málo k jeho chvále, / celou duší 
se mu vzdej.“ Daleko doslovněji a tím ješ-
tě silněji to vyjadřuje Tomášova obec v ji-
ném překladu, která toto „Quantum po-
tes, tantum aude“ převádí méně poeticky, 
ale zato zcela přesně: „To, co můžeš, to-
ho se máš odvážit. / Jemu náležitě vzdá-
vat chválu, / která se nadarmo postrádá.“ 
(Srov. Schott, 1939)

Tak nám sekvence ukazuje, že nemůže-
me Boha svojí chválou nikdy přiměřeným 
způsobem oslavit. K tomu jsme povoláni 
vírou a milostí, křtem a biřmováním, aby-
chom Bohu, jak nejlépe umíme, vzdáva-
li chválu: „To co můžeš, to máš vykonat.“

Pátá dvojsloka dává téma ústřední-
mu cíli, nejhlubšímu smyslu Eucharistie, 
který uvedl Kristus sám svým příkazem: 
„To čiňte na moji památku.“ (Lk 22,19; 
1 Kor 11,24.25) Eucharistie je v podstatě 
památkou na Pána tím, že se nám sám da-
roval, své tělo, ba i svůj život za nás obě-
toval (memoria passionis Domini) v mi-
lující poslušnosti a poslušné lásce. Tady 

P. Daniel Eichhorn FSSP

„Sióne, chval Spasitele“
Sekvence „Lauda Sion“ o svaté Eucharistii, složená 

svatým Tomášem Akvinským, je klenotem římské liturgie

Procesí Božího Těla v kněžském semi-
náři sv. Petra ve Wigratzbadu. Zave-
dení svátku Božího Těla se odvozuje 
z bully „Transiturus de hoc mundo“ 
papeže Urbana IV. z roku 1264.

Sv. Tomáš Akvinský (1225–1274) se 
pokládá za jednoho z nejvlivnějších teo-
logů a filosofů v dějinách. Jeho nauka 
je základem pro studium na vzděláva-
cích ústavech kněžského společenství 
sv. Petra.
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v tom, že se žádná ovce nemůže ztratit. 
Pán nemůže připustit fakt, že se ztratí 
i jeden jediný člověk. Boží jednání se po-
dobá tomu, kdo jde hledat ztracené dě-
ti, aby potom slavil a se všemi se radoval 
z jejich návratu. Jde o nepotlačitelnou 
touhu. Ani devětadevadesát ovcí nemů-
že zastavit pastýře a udržet Jej v ovčin-
ci. Mohl by uvažovat asi takto: „Udělám 
součet. Mám jich devadesát devět, jednu 
jsem ztratil, ale není to tak velká ztráta.“ 
On ji však odchází hledat, protože kaž-
dá je pro Něho velmi důležitá, a ta ztra-
cená je v největší nouzi, je nejvíce opuště-
ná a odepsaná. Jde ji hledat. Všichni jsme 
upozorňováni, že smilování nad hříšníky 
je Boží způsob jednání, kterému je Bůh 
absolutně věrný: nikdo a nic jej nemůže 
odvrátit od jeho rozhodnutí spasit. Bůh 
nezná naši nynější kulturu odpisu. V Bo-
hu neexistuje. Bůh neodepisuje žádného 
člověka, miluje všechny a hledá všechny, 
jednoho po druhém! Nezná slovo „odpis“ 
ve vztahu k lidem, protože je cele láskou, 
je plně milosrdenstvím.

Pánovo stádce je neustále na cestě, ne-
vlastní Pána a nesmí se klamat tím, že Jej 
uvězní do svých schémat a svých strate-
gií. Pastýř bude tam, kde je ztracená ov-
ce. Pána je proto třeba hledat tam, kde se 
s námi chce setkat, nikoli tam, kde si ná-
rokujeme Jej nalézt! Žádným jiným způ-
sobem nelze stádo znovu seskupit, ne-li 
vydáním se po stopách pastýřova milo-
srdenství. A svým hledáním ztracené ov-
ce vybízí pastýř oněch devětadevadesát, 
aby se podílely na opětovném shromáž-
dění stádce. Pak nejenom ztracená ovce, 

kterou nese na ramenou, ale celé stádce 
bude sledovat pastýře až domů, aby sla-
vilo s „přáteli a sousedy“.

Měli bychom často o tomto podoben-
ství přemýšlet, protože v křesťanském spo-
lečenství vždycky někdo chybí, odešel a za-
nechal prázdné místo. Někdy to skličuje 
a působí dojmem, že jde o nevyhnutelnou 
ztrátu, nevyléčitelnou nemoc. Potom nám 
hrozí, že se uzavřeme do ovčince, kde ne-
jsou cítit ovce, ale zatuchlost! My křesťané 
nemáme být uzavření, abychom nepách-
li zatuchlinou. To nikdy! Je třeba vychá-
zet ze sebe, nikoli se uzavírat do sebe, do 
malých komunit a farností a myslet si, že 
jsme spravedliví. K tomu dochází, když 
chybí misionářský rozlet, který nás vede, 
abychom se setkávali s ostatními. V Ježí-
šově vizi neexistují definitivně ztracené ov-
ce, nýbrž jedině ovce, které je třeba najít. 
Toto musíme správně chápat: nikdo není 
pro Boha definitivně ztracen. Nikdy! Až 
do poslední chvíle nás Bůh hledá. Pomy-
slete na dobrého lotra. Jedině v Ježíšově 
vizi není nikdy definitivně ztracen. Vy-
hlídka je tedy cele dynamická, otevřená, 
podnětná a tvůrčí. Nutí nás, abychom vy-
cházeli hledat a ubírali se cestou bratrství. 
Žádná vzdálenost nemůže pastýře zadržet; 
žádné stádce se nesmí zříci bratra. Nale-
zení toho, kdo se ztratil, je radostí pastý-
ře a Boha, ale také radostí celého stádce! 
Všichni jsme znovu nalezenými ovcemi, 
které shromáždilo Pánovo milosrdenství 
a jsme povoláni shromáždit spolu s Ním 
celé stádce!

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

je také zřejmé, že Eucharistie je opravdo-
vou a vlastní obětí, totiž stále se obnovu-
jící obětí Krista a církve, v níž se zpříto-
mňuje jedinečná oběť Ježíše Krista, která 
se kdysi stala. Eucharistické zpřítomňová-
ní jedinečné oběti Ježíšovy na kříži je pro-
to samozřejmě ve znamení vzpomínky na 
tuto spásonosnou událost, na smrt Ježíšo-
vu na kříži. Proto básní Tomáš: (5/1) „Co 
sám Kristus tehdy konal, / to nám činit 
přikazoval / ke své věčné paměti.“

Proto uvádí Tomáš také přímo s pou-
kazem, že katolická církev jako nevěsta 
Kristova zůstala stále věrná této smlouvě: 
(5/2) „V tom jej církev následuje, / chléb 
a víno proměňuje / v spasitelné oběti.“

Šestá sloka popisuje eucharistickou 
proměnu podstaty a vztah pohledu očí ke 
skutečnosti, v niž věříme: (6/1) „Křesťa-
nům se věřit dává, / chléb že se tu tělem 
stává, / víno v krev se promění. (6/2) Co 
se mysli, oku skrývá, / to poznává víra ži-
vá / jako Boží zjevení.“

Tak jak nám dosvědčuje sedmá sloka, 
jsou našim smyslům vzhledem k Eucha-
ristii viditelné jenom vnější způsoby (spe-
cies), vnější znamení (signa), nikoliv ale 
hlubší skutečnost: „Pod různými způsoba-
mi / sám Bůh živý je tu s námi / v chleba, 
vína způsobě. // Pokrm těla, nápoj krve, 
/ Kristus je však celý v prvé, / celý v dru-
hé podobě.“

Ve dvanácté, poslední sloce se proseb-
ník obrací nakonec na samotného Pána, 
jako na „dobrého Pastýře“ a na „pravý 
Chléb“. Vyslovuje celou řadu proseb, na-
příklad tu, aby se směl podívat na „zboží“ 
v „zemi živých“ a o účast na společenství 
svatých: „Dobrý Pastýři, Ty pravý pokrme, 
/ ukaž se nám milosrdným; ukaž nám, Je-
žíši, své svaté statky, svaté zboží / v pra-
vé zemi živých. // Ty, který všechno víš 
a řídíš, / tady v údolí smrti nás paseš: / 
Tam, kde se šíří světlo Tvé říše, / buď na-
ším údělem a připrav nám stůl / ve spole-
čenství svatých. Amen. Aleluja.“ (4) (Srov. 
Schott, 1939)

Z Informationsblatt der Priesterbruder-
schaft St. Petrus 6/2015 přeložil -mp-

Poznámky:

(1) Viz Kancionál, č. 717. [pozn. red.]
(2) Čili: tímto chlebem. [pozn. red.]
(3) Na tomto místě uvádíme český překlad podle 

zmíněného německého překladu originálního 
textu. [pozn. red.]

(4) Viz pozn. 3.

