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Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
„Pane, chceš-li, můžeš mě 
očistit!“ (Lk 5,12) – taková 

je prosba, kterou se na Ježíše obrátil ma-
lomocný. Tento muž nežádal jenom své 
uzdravení, nýbrž „očištění“, to znamená 
celkové uzdravení těla i srdce. Lepra by-
la považována za formu Božího prokle-
tí, za hlubokou nečistotu. Malomocný 
se musel zdržovat daleko ode všech, ne-
měl přístup do chrámu a na žádnou bo-
hoslužbu. Byl vzdálen od Boha i od lidí. 
Takový život byl tristní.

Navzdory tomu však onen malomocný 
nekapituloval ani před nemocí, ani před 
opatřeními, která z něho činila vyděděn-

Milosrdenství očišťuje srdce (Lk 5,12–16)

Katecheze Svatého otce Františka při generální audienci 
22. června 2016 na náměstí Sv. Petra v Římě

ce. Aby se dostal k Ježíši, nebál se poru-
šit Zákon a vstoupil do města, což mu 
bylo jako malomocnému rovněž zapově-
zeno, a když Jej nalezl, „padl tváří k ze-
mi a prosil Ho: Pane, chceš-li, můžeš mě 
očistit.“ (v. 12) Toto vše, co tento muž 
považovaný za nečistého učinil, je výra-
zem jeho víry! Uznává Ježíšovu moc, je 
si jist, že ho může uzdravit a že všechno 
závisí na jeho vůli.

Tato víra je silou, která mu umožnila 
zlomit každou konvenci a usilovat o se-
tkání s Ježíšem. Poklekl před Ním a na-
zval jej „Pánem“. Prosba malomocného 
ukazuje, že předstupujeme-li před Ježí-
še, není třeba dlouhých promluv. Stačí 

pár slov, jen když jsou provázena plnou 
důvěrou v jeho všemohoucnost a v jeho 
dobrotu. Svěřit se vůli Boží totiž zname-
ná odevzdat se jeho nekonečnému milo-
srdenství. Já se vám také osobně svěřím. 
Večer nežli se uložím do postele, mod-
lím se krátce takto: „Pane, chceš-li, mů-
žeš mě očistit!“ A modlím se pak pětkrát 
Otče náš, za každou Ježíšovu ránu, pro-
tože Ježíš nás očistil ranami. A když to 
dělám já, můžete doma říkat i vy: „Pane, 
chceš-li, můžeš mě očistit!“, myslet na 
Ježíšovy rány a pomodlit se Otče náš za 
kaž dou z nich. A Ježíš nás vždycky očistí.

Ježíš byl tímto mužem hluboce po-
hnut. Markovo evangelium zdůrazňuje, 
že „s ním měl soucit. Vztáhl ruku, do-
tkl se ho a řekl mu: »Chci, buď čistý!«“ 
(Mk 1,41) Ježíšova slova jsou prováze-
na gestem a činí jeho učení výmluvněj-
ším. Na rozdíl od nařízení mojžíšského 

Být opravdovým křesťanem zna-
mená nejen dobře znát Bibli, 
ale především znovu a znovu 

přijímat evangelium a usilovat podle něj 
žít. Tuto „jasnou“ záležitost křesťanské 
víry připomněl olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner na Rádiu Proglas 
a naši čtenáři mají možnost se s jeho ak-
tuální úvahou o křesťanských hodnotách 
seznámit v tomto čísle Světla. (str. 6)

Přijetí evangelní zvěsti do vlastního ži-
vota tak, aby jím byl člověk proniknut až 
do morku kostí (srov. Žid 4,12), je každo-
denním posláním všech, kdo uvěřili, že 
Ježíš je Boží Syn, Vykupitel lidského po-
kolení. A každý je Bohem navíc pověřen 
ke specifickému způsobu žití, kterým má 
hlásat biblické pravdy, a to i tehdy, když 
jim budou druzí klást odpor. Je třeba za-
hrnout do svého každodenního zpytová-
ní svědomí také otázku, zda jsem naplnil 
Boží poslání, ke kterému jsem povolán, 
a prosit za odpuštění i sebemenšího opo-
menutí toho, co jsem mohl a měl vykonat 
či říci, a neudělal to. Je to naše křesťan-
ská zodpovědnost, jejíž naplnění ovlivňu-
je spásu nejen naší duše.

Svědčí o tom také P. Steven Scheier, 
jehož avizovaný zkrácený text rozhovoru 
s Matkou Angelikou pro televizní stanici 

EWTN začínáme na pokračování otisko-
vat na stránkách Světla. (str. 12–13) Ve 
své osobě je živoucím důkazem, že exis-
tuje nejen nebe, ale i peklo. Jeho existen-
ce je děsivá v tom, že záleží opravdu jen 
na svobodném rozhodnutí člověka, zda 
se bude usilovat milovat Trojjediného Bo-
ha tak, aby byl schopen co nejlépe vypl-
nit jeho vůli a hlásat jeho pravdu na mís-
tě a způsobem, které mu Bůh určil. Ale 
Bůh je nejen spravedlivý, nýbrž i milosrd-
ný, proto P. Scheier dostal na přímluvu 
Panny Marie (a je důležité si toho všim-
nout!) ještě jednu šanci změnit svůj život 
natolik, aby si po smrti při osobním sou-
du nemusel od Ježíše vyslechnout rozsu-
dek: „Peklo na věky!“

Snoubí se tedy v klíčových životních 
okamžicích tohoto amerického kněze 
dvojí – spravedlnost a milosrdenství – 
dvě vlastnosti Boží, které neoddělitelně 
patří k sobě, i když nám lidský rozum ne-
umožňuje plně uchopit tajemství tohoto 
spojení. Přesto s vděčností přijímejme, 
jak u Boha obojí nerozlučně „funguje“, 
to nám pomůže Boží spravedlnost i mi-

losrdenství přijmout doopravdy, srdcem. 
(str. 4–5)

Můžeme stále obdivovat, jak Bůh moc-
ně působí v životě člověka a jaké metody 
k tomu používá. „Návrat ze smrti do živo-
ta“ – můžeme-li to tak říci – není zrovna 
běžnou záležitostí, avšak u Boha není nic 
nemožného a děje se to. A tak též svědec-
tví Piotra o jeho obrácení má i hmotný zá-
klad v okamžiku zranění prakticky nesluči-
telných se životem. (str. 7–8) Můžeme se 
tedy ptát: Co tím chce Bůh říci také nám?