Ztracené ovce – dokončení katecheze Svatého otce ze str. 2

Poselství Královny míru Mirjaně
„Drahé děti! Moje mateřské srdce si přeje vaše skutečné obrácení 
a pevnou víru, abyste mohli šířit lásku a mír všem, kteří vás obklo-
pují. Ale, děti moje, nezapomeňte, každý z vás je jedinečný svět 
před nebeským Otcem. Proto, dovolte, aby na vás působila práce 
Ducha Svatého. Buďte mými duchovně čistými dětmi. V duchov-

nosti je krása. Všechno, co je duchovně živé, je velmi krásné. Nezapomínejte, že 
v Eucharistii, která je srdcem víry, je můj Syn stále s vámi. Přichází k vám a láme 
chléb s vámi, neboť, děti moje, kvůli vám zemřel, vstal z mrtvých a znovu přijde. 
Vám jsou tato moje slova známa, neboť ona jsou pravda, a pravda se nemění. 
Jenomže mnoho mých děti je zapomnělo. Děti moje, má slova nejsou ani stará, ani 
nová, ona jsou věčná. Proto vás, svoje děti, zvu, abyste dobře pozorovali znamení 
času, abyste sbírali rozbité kříže, a budete apoštoly zjevení. Děkuji vám.“

Medžugorje 2. května 2016
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I.

Trojjediný Bůh je věčný – jeho milo-
srdenství trvá na věky.

On stvořil nebe i zemi a vše, co je na 
nich – jeho milosrdenství trvá na věky.

Stvořil člověka jako svůj obraz – jeho 
milosrdenství trvá na věky.

Dal člověku nesmrtelnou duši a ro-
zum – jeho milosrdenství trvá na věky.

Když člověk poprvé zhřešil, slíbil 
mu Vykupitele – jeho milosrdenství tr-
vá na věky.

Bůh vede svůj lid a zachraňuje ho 
z rukou nepřátel – jeho milosrdenství tr-
vá na věky.

Vychovává člověka, aby Mu bezmez-
ně důvěřoval a miloval Ho – jeho milo-
srdenství trvá na věky.

Bůh ukazuje člověku cestu ke spáse 
a dává mu Desatero – jeho milosrden-
ství trvá na věky.

Ve svůj čas si vybírá svatou Pannu, 
která počne Spasitele – jeho milosrden-
ství trvá na věky.

Maria se stává zářící Jitřenkou spásy 
– jeho milosrdenství trvá na věky.

Bůh Otec svěřuje svého Syna do pé-
če pěstouna Josefa – jeho milosrdenství 
trvá na věky.

Tři roky stačily Božímu Synu, aby ob-
rátil srdce mnohých lidí – jeho milosrden-
ství trvá na věky.

Dříve, než Boží Syn musel trpět, usta-
novil Eucharistii, zdroj duchovní síly – je-
ho milosrdenství trvá na věky.

Od té doby, kdo s vírou jí a pije jeho 
Tělo a Krev, má život věčný – jeho milo-
srdenství trvá na věky.

Boží láska šla až do krajnosti a necha-
la se přibít na kříž – jeho milosrdenství 
trvá na věky.

Bůh je však Vítěz nad hříchem i smr-
tí a třetího dne vstává z mrtvých – jeho 
milosrdenství trvá na věky.

Tak završuje dílo spásy – jeho milosr-
denství trvá na věky.

Ďábel se však nevzdává a boj o lidské 
duše trvá až do konce světa – jeho milo-
srdenství trvá na věky.

Ten, kdo obstojí, získá život věčný – 
jeho milosrdenství trvá na věky.

II.

I když mnozí odmítají věřit v jediné-
ho Boha ve třech osobách Otce, Syna 
a Ducha Svatého – jeho milosrdenství 
trvá na věky.

I když má člověk výhrady proti řádu 
Božímu – jeho milosrdenství trvá na věky.

I když nenávist vůči druhému člověku 
vládne v lidských srdcích – jeho milosr-
denství trvá na věky.

I když lidská nerozumnost ničí duši – 
jeho milosrdenství trvá na věky.

I když je Ježíš Kristus, Syn Boží a Vy-
kupitel světa, lidmi odmítán – jeho milo-
srdenství trvá na věky.

I když člověk odmítá ve své pýše Boží 
pomoc  – jeho milosrdenství trvá na věky.

I když se ze života vytrácí víra v Ně-
ho a láska k Němu – jeho milosrdenství 
trvá na věky.

I když jsou nezřízeně porušovány Bo-
ží zákony a vše, co Bůh ustanovil jako při-
rozené – jeho milosrdenství trvá na věky.

I když je úcta k Matce Boží znevažo-
vána a umenšována – jeho milosrdenství 
trvá na věky.

I když člověk zapomíná, že Maria je 
nejlepší Průvodkyní a Pomocnicí na cestě 
spásy – jeho milosrdenství trvá na věky.

I když jsou opomíjeny skutky duchov-
ního a tělesného milosrdenství – jeho mi-
losrdenství trvá na věky.

I když mnohá lidská slova zraňují – je-
ho milosrdenství trvá na věky.

I když mše svatá, zdroj nekonečných 
duchovních milostí, není středem duchov-
ního života člověka – jeho milosrdenství 
trvá na věky.

I když je Ježíšovo Tělo zneuctíváno 
nehodným svatým přijímáním a nevírou 
v jeho reálnou přítomnost – jeho milosr-
denství trvá na věky.

I když je utrpení těžce snášeno – jeho 
milosrdenství trvá na věky.

I když člověk zoufá a žije v beznaději 
– jeho milosrdenství trvá na věky.

I když člověk tvrdošíjně odmítá Boží 
milost – jeho milosrdenství trvá na věky.

I když ďábel často v lidských srdcích 
vítězí – jeho milosrdenství trvá na věky.

I když mnozí pro své nelitované smr-
telné hříchy a zatvrzelost vůči Bohu do-
jdou věčného zavržení – jeho milosrden-
ství trvá na věky.

III.

Blaze každému, kdo kráčí po cestách 
Trojjediného Boha, hledá jeho tvář a mi-
luje Ho celým svým srdcem, celou svou 
duší a celou svou myslí, protože – jeho 
milosrdenství trvá na věky.

Běda však tomu, kdo pyšně Trojjedi-
ného Boha odmítá, nelituje svých hříchů 
a opovážlivě spoléhá na Boží milosrden-
ství až do posledního okamžiku svého ži-
vota, i když – jeho milosrdenství trvá na 
věky. Smutný je konec takového člověka, 
neboť jemu není dáno požívat blaženos-
ti věčné v nebi, i když – Boží milosrden-
ství trvá na věky.

Šťastný je však ten, komu pro jeho lí-
tost byla odpuštěna nepravost a jehož 
hřích byl přikryt; takový ať se raduje, ne-
boť jemu patří království nebeské, proto-
že dovolil, aby se na něm projevilo – Boží 
milosrdenství, které trvá na věky.

Mgr. Daniel Dehner

Žalm Božího milosrdenství
Následující text je plodem jedné farní duchovní obnovy na téma 

„Tvář milosrdenství“...
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Potom, co věřící opustili kostel, 
ptal se na tuto skupinu jednoho 
muže, oblečeného do dlouhého 

černého oděvu. Ten muž mu řekl, že se 
skupina schází každý čtvrtek v 15 hodin. 
To je právě ten den, kdy nemusí do školy.

Příští čtvrtek stál Chu Tse Minh oko-
lo 15. hodiny před kostelem Panny Ma-
rie. Když věřící – ženy a několik mužů 
– vstoupili, zamíchal se mezi ně a byl za-
chvácen stejnou neznámou radostí, ja-
ko před týdnem. Stejné zpěvy stoupaly 
ke klenbě... Chu Tse Minh byl nepopsa-
telně šťastný!

Po skončení setkání k němu přišel 
muž v dlouhém černém oděvu a ptal se 
ho na jeho jméno, nechal si povyprávět 
o jeho životě a chtěl vědět, proč přišel na 
toto místo. Navrhl mu, že ho bude každý 
čtvrtek po setkání vyučovat katolické ví-
ře, jejíž původ a šíření trvá už dva tisíce 
let. Chu Tse Minh tím byl tak zaujatý, že 
v následujících dnech nemyslel na nic ji-
ného... Příští čtvrtek se ptá toho muže 
v dlouhém černém oděvu, co musí dělat, 
aby mohl být přijat do té skupiny. Kněz 
mu odpověděl, že musí být pokřtěný. Chu 
Tse Minh odpovídá: „Chtěl bych být teď 
pokřtěný.“ Protože je právě velikonoční 
doba, kněz mu navrhl, že ho pokřtí za tři 
týdny, při slavnosti Seslání Ducha Svaté-
ho. Tak by měl Chu Tse Minh dostatek ča-
su, aby ukončil svoje vyučování. Protože 
kněz viděl, že má před sebou mimořádně 
nadaného chlapce, pospíšil si s učením, 
z něhož měl velkou radost!