Na odpověď nás může navést výklad 
o nebezpečnosti vystavovat se působení 
amuletů a talismanů, ať už vědomě, či ne-
vědomě, jejichž duchovní síla pochází od 
zlého ducha. (str. 9–10). Víme přece, že 
jedinou silou, která člověka dělá skutečně 
vnitřně šťastným a přivádí ho ke spáse, je 
síla Trojjediného Boha. A kdyby se něko-
mu zdálo, že je obtížné, či snad dokonce 
nemožné plnit Boží poslání a příkazy, do-
stává se mu skrze Mojžíše ujištění (srov. 
1. čtení dnešní neděle), že to vše nám ne-
ní nějak vzdáleno, ale máme to ve svém 
srdci. A je-li naše srdce spojeno se Srdcem 
Ježíšovým, s pomocí Panny Marie jistě na-
jdeme sílu ke konání toho, co se líbí Pánu 
a co přivede naši duši do jeho království.

Daniel Dehner

Pokračování na str. 5

Editorial
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Liturgická čtení
1. čtení – Dt 30,10–14
Mojžíš řekl lidu: „Budeš poslouchat hlas 
Hospodina, svého Boha, a zachovávat 
jeho příkazy a nařízení, to, co je napsá-
no v knize tohoto Zákona, svému Bohu, 
celým srdcem a celou duší. Neboť ten-
to příkaz, který ti dnes ukládám, není 
pro tebe příliš nesnadný a není tak da-
leko od tebe. Není na nebi, že bys mu-
sel říkat: ‚Kdopak nám vystoupí do ne-
be, aby nám ho snesl, oznámil a my ho 
mohli zachovávat?‘ Není daleko za mo-
řem, že bys musel říkat: ‚Kdopak nám 
překročí moře, aby nám ho přinesl, ozná-
mil a my ho mohli zachovávat?‘ Vždyť 
je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ús-
tech a v tvém srdci, takže ho můžeš za-
chovávat.“
 
2. čtení – Kol 1,15–20
Ježíš Kristus je věrný obraz neviditelné-
ho Boha, prvorozený z celého tvorstva. 
V něm bylo stvořeno všechno na ne bi i na 
zemi, svět viditelný i neviditelný: ať už 
jsou to andělé při trůnu, ať jsou to pan-
stva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnos-
ti – všecko je stvořeno skrze něho a pro 
něho. Kristus je dříve než všechno ostat-
ní a všechno trvá v něm. A on je hlava 
těla, to je církve: on je počátek, prvoro-
zený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak 
má ve všem prvenství. Bůh totiž rozho-
dl, aby v něm sídlila plnost dokonalosti 
a že skrze něho usmíří se sebou všecko 
tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že 
jeho krví, prolitou na kříži, zjedná pokoj.

Dokončení na str. 4

Tvůj Pán ti chce v dnešním se-
tkání názorně ukázat, jaký má 
být tvůj správný vztah k Bohu 

a k bližnímu. Pros Ducha Svatého, abys 
měl dosti světla a síly odložit to, co je sta-
ré, a povstat k novému životu (1).

Úryvek evangelia začíná několika po-
drobnostmi, které bys neměl přehlédnout. 
Předně se nám představuje člověk, který se 
pokládá za znalce Zákona. Tento vzdělaný 
člověk však nepřišel za Ježíšem tak jako 
kdysi Nikodém, aby mu kladl otázky, kte-
ré ho zajímají. Nechce se ptát proto, aby 
se něco dověděl, a ani neočekává, že by se 
mohl od Ježíše něco dovědět. Jeho otáz-
ky mají pokoušet, a k tomu potřebuje také 
na rozdíl od Nikodéma publikum. Proto 
předstupuje právě ve chvíli, kdy je Pán ob-
klopen tolika posluchači. Usmyslel si, že 
ho podrobí na veřejnosti zkoušce, zda je 
vůbec oprávněný vystupovat s takovou au-
toritou. Jeho otázka jen předstírá zájem 
o problém, který může upoutat obecnou 
pozornost, protože se týká každého člově-
ka: Co mám dělat, abych měl podíl na věč-
ném životě?

Tento bezejmenný zákoník je prototy-
pem všech nesčetných mediálních „pokuši-
telů“, kteří i dnes tak často kladou potmě-
šilé otázky, aby oslnili druhé a jen jakoby 
mimochodem postavili do nepříznivého 
světla dotazovaného, protože jim ve sku-
tečnosti překáží. Ale buď upřímný sám 
k sobě. Nemáš také někdy podobné sklo-
ny? Jsou tvoje otázky, které kladeš lidem 
či knihám, vedeny upřímnou snahou na-
jít správnou odpověď, anebo se chceš spí-
še utvrdit ve svém vlastním přesvědčení, 
na kterém si zakládáš? Nepokoušíš také 
někdy svého Pána, jako bys ho chtěl pře-
svědčit, že jeho pravdě a Zákonu rozumíš 
lépe než on?

Ježíš odpovídá pokušiteli s velkým tak-
tem také otázkou: Co je psáno v Zákoně? 
Ano, v prvé řadě se musíme ptát, co je psá-
no, a nehledět přitom na to, co bychom si 
přáli, protože by nám to vyhovovalo. Tu se 
ukazuje, že znalec Zákona zná dobře do-
slovné znění, ale méně už hloubá o jeho 
nejvlastnějším smyslu. To, co se nejspíše 
stane předmětem sporu, není znalost Zá-
kona, ale jeho výklad, a to především v té 
věci, která nás něco stojí. Jak vidíš, záko-
ník cítí například potřebu vybírat si, kdo je 
jeho bližní, a brání se přijmout výklad, že 
tak jako sebe má milovat každého člověka.

Pán využívá této příležitosti, aby jemu 
i tobě ukázal, co měl Bůh na mysli, když 
ukládal lidem svá první a největší přikázá-
ní. Stojí tu proti sobě dvojí protichůdný 
postoj: jednání, které jde za svým sobec-
kým zájmem bez ohledu na újmu, kterou 
působí druhým, a jednání, které pomáhá 
potřebným i za cenu újmy, kterou při tom 
utrpí. Mezi bezohledností a surovostí lu-
pičů a obětavou solidaritou Samaritána 
však stojí ještě podobně bezohledná lho-
stejnost, pohodlnost a nevšímavost. Jsou 
lidé, kteří zabíjejí nikoliv násilím, nýbrž 
tím, že je jim zatěžko podat pomocnou 
ruku. Když nemiluješ druhé jako sebe, ale 
miluješ jen sebe, zdá se ti nejsnazší zavřít 
oči před cizí bolestí nebo se vyhnout po-
třebnému velkým obloukem.

Jak vůbec sloučit lásku k sobě s láskou 
k bližnímu? Láska k sobě samému není 
totéž co sebeláska. Sebeláska vidí jen se-
be. Ze sebe vychází a u sebe končí. Čím 
je silnější, tím je bezohlednější a tím více 
může druhé ohrožovat. Láska k sobě jako 
norma chování k druhým je naopak tím 
vstřícnější, čím je větší. Ze sebestřednosti 
se rodí závist, nevraživost, násilí a nepřá-
telství. Z opravdové lásky vychází uzná-
ní, pochopení, vstřícnost, solidarita, ne-
zištnost, obětavost a dobrotivost. Svět by 
nebyl tak dramaticky rozdělen na bohaté 
a chudé, kdyby nebylo tolik bezohledné-
ho a bezcitného sobectví.

Ježíšův příběh má ještě jeden podtext. 
Selhávají v něm právě ti, u kterých se před-
pokládá nejen znalost přikázání, ale přede-
vším dobrý příklad a strhující vzor. A srd-
ce na pravém místě má člověk, u kterého 
bychom to vzhledem k zakořeněné nesná-
šenlivosti mezi Izraelem a Samaří sotva 
čekali. To je konkretizace Ježíšova poža-
davku: Miluj své nepřátele a dobře čiň těm, 
kteří tě třeba nenávidí. (2) To je projev lásky, 
která miluje druhého jako sebe. Ježíš ten-
to požadavek doloží svým příkladem: sta-
ne se obětí lidské bezohlednosti, aby svou 
nezištnou velkodušností pomohl člověku, 
kterého vlastní hřích uvrhl do neštěstí.

Nejvyšší pravidlo
Zamyšlení nad liturgickými 

texty dnešní neděle

Jdi a jednej také tak.

15. neděle v mezidobí – cyklus C

Obnov v sobě Boží obraz podle Ježíšo-
va vzoru. Nepřemýšlej o druhém, zda jej 
uznáš za bližního, nýbrž o tom, jak bys mu 
posloužil svou dobrotou a láskou. Proka-
zuj skutky tělesného a duchovního milosr-
denství bez váhání všem potřebným, aby 
všichni pocítili, že jsou tvoji bližní. Je to 
nejvyšší příkaz, který není daleko od tebe. 
Není ti snad slovo láska více než blízké, 
nemáš je ve svých ústech a ve svém srdci?

 Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Modlitba po přijímání; (2) srov. Lk 6,27



27/20164

Když se my lidé zamýšlíme 
nad Bohem, ptáme se vždy 
na vlastnosti Boží. Důleži-

tým výchozím bodem byla úvaha o sku-
tečnosti, o úsilí po správném, dobrém 
a krásném, ale také zkušenosti s lidmi, 
kteří žili ctnostně před námi. Vyvstává 
otázka, jestli jejich obsah ve své nejhlub-
ší a nejčistší formě není dán v Bohu sa-
motném. Cesta následujících úvah závisí 
proto v první řadě na lidských předsta-
vách o spravedlnosti a milosrdenství Bo-
žím. V druhé řadě uvažujeme o cestě od 
Boha k člověku, protože se Bůh sám stal 
člověkem a sám se nám zjevil v Kristu.

Začneme se spravedlností. Platon v ní 
viděl jednu ze čtyř základních ctností a ur-
čil ji jako postoj dát každému, co je jeho. 
Ale co je to „jeho“? Tomáš Akvinský o tom 
přemýšlel a viděl pak ve spravedlnosti stá-
lou a vytrvalou vůli uznat každému jeho 
právo. Když každému mám dát to jeho, 
musí mít on na to právo. Toto právo nevy-
chází ze zákonitého ustanovení, to už tu 
je, a sice proto, že tu je ten, který je má.

Můžeme být spravedliví jenom tehdy, 
když uznáme toho druhého jako druhé-
ho a uznáme jeho práva, která dbají na 

jeho život, na respekt a dobrou pověst. 
Když říkám něco ošklivého o svém příte-
li někomu jinému, označovalo se to dříve 
zvukomalebně jako „našeptávačství“ a lidé 
v tom viděli zvláště těžké porušení spra-
vedlnosti, protože by nikdo nemohl žít 
bez přátelství. Tady vidíme, že spravedl-
nost se nedá považovat jenom za hledis-
ko člověka, ale musí se brát jako celek. 
V širším smyslu se máme snažit vypořá-
dat se ve svém jednání s každou skuteč-
ností. Mluvíme dnes o právech dítěte, 
o lidských právech. Každý se nemůže ve 
všem vyrovnat všem požadavkům ve stej-
ném měřítku, proto se požaduje od kaž-
dého jenom to, co může dělat.