Chu Tse Minh obrací své rodiče, křest

Během celé této doby vypráví chlapec 
svým rodičům o podivuhodných událos-
tech, které právě prožil. Rodiče se živě 
zajímali o vyprávění svého dítěte, a tak  
pomalu v jejich srdcích klíčí doposud ne-

poznaný pocit. Později už věděli, že je to 
cit víry v Ježíše Krista, který proměnil je-
jich život a nezávisle vyvolal nový pohyb, 
jejž nasáli do života, až jím byli jako pro-
záření. „Proč nepřijmeme také my křest 
společně se svým synem?“ ptali se. Bez 
váhání sdělili své přání knězi, který jejich 
prosbu s radostí přijal. Doprovázeli své-
ho syna na hodiny katechismu. Kněz sám 
byl velmi šťasten z této jedinečné skupi-
ny katechumenů, kteří se navzájem pod-
porovali ve své snaze. Všichni tři přijíma-
li plni radosti příběh Ježíšův a radostnou 
zvěst, kterou světu přinesl, když začal s ná-
rodem izraelským, ke kterému patřil také 
skrze svoji Matku, Pannu Marii.

Nadešel den Letnic. Křest byl stano-
ven na 15 hodin. Kostel byl plný...

A když kněz lil křestní vodu na čelo 
chlapce a jeho rodičů, vyjadřovali přítom-
ní svoji radost zpěvem „Díky Ježíši!“, „Po-
chválen buď Ježíš!“. Pak zazněla píseň ke 
cti Nejsvětější Trojice.

Zmatky kulturní revoluce

Veselé a klidné štěstí Chu Tseho a je-
ho rodičů nemělo dlouhé trvání. V roce 
1966 vyhlásil Mao „Velkou proletářskou 
kulturní revoluci“. Desetiletí pronásledo-
vání začalo. Studenti se organizovali jako 
Rudí gardisté…

Chu Tse a jeho rodiče se stáhli do své-
ho domečku a prosili Pána vesmíru, aby 
uklidnil jejich zjitřenou mysl.

Jednoho večera někdo zaklepal na dve-
ře. Plný obav otec otevřel. Byl tam kněz 
z kostela Panny Marie. Svěřil Chu Tse-
mu důležitý úkol. Mnoho starých a ne-
mocných lidí prosilo kněze, aby jim při-
nesl svaté přijímání. On sám to nemohl 
udělat. Protože byl známý, byl by uvržen 
do vězení a kvůli kontrarevoluční činnosti 
by byl odsouzen. Proto přišel, aby popro-
sil Chu Tseho, zda by těmto lidem svaté 
přijímání nepřinesl. Chlapec přijal tuto 
prosbu s nepředstíranou radostí. Také 
jeho rodiče měli radost, i když byla zka-
lená strachem z nebezpečí, do něhož by 
mohl upadnout při vykonávání této služ-
by blíženské lásky. Úsměvem se snažil 
Chu Tse jejich obavy rozptýlit.

Už příštího večera po setmění se vy-
dal na cestu s paténou pro nemocné pl-
nou konsekrovaných Hostií, kterou nesl 
na srdci. Šel po malých ulicích starého 
města, které dobře znal. Ti křesťané, kte-
rým přinášel Pána, byli všichni chudí oby-
vatelé této znevýhodněné městské čtvrti.

Potom, co jim chlapec přijímání po-
dal, pomodlil se dlouhou modlitbu. Na-
konec jim řekl slova útěchy a povzbuze-
ní, jež byla jako balzám na srdce starých 
a nemocných lidí, které navštívil a kte-
ří měli Chu Tseho rádi, jako by to byl je-
jich vlastní syn.

Chu Tse přepaden

Už po více večerů pozoroval Chu Tse, 
že ho sleduje muž se zachmuřeným ob-
ličejem. O sebe neměl strach, ale o pro-
měněné Hostie, které nesl u sebe. Nechal 
by se raději zabít, než aby si nechal vytrh-
nout tu drahou schránku.

Po nějaké době ho sledovali jednoho 
večera tři mladí lidé, kteří najednou za-
řvali: „Ať dlouho žije Mao Ce-tung! Smrt 
zrádcům!“ Toto zvolání platilo Chu Tse-
mu, který nepotřeboval dlouho, aby po-
střehl, že ti tři jsou Rudí gardisté. Tito 
fanatici jsou schopni nejhoršího násilí. 
Nemají žádné zábrany, aby ty, které pro-
následují, zbili. To se stalo také Chu Tse-
mu. S plnou silou se na něho vrhli a bi-
li ho, až ztratil vědomí. Nechali ho ležet, 
protože ho považovali za mrtvého. Když 
se vzdalovali, hulákali píseň Rudých gar-
distů…

Zářivý příklad: Chu Tse Minh
21. století: Čína je baštou církve

Chu Tse Minh má 12 let a žije se svými rodiči v Pekingu, kde žijí po mnoho 
generací buddhisté. Přitom tento mladý chlapec objevil Ježíše. Náhodou. Jedno-
ho dne šel kolem kostela Panny Marie a cítil, jako by ho uchopila silná nevidi-
telná ruka, která ho vedla do budovy. Tam byl uveden na slavnost, na níž bylo asi 
200 osob, hlavně žen. Chu Tse Minh byl jako očarován. Byl stále ještě veden ne-
viditelnou rukou. Jeho krev začala kypět. Cítil, jak jeho srdce zaplavuje neznámá 
blaženost. Chu Tse Minh se stal křesťanem, aniž by o tom věděl…

René Lejeune

Mladí Číňané při modlitbě
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Nějaká soucitná osoba zvedla chlap-
ce, jehož tělo bylo zakrvácené, vzala ho 
k sobě do domu, který byl vzdálen něko-
lik kroků. Naštěstí to byla jedna křesťan-
ka, zdravotní sestra. Postarala se o něho 
a vydala se ze svého domu na cestu, aby 
pověděla rodičům Chu Tseho o neštěstí, 
které se stalo jejich synu.

Chu Tse se stává knězem

Jednoho dne se Chu Tse potkal s kně-
zem čínské podzemní církve, který se ho 
zeptal, zda by se nechtěl stát knězem. Chu 
Tse tehdy dosáhl 16 let. Váhal s odpově-
dí, protože před nedávnem se mu zalíbi-
lo jedno stejně staré děvče. A tento ob-
div se pomalu proměňoval v náklonnost 
a potom v lásku. A tato přitažlivost byla 
oboustranná. Kněžství by vyžadovalo, aby 
se on a také Maria Ling vzdali této klíčící 
lásky. Tento vnitřní boj trval dva roky…

Nakonec se Chu Tse rozhodl, že se 
vzdá lásky, a zvolil kněžství. Chu Tse byl 
nakonec šťastný ze své volby, která ho stá-
la mnoho bezesných nocí.

Farář Lin ho učil katolickou teologii 
a morálku. Zde byl Chu Tse vzhledem ke 
svému vytrvalému životu z víry a na zá-
kladě své vynikající duševní schopnosti 
dobře připraven. Jeho rodiče byli šťastní 
z cesty, pro kterou se rozhodl. Pro čín-
skou katolickou rodinu platí možná ještě 
více než jinde, že se považuje za nejvyšší 
čest, když se jedno z dětí stane knězem. 
Proto rodiče Chu Tseho sledovali s plným 
nadšením teologický vývoj svého syna.

Roky ubíhaly. Kněžské svěcení bylo 
už na obzoru. Rodiče a celá farnost, ke 
které patřili, se horečně připravovali na 
tuto slavnostní událost, k níž dochází ve 
společenství jenom vzácně a v rodině ješ-
tě vzácněji.

Dne 20. června 1983 tento velký den 
nastal. Zář slunce se rozprostřela nad 
Pekingem. Nádherně vyzdobený a kvě-
tinami ověnčený kostel Panny Marie se 
dlouho připravoval na obřad, který byl 
v jeho dějinách premiérou. Předsedajícím 
nebyl farář Liu, protože patřil k podzemní 
církvi, nýbrž farář Tsin z oficiální církve. 
Arcibiskup z Pekingu, Paul Hongtsi, za-
hájil svěcení. On patří povinně k oficiál-
ní církvi, která je uznána komunistickou 
vládou. Každý čínský katolík ale ví, že 
skrytý nebo oficiální charakter je jenom 
přizpůsobení se politicky choulostivé situ-

aci, aby bylo možno přežít. Je to ústupek, 
aby se překonala obtíž, také ta největší.