Když se někdo zachoval nespravedli-
vě, spravedlnost vyžaduje, aby škodu na-
pravil. Existuje také druh provinění, kdy 
je spravedlivé je vůbec nepřipustit, na-
příklad když by někdo sebe, svoji rodinu 
a potomstvo musel uvrhnout do otroc-
tví, protože nemohl zaplatit lékaře (tzv. 
otroctví pro dluhy).

Do jaké míry musí být Bůh spravedli-
vý? Jistě nedluží žádnému tvoru jeho exis-
tenci. Ta je čistým darem a výrazem jeho 
dobroty. Jeho vztah ke stvoření je proto 

vyjádřen láskou. „Tvorové vzešli z ruky Bo-
ží otevřené klíčem lásky“ (Tomáš Akvin-
ský, sent. 2, prol.) a zůstávají jím neseni 
v každém okamžiku, jinak by upadli do 
nicoty. Jenom v dalším smy slu je možno 
říci, že je Bůh takříkajíc sám sobě „dluž-
ný“ dát tvorům všechno to, co slouží k je-
jich dokonalosti. Jinými slovy, že svému 
tvůrčímu rozhodnutí a rozhodnutí ke spá-
se zůstává věrný.

To v sobě zahrnuje, že Bůh dobré skut-
ky odměňuje, zlé trestá. Zlo sice dopou-
ští, ale nesmí navždy triumfovat, nesmí 
mít poslední slovo. Proto následuje po 
smrti osobní soud a jednou bude také, 
po novém příchodu Krista, souzen celý 
svět: „Před Kristem, který je pravda, bu-
de s konečnou platností odhalena pravda 
o vztahu každého člověka k Bohu (srov. 
Jan 12,49). Poslední soud jasně ukáže, 
až do nejmenších důsledků, dobro, kte-
ré každý vykonal nebo opomenul vykonat 
během svého pozemského života.“ (Ka-
techismus katolické církve, 1039) „Pozná-
me posledního smysl celého díla stvoření 
a celé ekonomie spásy a pochopíme ob-
divuhodné cesty, po kterých Boží prozře-
telnost vedla každou věc k jejímu posled-
nímu cíli. Poslední soud ukáže, že Boží 
spravedlnost vítězí nad všemi nespravedl-
nostmi spáchanými jeho tvory a že Boží 
láska je silnější než smrt. (srov. Pís 8,6)“ 
(tamtéž, 1040)

Poukázání na sílu lásky nás přivádí ke 
druhé vlastnosti, kterou chceme probrat, 
k milosrdenství. V latině se nazývá „miseri-
cordia“, mít srdce pro chudé, bídné. V po-
předí nestojí právo druhého, nýbrž jeho 
nouze. V řecké antice viděli v „eleos“, ve 
slitování, především smyslovou nepřiroze-
nost, kterou se snažili překonat ve stoicis-
mu. Podle toho opravdu moudrý člověk 
není milosrdný. Podobně to viděl mno-
hem později také Kant, který místo toho 
požadoval činnou a rozumnou vlídnost. 
Nietzsche zařazoval milosrdenství vůbec 
ke škodlivým patologickým afektům. Je 
prý nevědomým, změkčilým sobectvím, 
rozmnožuje utrpení ve světě a zneuctívá 
trpícího. „Opravdu, nesnáším je, ty milo-
srdné, kteří jsou blažení ve svém milosr-
denství: Velmi se jim nedostává studu.“ 
(Tak mluvil Zarathustra, II: O milosrden-
ství) Pravé milosrdenství chce skutečně 
dobro druhého, což ale on bez pomoci 
nemůže dosáhnout.

P. Dr. Martin Lugmayr FSSP

Evangelium – Lk 10,25–37
Jeden znalec Zákona povstal, aby přive-
dl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mi-
stře, co mám dělat, abych dostal věčný 
život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zá-
koně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „Mi-
luj Pána, svého Boha, celým svým srd-
cem, celou svou duší, celou svou silou 
i celou svou myslí, a svého bližního ja-
ko sám sebe.“ Řekl mu: „Správně jsi od-
pověděl. To dělej, a budeš žít.“ Ale on 
se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše 
zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se 
ujal slova a řekl: „Jeden člověk šel z Je-
ruzaléma do Jericha a octl se mezi lupi-
či. Ti ho o všechno obrali, zbili, necha-
li napolo mrtvého a odešli. Náhodou 

šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale 
vyhnul se mu. Stejně i jeden levita při-
šel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul 
se mu. Také jeden Samaritán přišel na 
své cestě k němu, viděl ho a bylo mu 
ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do 
ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho 
na svého soumara, dopravil do hostin-
ce a staral se o něho. Druhého dne vy-
táhl dva denáry a dal je hostinskému se 
slovy: ‚Starej se o něho, a co vynaložíš 
navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.‘ 
Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval ja-
ko bližní k tomu, který se octl mezi lupi-
či?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu proká-
zal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi 
a stejně jednej i ty!“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Milosrdenství a spravedlnost
Odkaz na dvě důležité vlastnosti Boží, které sice 

nemůžeme v mysli spojit, ale na obou musíme setrvat
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Kdo jinému pomáhá a přitom třetímu 
škodí, kdo činí něco, jen aby dostal proti-
službu, kdo druhého nechce vést k oprav-
dové svobodě, ale drží ho v závislosti, kdo 
je k tomu donucen zákonem nebo stra-
chem, kdo pomáhá bez srdce, 
ten není milosrdný. U druhého 
se musí jednat o skutečnou nou-
zi. Kdo nerozvážně dává peníze 
každému, kdo o ně prosí, pod-
poruje snad jen jeho potřebu al-
koholu nebo drog. Ale může být 
také nějaký druh soucitného mi-
losrdenství. Milovat zlé dítě na-
vzdory jeho zlobě může toto dí-
tě polepšit. Když vidíme, čím by 
se mohl stát tento člověk, kdyby 
to Bůh do něho vložil, staneme 
se duchovními otci nebo matka-
mi, kteří dobro ve druhém vypěstují. Plo-
dem pak může být to, že ten druhý, až 
k tomu dospěje, může uvnitř pocítit po-
třebu všechno špatné napravit.