Chu Tse se připravil na své svěcení tří-
týdenními exerciciemi, které vedli střídavě 
farář Liu a farář Tsin. Jeden pátek dopro-
vázel duchovní cvičení dokonce arcibis-
kup Hongtsi. Mluvili o původu a struk-
turách katolické církve, jejíž rybářskou 
základnou je biskupský stolec v Římě, 
protože biskup římský je následovník Pet-
ra, jemuž Ježíš Kristus svěřil církev slovy: 
„Ty jsi Petr, a na té skále zbuduji svou cír-
kev.“ (Mt 16,18)

Arcibiskup Hongtsi k tomu dodal: 
„A žádný politický režim nějaké země ne-
může změnit ani písmeno tohoto božské-
ho slova, které platí od věčnosti do věčnos-
ti – jako každé slovo evangelia…“

Mučedník Chu Tse

Den svěcení Chu Tseho se stal svát-
kem, jaký tu dosud nikdy nebyl a kterého 
se účastnila celá farnost, a dokonce i ce-
lá diecéze. A stal se radostnou slavností, 
jejímž středem byla rodina. Jeho prvním 
působištěm se stalo místo kaplana ve far-
nosti sv. Mariena v Pekingu. V tom vidí-
me jeho vysoké ocenění, které vyjadřovalo 
postoj jeho představených. Zůstal v této 
farnosti jenom dva roky. V roce 1985 byl 
jmenován tajemníkem biskupa. Tento úkol 
vykonával do roku 1988, kdy byl poslán 
do provincie Kuang-si, kde příliv křesťa-
nů byl zvláště dojemný, navzdory nepřá-

telství komunistické vrchnosti, která to 
ostatně všude dávala najevo.

Chu Tse měl radost, když viděl, jak ne-
zlomná je zbožnost a věrnost křesťanů.

Jednoho dne byl povolán komunistic-
kou vrchností, která mu navrhla tento ob-
chod: „Buďto budeš pokračovat ve svém 
kontrarevolučním snažení a budeš zatčen, 
mučen a popraven, nebo budeš kolabo-
rovat s námi a dostaneš vysoké postave-
ní a dobrý plat.“

Chu Tse nepřemýšlel ani vteřinu a od-
pověděl s hrdostí: „Chtěl bych raději ze-
mřít, než zapřít svoji víru. Neočekávejte 
ode mne, že budu Jidášem.“

Ještě na tom místě byl zatčen a vstr-
čen do cely o velikosti 4 m2, která byla ve 
dne v noci osvětlena a do níž neproudil 
žádný čerstvý vzduch. Podařilo se mu ale 
navázat spojení se svým sousedem z ce-
ly, a to metodou, která se osvědčila všu-
de na světě: Morseovou abecedou, která 
je pro komplexnost čínské abecedy ob-
zvláště obtížná a komplikovaná.

Tímto způsobem se dověděl, že jeho 
soused z vedlejší cely je křesťan a pobývá 
zde déle než pět let. Neztratil nic ze své 
vroucí víry za tu dobu, kdy ho vsadili na 
toto temné místo. Čárky a tečky, dlouhé 
a krátké Morseovy značky, jejichž pomo-
cí se se svým sousedem dorozumíval, mu 
byly v jeho nejisté situaci velkou podpo-
rou a ulehčením.

Po šesti měsících zavolali Chu Tseho 
komunističtí soudci, jejichž měřítkem prá-
va byl „Kapitál“ Karla Marxe a „Malá ru-
dá knížka“ od Mao Ce-tunga. Protože se 
v žádném případě nezřekl své víry, která 
byla označena jako „ohavná kontrarevo-
luční manifestace“, byl odsouzen k smr-
ti stětím, aby „jeho špinavá hlava byla na-
vždy oddělena od jeho zločineckého těla“.

Procesí čínských katolických 
vesničanů

Kostel Panny Marie 
(nebo Jižní kostel) je nejstarším 

kostelem v Pekingu
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Když byl zase uvržen do své tmavé 
cely, už věděl, co na něho čeká: smrt 
stětím. Co ještě nevěděl, byl okamžik 
vykonání. Jeho soused seděl už pět let 
ve své cele, ačkoli byl také odsouzen ke 
stejné smrti.

Chu Tse sestavil modlitbu, kterou 
tlumočil svému sousedovi. Zněla takto:

„Pane, který jsi moje jediné štěstí 
a moje nevyčerpatelná naděje, jsem ve 
Tvých rukou. Tvoji nepřátelé se rozhod-
li zbavit mě hlavy. Ať se stane Tvá vůle 
a ne jejich. Jestliže mě ale chceš mít jako 
dalšího mučedníka v dlouhém seznamu 
těch, kteří vydali svůj život v minulých 
dvaceti stoletích, ať se stane Tvá vůle, 
nikoliv moje. Jsem ve Tvých rukou a ni-
koliv v moci Tvých nepřátel. Ještě jed-
nou: »Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na 
zemi.« Amen.“

On a jeho soused z cely se modlili 
každý den tuto krásnou modlitbu, kterou 
vyjadřovali svoji úplnou odevzdanost do 
Božích rukou. Nemodlili se ji dlouho.

O měsíc později, 15. května 1989, vy-
vedla stráž Chu Tseho z cely. Vedli ho 
na malý temný dvůr, uprostřed něhož 
stál dřevěný špalek se zaseknutou seke-
rou. Vedle stál kat. Chu Tse položil svo-
ji hlavu na špalek a kat mu se strašným 
zaklením na rtech uťal hlavu…

Už v prvních křesťanských staletích se 
říkalo: „Sanguis martyrum, semen chris-
tianorum.“ – Krev mučedníků je seme-
nem křesťanů.

V Číně narůstá počet křesťanů velmi 
rychle navzdory komunistickému reži-
mu. Už brzy to bude sto milionů katolí-
ků a protestantů. Dvacáté první křesťan-
ské století bude stoletím čínským. V nebi 
se bude Chu Tse radovat…

A div divů: Čínští misionáři překra-
čují ve velkém množství hranice své ze-
mě, aby přinesli do světa radostnou zvěst 
Ježíše Krista!

Z Maria heute 7/8/2015 přeložil -mp- 
(Redakčně kráceno) 

UPOZORNĚNÍ:

Další pokračování (27) Sumy svaté-
ho Josefa od Isidora Isolaniho OP 
uveřejníme až v příštím čísle Světla. 
Děkujeme za pochopení.

Redakce

PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D.

Otec vlasti a rozmnožitel říše (3)
K 700. výročí narození Karla IV.

Rok Páně 1348 má pro české ze-
mě několikerý význam. Stře-
dem říše se symbolicky sta-

la opevněná klenotnice Karlštejn neboli 
Karlův Týn. Avšak sídlem císaře a správ-
ním centrem Svaté říše římské a Českého 
království se stala Praha, na jejímž zvele-
bení Karel IV. usilovně pracoval. Jakmi-
le se Karel vrátil z říše, založil 8. března 
1348 Nové Město pražské, které vybavil 
obdobnými právy jako již existující Sta-
ré Město pražské a které bylo obehnáno 
hradbami. Nárůstem městské zástavby 
a počtu obyvatel se Praha zařadila me-
zi největší evropská města. Z prvního 
generálního sněmu říšské a české šlech-
ty v Praze v tu dobu vzešel status státo-
právního zakotvení Českého království 
v rámci říše. Sněm potvrdil předešlá pri-
vilegia, která udělili českému státu římští 
císařové a jež zdůrazňovala zvláštní po-
stavení českého státu uvnitř říše. V dal-
ších dokumentech Karel IV. začlenil do 
našeho království slezská vévodství. Zde 
se objevil název našeho státu Země koru-
ny české. Pojem České koruny Karel po-
užil, jsa patrně inspirován listinou svého 
otce Jana Lucemburského z r. 1329, v níž 
je pro České království použit poněkud 
zvláštní název Koruna a stůl našeho Čes-
kého království.

Čtrnáct listin přijatých generálním 
sněmem se stalo ústavními zákony Ze-
mí koruny české. Sněm potvrdil jedenáct 
stávajících privilegií českých velmožů 
a magnátů, zejména pražského arcibisku-
pa Arnošta z Pardubic a jeho sufragánů, 
Karlova bratra Jana Jindřicha a vévody 
Mikuláše Opavského. První privilegium 
se týkalo obecného obnovení starých práv 
měst, hradů, svobod atd. Ve druhém byla 
potvrzena listina římského císaře Bedři-
cha I. Barbarossy z 18. ledna 1158, kterou 
český kníže Vladislav získal právo nosit 
královskou korunu. Třetí privilegium po-
tvrdilo dědičný královský titul pro české 
panovníky – tedy Zlatou bulu sicilskou 
z 26. září 1212.

Další privilegia potvrzovala tituly 
a území získaná dalšími českými králi, 
stejně jako dříve zaznamenané územní 

přesuny a zisky hodností. Všechny listiny 
– celou ústavu českého státu – dosvědči-
la osobně říšská knížata v čele s duchov-
ním knížetem, mohučským arcibiskupem 
Gerlachem a saským vévodou Rudolfem 
Starším jako říšskými kurfiřty. Sled pri-
vilegií oznamoval, že hlavním smyslem 
jejich potvrzení, resp. rozšíření je trva-
lé upevnění Českého království v rámci 
Svaté říše římské. V dokumentech je po-
stavení českého státu zajištěno osobou 
panovníka, ale také jednotným souhla-
sem české i říšské šlechty a dalších re-
prezentantů. Soubor listin kodifikoval 
privilegia českých králů jako představite-
lů samostatného českého státu a říšských 
kurfiřtů a hodnostářů směrem k institu-
ci římské říše. Kodex určil, že faktem je 
česká příslušnost ke Svaté říši římské, 
avšak zároveň zdůraznil suverenitu Ze-
mí koruny české v rámci tohoto římsko-
-německého státního útvaru. Vykonavate-
lem české státní suverenity vůči celku říš-
ských knížectví i vůči římské říši jako in-
stituci byl český král. Ústava jednoznačně 
posílila monarchistický princip proti sta-
vovskému, šlechtickému. Karel si byl vě-
dom rizika ztotožnění žijícího panovníka 
se státem. Pokud taková osobnost zemře, 
přejde moc ve státě – byť na přechodnou 
dobu – do rukou panstva. Dějiny přemys-
lovských dynastických zvratů 13. a počát-
ku 14. století byly pro Karla mementem 
ukazujícím, jak tragický dopad na život 
království měla šlechtická oligarchie bez 
zájmu na silném panovníkovi. Z tohoto 
důvodu Karel vytvořil ne osobní institu-
ci státu, Země koruny české, konkrétní 
útvar s pravidly, jenž měl být pojistkou 
proti možné šlechtické svévoli. Instituce 
České koruny byla také jakýsi ideální stát, 
blízký významově ideji Svaté říše římské, 
tvořené také jednotlivými knížecími stát-
ními individualitami. Česká koruna by-
la institucí nezávislou na šlechtické mo-
ci. Byla zprostředkovatelem mezi králem 
a stavy. Jejím cílem bylo podpořit a zacho-
vat královskou moc v krajním okamžiku, 
kdy zemře král. Měla zachovat kontinui-
tu a zabezpečit pokračování státu. Česká 
koruna nepomíjela s úmrtím krále. 
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Se svou politickou a myšlenkovou spi-
rituální funkcí byla na hmotném státu, 
státní správě a elitách nezávislá. Česká 
koruna měla být předstupněm k zamýš-
lenému zemskému zákoníku, který měl 
omezit moc šlechty. Ten však vybudil se-
bezáchovnou reakci šlechty, která zmíně-
ný zákoník odmítla. Instrumentem Čes-
ké koruny vyvažoval Karel ambice české 
aristokracie na sněmu Zemí koruny čes-
ké, kde šlechta nečeských zemí České ko-
runy, zejména ze Slezska, nemohla být 
přehlasována šlechtou českou. Součástí 
České koruny byly historické státní indi-
viduality zděděné Karlem i ty, které by-
ly postupně začleňovány. Lénem České 
koruny se např. r. 1354 stalo i Lucembur-
sko. Karel z titulu římského krále formou 
ústavního zákona včlenil do českého stá-
tu slezská a polská vévodství, vratislav-
ské vévodství s městem Vratislaví i lužic-
kou budyšínskou a zhořeleckou marku. 
Soubor čtrnácti privilegií završila 7. dub-
na 1348 zakládací listina pražské univer-
zity, první univerzity ve střední Evropě. 
Bohužel v tomto čase bohatém na prů-
kopnické činy a události zesnula Karlo-
va manželka Blanka z Valois.

Ani po smrti Ludvíka Bavorského, 
hlavního rivala Lucemburků, se Wittels- 
bachové nevzdali a neustoupili Karlo-
vi v jeho boji o titul římského císaře. 
Ludvíkův syn Ludvík Braniborský zís-
kal proti Karlovi spojence v anglickém 
králi Eduardu III., který byl zároveň 
nepřítelem Francie. Karel však prozí-
ravě předešel možné konfrontaci tím, 
že v dubnu 1348 uzavřel s Eduardem 
smlouvu o přátelství a později spoje-
neckou dohodu, která jej však neza-
vazovala pomoci Eduardovi ve válce 
proti Francii. Tak si zachoval i přátel-
ský vztah k francouzskému království. 
V důsledku Karlova obezřetného di-
plomatického postupu posléze Ang-
ličan přestal usilovat o římskou císař-
skou korunu.

Rakouský vévoda Albrecht II. zpro-
středkoval mezi Karlem a Ludvíkem 
Braniborským v červenci 1348 se-
tkání v Pasově. Zde se však jednání 
zvrhlo v provokaci a agresi vůči Kar-
lovi, který odtud bez výsledku odjel. 
Bavorská strana přešla do protiútoku 
a zkraje následujícího roku nechala 
zvolit římským vzdorokrálem Günthe-

ra ze Schwarzburgu. Díky umné sňatko-
vé politice Karel zabránil vytvoření nové 
protilucemburské koalice. Oženil se totiž 
s Annou Falckou, dcerou rýnského falc-
kraběte Rudolfa II., který předtím nále-
žel mezi bavorské spojence. Spolu s ne-
utralizováním opozice získal Karel pro 
Čechy také Horní Falc, tzv. Nové Čechy.

V důsledku nemoci navrhl protikrál 
Günther ze Schwarzburgu Karlovi smír. 
Smlouvou z 26. května 1349 se Günther 
vzdal nároků na římský trůn. Na oplátku 
obdržel do zástavy některá říšská města 
s důchody ve výši 20 000 hřiven stříbra. 
Günther zakrátko nato zemřel. Nad rak-
ví mu vzdal úctu i jeho někdejší protivník 
Karel IV. Všichni kurfiřti a říšská knížata 
pak 17. června 1349 holdovali Karlovi ve 
Frankfurtu nad Mohanem, což byl důkaz 
o tom, že se stal skutečným vládcem Sva-
té říše římské. Mezi holdujícími byli také 
bavorští Wittelsbachové. Díky shodě cí-
sařských volitelů a knížat se mohl Karel 
25. července 1349 konečně nechat trevír-
ským arcibiskupem Balduinem korunovat 
římským králem v karolinských Cáchách.

Scelování území pokračovalo další 
sňatkovou politikou. Když v únoru 1353 
zemřela Anna Falcká, pojal Karel za svou 
novou choť Annu Svídnickou, která mě-
la být původně ženou jeho zesnulého sy-

na Václava. Po její smrti r. 1362 připadlo 
Českému království nejen Svídnicko a Ja-
vořicko, ale také Horní a Dolní Lužice. 
Mezi jinými potomky z jejich svazku vze-
šel Václav IV. (1361–1419), budoucí český 
a římský král. Plodem Karlova posledního 
manželství s Alžbětou Pomořanskou byl 
také pozdější český a uherský král a řím-
ský císař Zikmund (1368–1437).

Po nadějných rozhovorech s novým pa-
pežem Inocencem VI. r. 1352 dospěl Ka-
rel k názoru, že nadešel čas k římské císař-
ské korunovaci. Na podzim 1354 se král 
Karel vypravil s vojskem do Itálie. Dne 
6. ledna 1355 mu byla v Miláně vsazena 
na hlavu lombardská koruna. Po doplně-
ní svého doprovodu – kromě četných vo-
jů přibyla královna –, zamířil Karel v če-
le čtyř tisíc rytířů na Řím. Před Věčným 
městem stanul 2. dubna 1355. Podle sli-
bu daného papeži nevstoupil s ozbroje-
nou mocí do Říma, ale rozbil ležení na 
Monte Mario nad městem. Karel si přál 
poznat Řím osobně, a tak si jej nejprve 
prošel v přestrojení. Spolu se svou že-
nou Annou Svídnickou byl Karel 5. dub-
na 1355 ve Svatopetrské bazilice papež-
ským legátem Pierrem de Colombiers po 
obřadech během slavné mše svaté poma-
zán a korunován na císaře Svaté říše řím-
ské. Kredit Zemí koruny české opět vzros-

tl – prvně v historii se český panovník 
stal římským císařem.

Čerstvě pomazaný císař si měl 
vbrzku živě připomenout italská dob-
rodružství ze svého mládí. Itálie se je-
vila trvale nejistou a nebezpečnou, jak 
pocítili císařští manželé během zpáteč-
ní cesty v Pise. Ve stejném čase, kdy se 
ve městě ubytoval vzácný pár, v Pise 
vypuklo povstání a dům, v němž no-
coval Karel s Annou, povstalci zapá-
lili. Manželé se spasili kvapným útě-
kem. Po potlačení vzpoury nechal 
Karel sedm hlavních strůjců revolty, 
své předchozí spojence, popravit. Se 
sebevědomými bohatými italskými 
republikami, neustále vůči sobě intri-
kujícími, bylo složité vyjít. Karel při-
tom odmítal stát se exponentem jed-
né z mnoha soupeřících stran. Dne 
15. srpna 1355 se vrátil přes Curych 
a Norimberk do Prahy. Získání císař-
ské koruny představovalo vrchol poli-
tického úsilí Karla IV.