Největší bídou člověka je hřích. Z to-
ho může být jenom vykoupen. Bůh zjevu-
je svoje milosrdenství vzhledem k této bí-
dě. Svatý Jan Pavel II. o tom píše: „Právě 
proto, že ve světě, který »Bůh tak miloval, 
že dal svého jednorozeného Syna...« (Jan 
3,16), existuje hřích, Bůh, který »je láska« 
(1 Jan 4,8), se nemůže projevit jinak než 
jako milosrdenství.“ (Encyklika Dives in 

misericordia, 13) Protože lidé jsou si ta-
ké navzájem vůči sobě vinni, mají si vzá-
jemně odpustit. Proto se modlíme v Ot-
čenáši: „Odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům.“

V tomto ohledu objasňuje Ježíš tuto du-
chovní zákonitost v podobenství o dvou 
dlužnících. Jeden dluží králi deset tisíc ta-
lentů. Protože nemůže dluh zaplatit, prosí 
o smilování. Král se nad ním slituje. Krát-
ce potom potká tento služebník svého spo-
luslužebníka, který mu dluží sto denárů. 
Ten ho prosí o slitování a rovněž slibuje, 
že je vrátí, což je velmi reálné. On ale ne-
ustoupil a nechal ho uvrhnout do vězení. 
Ostatní služebníci z toho byli velmi smut-
ní a vyprávěli všechno svému pánovi. „On 
si ho tedy dal předvést a říká mu: »Ty ni-

čemný služebníku, celou dlužnou částku 
jsem ti odpustil, protože jsi mě úpěnlivě 
prosil; neměl ses také ty slitovat nad svým 
druhem ve službě, jako jsem se já slitoval 
nad tebou?« A jeho pán ho celý rozlíce-

ný odevzdal mučitelům, dokud 
nesplatí celý svůj dluh. Takto 
s vámi naloží také můj nebeský 
Otec, jestliže každý z vás neod-
pustí svému bratru z celého srd-
ce.“ (Mt 18,32–35)

Tady vidíme: Milosrdenství, 
které se nepředává dále, nebylo 
vlastně vůbec přijato. A co s ně-
kým, kdo si myslí, že vůbec žád-
né milosrdenství nepotřebuje? 
Papež František k tomu píše v le-
tošním postním pastýřském listu: 
„Před takovouto láskou silnou ja-

ko smrt (srov. Pís 8,6) se tím nejubožej-
ším chudákem jeví být ten, kdo sám se-
be za takového nepovažuje. Myslí si, že 
je bohatý, ale ve skutečnosti je nejchudší 
z chudých. Je takový, protože je otrokem 
hříchu, který ho nutí, aby bohatství a moc 
používal nikoli ke službě Bohu a druhým 
lidem, ale k tomu, aby v sobě potlačoval 
vědomí, že ani on není ničím jiným než 
ubohým žebrákem.“

Z Informationsblatt der Priester-
bruderschaft St. Petrus 3/2016 

přeložil -mp-

zákona, který zakazoval malomocnému, 
aby se přiblížil (srov. Lv 13,45–46), Ježíš 
vztáhl ruku, a dokonce se jej dotknul. Ko-
likrát my potkáme chudého, který nám 
jde vstříc! Můžeme být také velkoduš-
ní, můžeme mít soucit, ale obvykle se jej 
nedotkneme. Nabídneme mu minci, ale 
vyhneme se tomu, abychom se jej dotkli 
rukou. Zapomínáme, že je tělem Kris-
ta! Ježíš nás učí, abychom se nebáli do-
tknout chudých a vyděděných, protože 
On je v nich. Dotknout se chudého nás 
může očistit od pokrytectví a jeho stav 
nás zneklidní.

Dotýkat se vyloučených. Dnes mne 
tady doprovázejí tito mladíci. Mnozí si 
o nich myslí, že by bylo lépe, kdyby zů-
stali ve své zemi, ale také si tam mnoho 
vytrpěli. To jsou naši uprchlíci, kteří jsou 
mnohými považováni za vyloučené. Pro-

sím vás, toto jsou naši bratři. Křesťan ni-
koho neodepisuje, přizná místo všem a ne-
chá přijít všechny.

Jakmile Ježíš uzdravil nemocného, 
nařídil mu, aby o tom nikomu neříkal, 
ale „ukázal se knězi a přinesl oběť za 
své očištění, jak to nařídil Mojžíš – jim 
na svědectví.“ (Lk 5,14) Toto Ježíšovo 
nařízení ukazuje přinejmenším tři věci.
Za prvé: Milost, která v nás působí, ne-
hledá senzace. Obvykle působí diskrétně 
a neokázale. Hojí naše rány a vede nás po 
cestě svatosti trpělivým utvářením našeho 
srdce podle Srdce Pánova, aby si tak stále 
více osvojovalo jeho myšlení a jeho cítění.
Za druhé: Oficiálním ověřením usku-
tečněného uzdravení kněžími a přine-
sením odčiňující oběti je malomocný 
opět začleněn do společenství věřících 
a do života společnosti. Tímto opětov-

ným začleněním se dovršuje jeho uzdra-
vení. Jak sám prosil, je nyní plně očištěn!
Tím, že se ukázal kněžím, vydává jim ma-
lomocný svědectví o Ježíši a jeho mesiáš-
ské autoritě. Síla soucitu, se kterým Ježíš 
uzdravil malomocného, vedla víru tohoto 
muže k otevření se misijnímu poslání. Byl 
vyloučen, ale nyní je jedním z nás.