(Pokračování)
Karel IV. se znaky svých manželek
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– Kulturní magazín (19. díl): S Yannem Arthusem-Bertrandem 
14:35 Hlubinami vesmíru s doc. Lubošem Perkem, 1. díl – 
Kosmické smetí 15:20 Oklamaný učedník 15:30 UNITED 
Report (2. díl): Svoboda 16:00 Zachraňme kostely (11. díl): 
Kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku a kostel Narození Panny 
Marie v Kryrech 16:20 Zpravodajské Noeviny: 24. 5. 2016 
16:45 Můj Bůh a Walter: Vatikán 17:05 Duhové srdce 18:30 Bible 
pro nejmenší: Kde je Ježíš? 18:35 Sedmihlásky (33. díl): 
V Strakonicích za oltářem 18:40 O starých Starých Hamrech 
19:30 Terra Santa News: 25. 5. 2016 [P] 20:00 Adorace [L] 
21:05 BET LECHEM – vnitřní domov (43. díl): Araik Abajyan 
– arménský křesťan [P] 21:20 Noční univerzita: Mgr. Daniel 
Nývlt, Ph.D. – Česká vědecká stanice v Antarktidě (2. část) [P] 
22:25 Duchovní malby (10. díl): Apokalypsa 22:45 Generální 
audience Svatého otce [P] 23:20 Na druhý pohled, 8. díl: 
Sůl země a světlo světa 0:50 Poutní místo Starý Bohumín 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 26. 5. 2016
6:05 Už nikdy více Vidomegon 6:25 BET LECHEM – vnitřní 
domov (43. díl): Araik Abajyan – arménský křesťan 6:40 Soňa 
6:56 Pěšák Boží 7:45 Nágáland – Domorodci a víra 8:10 Jak 
potkávat svět (1. díl): Se Spirituál Kvintetem 9:35 Terra 
Santa News: 25. 5. 2016 10:00 Kulatý stůl (196. díl): Víra 
Karla IV. 11:30 Lidé na cestě 11:45 Bible pro nejmenší: Kde 
je Ježíš? 11:50 Sedmihlásky (33. díl): V Strakonicích za ol-
tářem 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Post Scriptum [P] 
12:15 Podzimní festival duchovní hudby: Koncert a cappe-
lla 13:10 Dopisy z rovníku 13:55 Generální audience Svatého 
otce 14:25 Muzikanti, hrajte 15:00 Cirkus Noeland (29. díl): 
Roberto, Kekulín a šťastný den 15:30 Harfa Noemova 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 24. 5. 2016 16:20 Cesta k an-
dělům (103. díl): P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm. 17:15 Putování 
po evropských klášterech: Františkáni v Amsterdamu – spi-
ritualita u dálnice 17:50 Animované biblické příběhy: Přišel 
hledat ztracené 18:20 Sedmihlásky (33. díl): V Strakonicích 
za oltářem 18:25 Bible pro nejmenší: Ježíš kráčí po vodě 
18:30 Zpravodajské Noeviny: 26. 5. 2016 [P] 19:00 Mše 
svatá ze Slavnosti Těla a Krve Páně [L] 21:15 V pohorách po 
horách (19. díl): Kľak – Lučanská Malá Fatra 21:30 U VÁS 
aneb Festivalové kukátko (7. díl): Jízda králů [P] 22:30 Pod 
lampou [P] 0:35 Zpravodajské Noeviny: 26. 5. 2016 
0:55 Zachraňme kostely (11. díl): Kostel sv. Jana Křtitele ve 
Vroutku a kostel Narození Panny Marie v Kryrech 1:15 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Pátek 27. 5. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 26. 5. 2016 6:25 Zachraňme 
kostely (11. díl): Kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku a kos-
tel Narození Panny Marie v Kryrech 6:45 Pro vita mundi 
(137. díl): PhDr.h.c. Pavel Žák 7:30 Cvrlikání (45. díl): Pouta 
8:40 Duchovní malby (10. díl): Apokalypsa 9:00 Noční uni-
verzita: Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. – Česká vědecká stanice 
v Antarktidě (2. část) 10:05 ARTBITR – Kulturní magazín 
(19. díl): S Yannem Arthusem-Bertrandem 10:15 Dům nejen 
ze skla (17. díl) 11:15 Rok vína 11:45 Bible pro nejmenší: Ježíš 
kráčí po vodě 11:50 Sedmihlásky (33. díl): V Strakonicích za 
oltářem 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Ars Vaticana (14. díl) 13:00 BET LECHEM 
– vnitřní domov (43. díl): Araik Abajyan – arménský křes-
ťan 13:15 Už nikdy více Vidomegon 13:40 Petr Bende a cim-

Pondělí 23. 5. 2016
6:05 Učedníci a misionáři 6:35 V pohorách po horách 
(19. díl): Kľak – Lučanská Malá Fatra 6:45 Zachraňme kos-
tely (11. díl): Kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku a kostel 
Narození Panny Marie v Kryrech 7:05 Ars Vaticana (13. díl) 
7:15 Hrdinové víry (13. díl): Zdenka Schelingová 8:20 Přejeme 
si … 8:40 Tasovický Mojžíš: Klement Maria Hofbauer 9:30 Harfa 
Noemova 10:00 Radost – Sestra Lucia 10:15 Missio magazín: 
Květen 2016 11:15 UNITED Report (2. díl): Svoboda 11:45 Bible 
pro nejmenší: Elíša 11:50 Sedmihlásky (33. díl): V Strakonicích 
za oltářem 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Duchovní malby (10. díl): Apokalypsa 
13:10 Můj Bůh a Walter: Církev 13:30 Outdoor Films s Janem 
Červinkou (48. díl): Legenda československého horolezec-
tví 15:00 Salesiáni na Haiti 15:30 Noční univerzita: RNDr. Jiří 
Grygar, CSc. – Od Tunguzského meteoritu k Čeljabinsku 
(2. část) 16:35 V souvislostech (143. díl) 17:00 Nágáland 
– Domorodci a víra 17:25 Petr Bende a cimbálová muzika 
Grajcar na Mohelnickém dostavníku 2015 (8. díl): Folková 
pohlednice z Mohelnického dostavníku 2015 [P] 18:00 Rok 
vína 18:25 Sedmihlásky (33. díl): V Strakonicích za oltá-
řem 18:30 Bible pro nejmenší: Daniel 18:35 Už nikdy více 
Vidomegon 19:00 Vatican magazine (864. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu [P] 19:30 Přejeme si … 20:00 Dům 
nejen ze skla (17. díl) [L] 21:05 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (19. díl): S Yannem Arthusem-Bertrandem 21:15 Terra 
Santa News: 18. 5. 2016 21:40 Noční univerzita: Mgr. Daniel 
Nývlt, Ph.D. – Česká vědecká stanice v Antarktidě (1. část) 
22:45 Vatican magazine (864. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 23:15 Charita Veselí nad Moravou 23:30 Kulatý 
stůl (196. díl): Víra Karla IV. 1:00 Noční repríza dopoled-
ních pořadů.

Úterý 24. 5. 2016
6:05 Můj Bůh a Walter: Církev 6:20 Podzimní festival duchovní 
hudby: Koncert a cappella 7:15 Pod lampou 9:15 V souvis-
lostech (143. díl) 9:35 Muzikanti, hrajte 10:10 Vatican maga-
zine (864. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 10:40 Noční 
univerzita: Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. – Česká vědecká sta-
nice v Antarktidě (1. část) 11:45 Bible pro nejmenší: Daniel 
11:50 Sedmihlásky (33. díl): V Strakonicích za oltářem 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Post Scriptum [P] 12:15 Cesta 
k andělům (103. díl): P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm. 13:05 Ars 
Vaticana (13. díl) 13:15 UNITED Report (2. díl): Svoboda 
13:45 V pohorách po horách (19. díl): Kľak – Lučanská Malá 
Fatra 13:55 Soňa 14:11 Poutní chrám Panny Marie na Chlumku 
v Luži 14:25 Kulatý stůl (196. díl): Víra Karla IV. 16:00 Přejeme 
si … 16:20 Dve cesty 16:35 Dům ze skla? (9. díl): S publicistou 
Alešem Palánem 17:35 O létajícím faráři 17:45 BET LECHEM – 
vnitřní domov (21. díl): Giovanni Tomasi – italský karmelitán 
18:00 Cirkus Noeland (29. díl): Roberto, Kekulín a šťastný den 
18:30 Bible pro nejmenší: Jonáš 18:35 Sedmihlásky (33. díl): 
V Strakonicích za oltářem 18:40 Animované biblické příběhy: 
Přišel hledat ztracené 19:15 Lidé na cestě 19:30 Zpravodajské 
Noeviny: 24. 5. 2016 [P] 20:00 Buon giorno s Františkem [L] 
21:05 Přejeme si … 21:25 Zpravodajské Noeviny: 24. 5. 2016 
21:45 Post Scriptum 22:00 Naděje pro Irák? Diskusní pořad 
nejen o křesťanech na Blízkém východě 23:35 Sedm výprav 
Josefa Vágnera (6. díl): Simba a ti druzí 1:05 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Středa 25. 5. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 24. 5. 2016 6:25 Mezi pražci 
(48. díl): Květen 2016 7:10 Noční univerzita: RNDr. Jiří 
Grygar, CSc. – Od Tunguzského meteoritu k Čeljabinsku 
(2. část) 8:10 Vatican magazine (864. díl): Týdenní zpravodaj-
ství z Vatikánu 8:40 Dopisy z rovníku 9:25 Ars Vaticana (13. díl) 
9:40 Přímý přenos generální audience papeže [L] 10:55 Za ope-
rou 11:45 Bible pro nejmenší: Jonáš 11:50 Sedmihlásky (33. díl): 
V Strakonicích za oltářem 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Naděje pro Irák? Diskusní 
pořad nejen o křesťanech na Blízkém východě 14:25 ARTBITR 