Pomysleme na svoje ubohosti. Každý 
má ty svoje. Přemýšlejme poctivě. Koli-
krát je skrýváme pod přetvářkou „dobrých 
způsobů“. Právě tehdy je nezbytné, aby-
chom sami poklekli před Bohem a pro-
sili: „Pane, chceš-li, očisti mne!“ A čiňte 
tak každý večer, než se uložíte ke spán-
ku. A nyní řekněme tuto krásnou modlit-
bu všichni společně: „Pane, chceš-li, mů-
žeš mě očistit!“

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

Milosrdenství očišťuje srdce – dokončení katecheze Svatého otce ze str. 2
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Už nějaký čas se u nás v souvis-
losti s přistěhovalci jiných kul-
tur mluví o křesťanských hod-

notách, které je třeba v Evropě chránit 
a uchovat. Ale co jsou křesťanské hodno-
ty? Jak vznikají a co je ohrožuje? Je mož-
né je uchovat jako starožitnosti v muzeu, 
jako informace v dálkových uložištích, či 
jako potraviny v lednici?

Křesťanské hodnoty vytváří život 
z evangelia. Ve zralé křesťanské kultu-
ře se tyto hodnoty považují za samozřej-
most, takže se o nich ani moc nemluví, 
jsou jaksi samozřejmě přítomné v kultu-
ře, v umění a zábavě, ale i v zákonodár-
ství, protože sami umělci a taky zákono-
dárci jsou formováni evangeliem. Kde 
však dlouhodobě život z evangelia chy-
bí, tam se křesťanské hodnoty vytrácejí 
ze života, z umění i zákonodárství. Jejich 
absence je pak znamením konce křesťan-
ské civilizace. Pokud se však takové zna-
mení dobře pochopí a správně se na ně 
zareaguje, není katastrofa nevyhnutelná. 
Uveďme několik příkladů.

Křesťan ví, že byl stvořen k obrazu Bo-
žímu nejen proto, že má rozumovou duši, 
ale on v Ježíši Kristu poznal, že Bůh je ve 
třech osobách, že tvoří společenství. Bůh 
je Láska, říká Bible. Kde je láska, tam jsou 
vztahy, tam je milující a milovaný. Otec 
si nic nenechává a celý se daruje Synovi. 
Syn je prázdný od sebe a přijímá Otce. 
Duch Svatý je láska, která z Otce i Syna 
vychází. Křesťan má dokonalý model pro 
vytváření rodinných vztahů, protože ví, 
že je stvořen pro společenství. On svou 
víru v Trojjediného Boha vyznává i svý-
mi postoji, když se dává druhým, když je 
přijímá takové, jací jsou, když jim naslou-
chá a daruje jim svůj čas. To jsou křesťan-
ské hodnoty.

Současný individualismus s Bohem ne-
počítá, příliš hledí na sobecká práva jed-
notlivce, na vlastní já. Zodpovědní nejsou 
ani politici, kteří se podbízejí voličům 
a nemají odvahu hájit mravnost a podpo-
řit rodinu. Ta se už nebuduje jako stabil-
ní společenství věrné lásky muže a ženy 
žijící plně pro druhého, jak ukazuje kri-
ze rodiny nejen na statistice rozvodů, ale 
v další generaci už mnohým chybí touha 
budovat rodinu na neodvolatelném man-

želském slibu. Taková společnost, která 
není schopná oběti kvůli dětem, nemá je 
a nevěnuje se dostatečně jejich dobré vý-
chově, nemá budoucnost. Ztratila nadě-
ji. Vymírá a zaniká.

Kdo však přijme Boha – lásku, kdo ne-
chá Boha milovat ve svém srdci, ten za-
čne chtít dobro pro druhé, začne pro ně 
žít. Z lásky pak roste společenství a taky 
radost. Jsem šťastný, protože jsem mohl 
druhého udělat šťastným. Jeho štěstí je 
i moje štěstí. Vnitřní bohatství mě vede 
k tomu, že z něho štědře rozdávám. Když 
rozdávám i dobré zkušenosti a zprávy, po-
dílím se na budování zdravé společenské 
atmosféry. Tak se šíří křesťanské hodnoty. 
Protože nejde o pohádku, musím počítat 
i s překonáváním těžkostí, útoků a podra-
zů, ale i vlastních chyb, musím bojovat. 
To všechno je součástí reality, která je ale 
ve svém celku nádherná.

Nebo se podívejme na jinou věc: Křes-
ťan ví, že má být spolupracovníkem Boha 
Stvořitele, že Bůh stvořil svět a člověku 
dal právo jej užívat a spravovat. Ze svého 

správcovství však bude skládat účty. Po-
čítá s posledním soudem. To je dostateč-
ným důvodem pro zodpovědnost. Bůh je 
Soudce spravedlivý, ale i milosrdný a pl-
ný lásky. Když je člověk vnímavý k jeho 
lásce, je zodpovědný ne ze strachu z tres-
tů, ale proto, že nechce zarmoutit milova-
ného. O přírodu se tedy stará jako o ma-
jetek svěřený z lásky.

Ke křesťanským hodnotám nepat-
ří drancování přírody ani její přehnané 
ochranářství, které ji klade nad člověka. 
Ke křesťanským hodnotám patří zodpo-
vědnost.

A do třetice: Křesťan ví, že má Boha 
za Otce, že není opuštěný sirotek. Ví, že 
všechny ostatní Boží děti jsou jeho brat-
ři a sestry, s nimiž vytváří lidskou rodinu. 
Papež Benedikt to vyjádřil heslem pro se-
tkání mládeže v Madridu: Kdo věří, ne-
ní nikdy sám.

Naopak: Rovnost, volnost, bratrství 
hlásané Francouzskou revolucí, která svrh-
la Boha a na oltář povýšila bohyni rozu-
mu, nemohly přinést slíbené plody, pro-
tože bez Boha Otce nejsou lidé bratry. 
Revoluce se zvrhla v bratrovražedný boj. 
Naopak známe z dějin řadu situací, kdy 
nepřátelé změnili vzájemné vztahy díky 
přijetí Boha jako Otce a Ježíše Krista ja-
ko společného bratra.

Chceme-li mít v Evropě charakteris-
tické křesťanské hodnoty, je třeba zno-
vu přijmout evangelium. Nejen tisknout 
Bibli nebo ji číst, ale i žít. Učit se vtělovat 
Boží slovo do skutků a postojů. Nic nám 
nepomohou školy, knihovny, sdělovací 
prostředky a muzea, pokud budou sloužit 
jen penězům a požitkům. Ale pokud bu-
dou tyto instituce dýchat evangeliem Je-
žíše Krista, budou základem křesťanské 
kultury a budovatelem křesťanských hod-
not, pomohou k přijetí Boha-lásky, nale-
zení smy slu života i způsobu společného 
nažívání. Přijetím Božího slova sám Bůh 
vstupuje do života jednotlivce i společnos-
ti, kterou proměňuje a dělá z ní kousek rá-
je, protože kde je Bůh, tam je ráj.

Čteme-li dnes dobře znamení doby 
a hledáme-li skutečné křesťanské hod-
noty, pak máme klíč k naději na šťastnou 
budoucnost celého národa i celé Evropy. 
Záleží ovšem na každém z nás, na naší ak-
tivitě a osobním nasazení, jestli ten klíč 
opravdu použijeme a otevřeme nové ob-
zory evropské naděje.

Křesťanské hodnoty

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner

Chceme-li mít v Evropě charakteris-
tické křesťanské hodnoty, je třeba 
znovu přijmout evangelium. Nejen tisk-
nout Bibli nebo ji číst, ale i žít. Učit se 
vtělovat Boží slovo do skutků a postojů. 
Nic nám nepomohou školy, knihovny, 
sdělovací prostředky a muzea, pokud 
budou sloužit jen penězům a požitkům.
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Prožil jsem ve svém životě 
zmrtvýchvstání. Už jsem tu 
neměl být. Jsem tady zázrakem.

Všechno to začalo obrácením mé má-
my, která dřív věřila v psychomagii zroze-
ní. Domnívala se, že tímto způsobem „se 
pojišťuje“ před vším zlem. Bylo mi kolem 
šesti let, když se máma obrátila a rodiče 
se začali angažovat v charismatickém spo-
lečenství. Jako dítě jsem to hnutí vnímal 
různě. Na jedné straně jsem si stěžoval, 
že „mi zase zabírají dům“, cítil jsem se 
opomíjený, protože byly pořád důležitěj-
ší věci. Ale na druhé straně se mi líbilo 
to, že se dveře našeho domu nezavíraly. 
Poznával jsem tak mnoho lidí.

Změna školy – změna prostředí

Když mi bylo osm let, přestěhovali 
jsme se. Můj bratr šel do hudební školy 
a já jsem se dostal do blízké základní ško-
ly. Byly to pro mě šokující zážitky. Mne 
předtím nikdo nebil, ale tady jsem se do-
zvídal, že rodiče mlátí moje spolužáky, že 
otčímové znásilňují mé spolužačky. Tako-
vý svět jsem neznal. Vzpomínám si, jak 
jedna spolužačka provokovala faráře v ná-
boženství. Dnes vím, že to nebyly žádné 
žerty. Takové chování odráželo to, co ty 
děti ve svých rodinách prožívaly.

Moji spolužáci poslouchali hlavně dis-
ko hudbu, já jsem poslouchal punkovou 
hudbu. V té době jsem poznal kamará-
da, který mě „infikoval“ jinou muzikou – 
technem. Tak začala moje vzpoura. Ro-
dičům se to nelíbilo. Vyhazovali mi věci, 
strhávali satanistické plakáty ze stěn mé-
ho pokoje a ničili kazety. Dnes jsem jim 
za to vděčný, ale tenkrát na mne rozmlu-
vy s nimi neměly žádný vliv.

Drogy

Ve třinácti letech jsem začal kouřit „trá-
vu“ (marihuanu). Taky jsem utíkal z do-
mu, o dva roky později jsem se ztratil na 
dva měsíce. Odjel jsem do Jarocina. Dře-
pěl jsem u jakýchsi narkomanů, kteří si sa-
mi vyráběli „kompot“ a píchali si ho. Ro-
dičům jsem řekl, že jedu se skauty. Viděli, 
co se se mnou děje, a bylo to pro ně velmi 

těžké. Začal jsem kšeftovat s drogami, pře-
devším s amfetaminem. Byla to pořádná 
hromada. Dnes můžu říct s celou zodpo-
vědností, že paklíčem, takovým „otevíra-
čem“ ke drogám a k prožitkům byla vlast-
ně v mém případě hudba.

V té době jsem žil samými akcemi. Ce-
nu měla jenom zábava. Můj čas se dělil 
na to, co bylo před akcí, v jejím průběhu 
a po ní. V 16 letech jsem chodil na podni-
ky povolené až od 21 let. Pohltil mě svět 
DJ. Po každém podniku bylo tzv. after – 
akce po akci, jenom pro DJ, VJ a tzv. ob-
sluhu. Zabýval jsem se tehdy „vidžejkou“ 
– čili vším, co bylo spojené s projektová-
ním prostoru na akci: výzdobou, čichový-
mi a světelnými efekty. Měl jsem z toho 
peníze, zábavu a pobavení, ale prakticky 
jsem tím vším způsoboval strašlivé zpus-
tošení v hlavách lidí.

Nezřídka jsem při vyúčtování po ak-
ci dostával hodně různých drog. Rozdá-
val jsem jich tehdy také velké množství 
„dobrým známým“. Dnes se s nimi tou-
žím podělit o Boží lásku.

Holky, s kterými jsem to táhl, provo-
zovaly čarodějnictví a byly hluboko za-
kotveny v okultismu. „Pomáhaly“ mi po-
mocí čarování měnit můj život. Pamatuju 
si, jak jsme já a mí společníci měli na kr-
ku velmi vážnou soudní záležitost, a tu se 
najednou ukázalo, že mizely složky a věc 
šla do ztracena, protože jsem o tom ře-
kl své holce...