bálová muzika Grajcar na Mohelnickém dostavníku 2015 
(8. díl): Folková pohlednice z Mohelnického dostavníku 2015 
14:10 Outdoor Films s Janem Červinkou (48. díl): Legenda 
československého horolezectví 15:40 Světoznámé výšivky 
z Cífera 16:00 Zpravodajské Noeviny: 26. 5. 2016 16:20 Mezi 
pražci (48. díl): Květen 2016 17:00 Buon giorno s Františkem 
18:05 Putování po evropských klášterech: Františkáni 
v Amsterdamu – spiritualita u dálnice 18:35 Sedmihlásky 
(33. díl): V Strakonicích za oltářem 18:40 Bible pro nej-
menší: Ze života Ježíše 18:45 Můj Bůh a Walter: Vatikán 
19:00 100 let na Svatém Hostýně: Sto let od korunovace mi-
lostné sochy Panny Marie Svatohostýnské 20:00 Noemova 
pošta: Květen [L] 21:45 V pohorách po horách (19. díl): Kľak 
– Lučanská Malá Fatra 22:00 Kde končí Evropa I.: Balkán: 
Sarajevo, Bělehrad, Záhřeb 22:55 Cesta k andělům (103. díl): 
P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm. 23:50 Večer chval (53. díl) 
1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 28. 5. 2016
6:05 Rok vína 6:30 Duhové srdce 7:50 Cirkus Noeland (29. díl): 
Roberto, Kekulín a šťastný den 8:20 Sedmihlásky (33. díl): 
V Strakonicích za oltářem 8:25 Animované biblické pří-
běhy: Přišel hledat ztracené 9:00 Dům nejen ze skla (17. díl) 
10:05 Zachraňme kostely (11. díl): Kostel sv. Jana Křtitele ve 
Vroutku a kostel Narození Panny Marie v Kryrech 10:30 Mše 
svatá z Národní pouti ve Svatém roce milosrdenství: Krakow–
Lagiewniki [L] 12:10 Zpravodajské Noeviny: 26. 5. 2016 
12:30 Pod lampou 14:35 Terra Santa News: 25. 5. 2016 
15:00 Korunka k Božímu milosrdenství: Krakow–Lagiewniki [L] 
15:40 Můj Bůh a Walter: Vatikán 16:00 Vatican magazine 
(864. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 16:35 U VÁS aneb 
Festivalové kukátko (7. díl): Jízda králů 17:40 BET LECHEM 
– vnitřní domov (43. díl): Araik Abajyan – arménský křes-
ťan 18:00 Řím, hlavní město víry (1. díl): Prvotní církev [P] 
18:35 Bible pro nejmenší: Ze života Ježíše 18:40 Sedmihlásky 
(33. díl): V Strakonicích za oltářem 18:45 Muzikanti, hrajte 
19:15 Obdarovávání – Otec Radek 19:30 V souvislostech 
(143. díl) [P] 20:00 Outdoor Films s Janem Šťovíčkem (49. díl): 
Napříč Afrikou [P] 21:35 Petr Bende a cimbálová muzika 
Grajcar na Mohelnickém dostavníku 2015 (8. díl): Folková 
pohlednice z Mohelnického dostavníku 2015 22:10 V po-
horách po horách (20. díl): Skalka – Hřebeny – Brdy 
22:20 Buon giorno s Františkem 23:25 UNITED Report (2. díl): 
Svoboda 23:55 Noční univerzita: RNDr. Jiří Grygar, CSc. – Od 
Tunguzského meteoritu k Čeljabinsku (2. část) 0:55 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Neděle 29. 5. 2016
6:15 Ars Vaticana (14. díl) 6:25 Jediné přání 6:40 Lidé na 
cestě 7:00 Tasovický Mojžíš: Klement Maria Hofbauer 7:50 Už 
nikdy více Vidomegon 8:15 ARTBITR – Kulturní magazín 
(19. díl): S Yannem Arthusem-Bertrandem 8:25 U VÁS aneb 
Festivalové kukátko (7. díl): Jízda králů 9:25 Soňa 10:00 Mše 
svatá z baziliky sv. Petra v Římě: Jubileum jáhnů [L] 11:40 BET 
LECHEM – vnitřní domov (43. díl): Araik Abajyan – armén-
ský křesťan 12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 
12:20 V souvislostech (143. díl) 12:40 Zpravodajský sou-
hrn uplynulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa 
News 13:25 Outdoor Films s Janem Šťovíčkem (49. díl): 
Napříč Afrikou 15:00 Muzikanti, hrajte [P] 15:30 Noční uni-
verzita: Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. – Česká vědecká stanice 
v Antarktidě (2. část) 16:35 Můj Bůh a Walter: Vatikán 
16:50 Buon gior no s Františkem 17:55 Sedmihlásky (35. díl): 
Jede forman dolinú 18:00 Noeland (37. díl) 18:30 Animované 
biblické příběhy: Lazar žije 19:05 UNITED Report (3. díl): 
Síla [P] 19:30 Přejeme si … [P] 20:00 Přijďte večer k nám…: 
Z hotelu Olšanka v Praze [P] 21:35 V souvislostech (143. díl) 
22:00 Dům nejen ze skla (17. díl) 23:05 Polední modlitba 
Sv. otce Františka 23:15 Zpravodajský souhrn uplynulého 
týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 0:00 Kde 
končí Evropa I.: Balkán: Sarajevo, Bělehrad, Záhřeb 0:55 Ars 
Vaticana (14. díl) 1:05 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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Liturgická čtení
Neděle 22. 5. – slavnost 
Nejsvětější Trojice
1. čt.: Př 8,22–31
Ž 8,4–5.6–7.8–9
Odp.: 2a (Hospodine, náš Pane, 
jak podivuhodné je tvé jméno po 
celé zemi!)
2. čt.: Řím 5,1–5
Ev.: Jan 16,12–15

Pondělí 23. 5. – ferie
1. čt.: 1 Petr 1,3–9
Ž 111(110),1–2.5–6.9+10c
Odp.: 5b (Hospodin bude 
neustále pamatovat na svou 
smlouvu. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mk 10,17–27

Úterý 24. 5. – ferie
1. čt.: 1 Petr 1,10–16
Ž 98(97),1.2–3ab.3cd–4
Odp.: 2a (Hospodin uvedl ve 
známost svou spásu.)
Ev.: Mk 10,28–31

Středa 25. 5. – nezávazná 
památka sv. Bedy Ctihodného 
nebo sv. Řehoře VII. nebo 
sv. Marie Magdalény de’Pazzi
1. čt.: 1 Petr 1,18–25
Ž 147,12–13.14–15.19–20
Odp.: 12a (Jeruzaléme, oslavuj 
Hospodina! Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mk 10,32–45

Čtvrtek 26. 5. – slavnost Těla 
a Krve Páně
1. čt.: Gn 14,18–20
Ž 110(109),1.2.3.4
Odp.: 4bc (Ty jsi kněz navěky 
podle řádu Melchizedechova!)
2. čt.: 1 Kor 11,23–26
Ev.: Lk 9,11b–17

Pátek 27. 5. – nezávazná 
památka sv. Augustina 
z Canterbury (v plzeňské 
diecézi: svátek Výročí posvěcení 
katedrály)
1. čt.: 1 Petr 4,7–13
Ž 96(95),10.11–12.13
Odp.: srov. 13b (Hospodin 
přichází řídit zemi.)
Ev.: Mk 11,11–25

Sobota 28. 5. – nezávazná 
sobotní památka Panny Marie
1. čt.: Jud 17.20b–25
Ž 63(62),2.3–4.5–6
Odp.: 2b (Má duše po tobě žízní, 
Pane, můj Bože!)
Ev.: Mk 11,27–33

Uvedení do první modlitby dne: NE 22. 5. PO 23. 5. ÚT 24. 5. ST 25. 5. ČT 26. 5. PÁ 27. 5. SO 28. 5.

Antifona 746 842 1150 1278 1166 1295 1181 1311 759 856 1213 1346 1666 1883

Žalm 783 881 783 881 783 881 784 883 783 881 784 883 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 746 842 1151 1279 1166 1296 1182 1312 759 856 1213 1346 1666 1883

Antifony 747 843 1151 1279 1167 1296 1183 1313 760 857 1214 1347 1229 1364

Žalmy 813 914 1152 1280 1167 1297 1183 1313 813 914 1214 1347 1229 1364

Krátké čtení a zpěv 748 843 1155 1283 1170 1300 1186 1317 761 857 1217 1351 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 748 843 1155 1284 1170 1300 1186 1317 761 858 1218 1351 1669 1886

Prosby 748 843 1155 1284 1171 1300 1186 1317 761 858 1218 1351 1655 1886

Závěrečná modlitba 749 844 1156 1284 1171 1301 1373 1537 762 859 1375 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 749 845 1156 1285 1172 1301 1187 1318 762 859 1219 1353 1233 1369

Antifony 749 845 1157 1285 1172 1302 1188 1319 763 860 1219 1353 1234 1369

Žalmy 818 919 1157 1286 1172 1302 1188 1319 1265 1403 1219 1353 1234 1370

Krátké čtení 749 845 1159 1288 1175 1305 1190 1322 763 860 1221 1356 1236 1372

Závěrečná modlitba 749 844 1159 1288 1175 1305 1191 1322 762 859 1222 1356 1236 1372

Nešpory: SO 21. 5.

Hymnus 742 837 750 846 1160 1290 1176 1307 755 851 764 861 1223 1358 807 907

Antifony 743 838 751 847 1161 1290 1177 1307 756 852 765 862 1224 1358 808 908

Žalmy 743 838 751 847 1161 1291 1177 1308 756 852 765 862 1224 1359 808 908

Kr. čtení a zpěv 745 840 753 849 1164 1294 1180 1310 758 854 767 864 1226 1361 810 911

Ant. ke kant. P. M. 745 841 753 850 1164 1294 1180 1310 758 855 767 864 1227 1361 697 787

Prosby 745 841 754 850 1165 1294 1180 1310 758 855 767 865 1227 1362 811 911

Záv. modlitba 749 844 749 844 1165 1295 1181 1311 762 859 762 859 1375 1539 697 787

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1238 1374 1242 1379 1260 1398 1238 1374

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

BREVIÁŘ PRO LAIKY 21. – 28. KVĚTNA 2016

Lipový kříž – Společnost pro kulturní 
identitu Vás zve na přednášku Mgr. Pet-
ra Bahníka s názvem OBRANA RODINY 
– OBRANA ZDRAVÉHO ROZUMU, která 
se bude konat v úterý 7. června 2016 
v 18 hodin v sále 318, 3. patro, Český 
svaz vědeckotechnických společností, 
Novotného lávka 5, Praha 1.

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně 
zvou na duchovní obnovu na téma „MATKA TEREZA – MISIONÁŘKA MI-
LOSRDENSTVÍ“, která má souvislost se Svatým rokem milosrdenství. 
Uskuteční se ve dnech 11.–12. června 2016. Program začíná v so-
botu v 9 hodin mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie a po-
kračuje v Norbertinu. Zakončení je v neděli ve 13 hodin. Z důvodu 
omezené kapacity je nutné se přihlásit do 6. června 2016 na e-mail 
info@premonstratky.cz nebo na tel. 733 755 836.

Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí a Sdruže-
ní Anny Bohuslavy Tomanové srdečně zvou na SETKÁ-
NÍ PŘÁTEL ANNY BOHUSLAVY TOMANOVÉ dne 11. června 
2016 v Klášterci nad Orlicí. Tématem setkání bude: Anič-
ka a rodina. Naše stigmatizovaná trpitelka Anička To-
manová (1907–1957), jež své utrpení nemoci a Kris-
tových ran obětovala za kněze, národ, mládež i rodiny, 
sama hojně využívala dobrodiní rodiny, z níž vzešla, 
a láskyplně se zapojovala do jejího chodu jako dcera, 
sestra a později i teta, může být světlem a příkladem 
i pro současné rodiny a manželství, ohrožené i uvnitř 
církve duchem rozvratu.

Program setkání: 10.00 hod. – mše svatá ve starobylém 
kláštereckém kostele Nejsvětější Trojice • pobožnost 
u hrobu Anny B. Tomanové • společné občerstvení • 
katecheze o rodině • svědectví očitých svědků a těch, 
kteří byli na Aniččinu přímluvu vyslyšeni • závěrečná 

adorace a svátostné požehnání. Předpokládaný konec 
setkání je asi v 17.00 hod.

Během setkání bude k dostání životopis Aničky Chudob-
ka z Orlických hor (225 Kč), vynikající knížka kazaš-
ského biskupa Athanasia Schneidera o pravé euchari-
stické úctě Corpus Christi (90 Kč) a sborník k putování 
relikvie sv. faráře arského u nás v roce 2014 – Sv. Jan 
Maria Vianney v českých zemích (195 Kč).

Přijďte podpořit ve spojení s Aničkou své duchovní úsilí 
i obnovu našeho národa a církve a prožít, že „obec vě-
řících má jedno srdce a jednu duši v Bohu“!

Informace o možnosti společné dopravy z různých oblastí 
podá Mgr. Simona Nagyová na tel. 777 882 197. Zájemci 
o zajištění dopravy od vlaku či linkového autobusu (Žam-
berk, Letohrad, příp. Ústí nad Orlicí) a zpět se mohou 
obrátit na pana Jaroslava Kubíčka na tel. 732 662 893.
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VEREJNE AJ UTAJENE • JEZUITI NA 
SLOVENSKU V ROKOCH 1919 AŽ 2014
Ladislav Csontos SJ • Fotografie archív 
Společnosti Ježišovej na Slovensku • 
Odpovědná redaktorka Mária Fúriková • 
Úvodní slovo P. Rudolf Uher SJ, provinciál

Tato kniha nezůstává pouze u suchých pře-
hledů faktů, které je možné najít v katalozích 

a jiných dokumentech, ale chce poukázat také na životodárnou 
sílu charismatu sv. Ignáce z Loyoly, jak se projevila v posledních 
téměř sto letech, když – podobně, jako tomu bylo na přelomu 
18. a 19. století ve Společnosti Ježíšově na celém světě – poli-
tický režim chtěl zlikvidovat víru a všechny její projevy. Tato du-
chovní kontinuita se nepřetrhla, i když vnější okolnosti byly ma-
ximálně nepříznivé. Kniha reflektuje hlavní linie přežití jezuitů 
na Slovensku od vzniku ČSR až po současnost.

Refugium Velehrad-Roma, s.r.o. • Brož., A5, 336 stran, 270 Kč

A PŘESTO ŘÍCI ŽIVOTU ANO • 
PSYCHOLOG PROŽÍVÁ KONCENTRAČNÍ 
TÁBOR
Viktor E. Frankl • Z němčiny přeložil Josef 
Hermach • Revize překladu Bohumila Kučerová 
• Odpovědný redaktor Pavel Mareš • Úvodní 
slovo Ladislav Čumba

Kniha spojuje dva slavné texty Viktora E. Frankla (1905–1997), 
psychiatra s českými kořeny a zakladatele logoterapie. Spis Psy-
cholog prožívá koncentrační tábor vznikl během necelých dvou 
týdnů v prosinci 1945. Autor v něm popisuje, jakými fázemi od-
lidštění museli vězni procházet a jakou oporou jim byl duchovní 
rozměr života. Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsa-
ná působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literár-

ně-dramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy 
osobní zážitky z vyhlazovacího tábora s pomyslnou reflexí a ži-
vým dialogem tří filosofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy 
a Kanta. Podle Frankla vždycky zůstává v člověku prostor svobo-
dy a odpovědnosti, kterého se nesmí za žádnou cenu vzdát, a to 
i v extrémní situaci: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědo-
mě přeje mít životní cíl.“

Karmelitánské nakladatelství • Čtvrté, opravené vydání 
Brož., 130x190 mm, 196 stran, 279 Kč

LÉČIT A PŘEŽÍT • V KAMBODŽSKÉ NEMOCNICI 
PO POL POTOVI
Michal Giboda • Odpovědný redaktor Martin Bedřich

Tropický parazitolog Michal Giboda byl v letech 1983 a 1984 
pracovníkem české nemocnice v kambodžském městě Takeo. Ze-
mi těsně předtím opustili vojáci Rudých Khmérů a celá Kambo-
dža se pomalu probírala z několikaleté noční můry polpotovské-
ho totalitního režimu, který za sebou zanechal miliony mrtvých. 
Kniha vychází z Gibodova deníku, který si psal během svého roč-
ního působení. Je syrovým, velmi autentickým svědectvím o prá-
ci člověka v tropických podmínkách v zemi zdevastované válkou 
a plné strachu, ale i nadějí. Popisuje jak exotickou každodennost 
života nemocnice a české mise, tak osudy různých lidí, s nimiž 
se setkal, a vůbec celé Kambodže. Knihou prochází červená nit 
autorovy sebereflexe toho, co s člověkem dělá rok v extrémních 
podmínkách služby. Kniha je tak nejen uni-
kátním příspěvkem k poznání jihovýchodní 
Asie a k dějinám tamního českého působení, 
ale také inspirujícím čtením pro všechny léka-
ře, dobrovolníky a jiné, kteří se sami vydávají 
do exotických končin a netuší, s čím vším mo-
hou být konfrontováni.
Portál, s. r. o. • Brož., A5, 166 stran + 12 stran 

černobílé fotografické přílohy, 269 Kč
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