Techno a „teky“

Punková hudba mě dovedla k technic-
ké hudbě. Jedním z oborů technické hud-
by je hard techno – těžší, anarchistická 

varianta techna. Ta muzika je prostě dé-
monická. „Teky“ (akce hard techno) orga-
nizují lidé z punk-anarchistických center, 
často v dredech, s tzv. roztahováky a s bo-
dáky na různých místech těla (piercing). 
Jsou to akce evidentně zaměřené na pro-
dej narkotik. Trvají non stop tři dny.

Lesy a pole, to jsou místa, kde se „teky“ 
odehrávají. Jejich cílem je tzv. duchovní 
integrace, takže se podle pravidel kona-
jí v době, kdy je měsíc v úplňku (tzv. full 
moon party). Ty termíny nejsou náhod-
né. Lidé, kteří za těmi podniky stojí, jsou 
hluboce svázáni se šamanismem, s novo-
pohanstvím (kult wicca) a se satanismem.

Obchody

Od svých šestnácti let jsem začal spolu-
pracovat s jedním studiem technické hud-
by. Přitom jsem vyjížděl na Love Parade 
do Berlína. Technická hudba byla tehdy 
úzce spojena se světem gayů, takže jsem 
v souvislosti s tím chodil na akce do gay 
klubů. Vždy co dva týdny jsme s „duho-
vým bratrstvem“, jak jsme je tehdy nazý-
vali, organizovali podniky pro speciální 
klientelu: technické, uzavřené, ve stylu 
například 80. let, vždycky silně „dotova-
né“ drogami.

Po určitou dobu jsem se oblékal spe-
cifickým způsobem: Chodil jsem v barev-
ných kožených kalhotách, v kožené bun-
dě a s barevnými vlasy (tzv. rave). V tzv. 
rauši (nestřízlivost pod vlivem drog) jsem 
byl neustále – celou dobu, co jsem byl na 
lyceu. Jednorázově jsem zvládl vzít si na 
akci až 30 tabletek extáze. To se samozřej-
mě projevovalo na mé psychice: Několi-
krát jsem se dostal na detoxikační oddě-
lení, párkrát jsem byl na psychiatrii kvůli 
předávkování. V nemocnici jsem se na učil 
kouřit cigarety.

Smrt

Kromě hudby a drog jsem měl naštěs-
tí jednoho normálního koníčka: fotogra-
fování. Dělat snímky mě naučil dědeček.

Asi před sedmi lety se mi přihodilo 
něco neobvyklého. Měli jsme tehdy mít 
výstavu fotografií v muzeu motorizace 

Ježíš mě vrátil do života
Doktoři zavolali mým rodičům, aby se připravili na můj pohřeb. Nedávali mi žádnou šanci. 

Prostě říkali, že pokud nějakým zázrakem přežiju, budu jenom „hadr“...

Piotr před svým obrácením
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zaměřenou na 30. léta 20. století. Po-
slední fotografii s výhledem na univerzi-
tu jsem chtěl udělat z parapetu. Ten byl 
kluzký, a já jsem se nutně musel vyklo-
nit. Natáhl jsem ruku a chytil se blízkého 
elektrického vedení. Přitáhl jsem k němu 
ještě chodidlo a v tu chvíli jsem uzavřel 
obvod: mým tělem prošlo 3500 voltů. Cí-
til jsem strašný žár a měl jsem pocit pa-
dání. Následoval můj skon, ale zároveň 
jsem viděl Anju, svoji dívku, která kles-
la na kolena a začala se modlit korunku 
k Božímu milosrdenství. Viděl jsem ji už 
ve chvíli, kdy jsem ležel na kolejích, na 
které jsem spadl z výšky téměř šesti met-
rů. Dokonce i kdybych jakýmsi zázrakem 
přežil zásah elektrickým proudem, moje 
páteř se musela roztřískat na kousky je-
nom tím pádem. Viděl jsem Anju z ta-
kové perspektivy, jako bych byl vedle ní 
a ne tam dole.

Když Anja končila korunku, uviděla 
hlídače trati přicházejícího s přenosným 
AED (automatický vnější defibrilátor). 
Ten člověk ho použil poprvé v životě. Dí-
ky jeho působení mi srdce začalo bít jako 
v agonii. Zavolal sanitku, která 40 minut 
nemohla dorazit, poněvadž brána vedoucí 
na koleje byla zaletovaná. Mezitím Anja 
zatelefonovala mé mámě a volala: „Goš-
ko, tvůj syn nežije!“ A máma na to: „Jak 
to? Pane Bože, vždyť pro něho tolik děláš! 
Přece ne proto, aby teď umřel?!“

Odvezli mě do nemocnice, kde mě při-
vedli do stavu umělého spánku. Doktoři 
zavolali mým rodičům, aby se připravili 
na můj pohřeb, aby za pár dní nebyl pro-
blém najít místo na hřbitově. Nedávali mi 
žádnou šanci. Prostě říkali, že pokud ně-
jakým zázrakem přežiju, budu jenom ně-
jaký „hadr“. Začal boj o můj život. Hodně 
lidí se za mě postilo a známí kněží slou-
žili mše svaté na tento úmysl.

V době, kdy jsem nebyl na tomto svě-
tě přítomný, jsem měl prožitky úplně mi-
mosmyslové, nevylíčitelné v kategoriích 
našeho myšlení. Asi tak, jako kdybych 
byl od narození nevidomý a náhle se mi 
otevřely oči, a někdo se mě zeptal, jaké 
to je – vidět. V průběhu toho týdne jsem 
měl zážitek absolutní Lásky, na kterou 
jsem nebyl připravený, protože mi to ne-
dovolovalo celé to moje vnitřní smetiš-
tě. Cítil jsem se jako člověk, který umírá 
hladem, ačkoliv má před sebou nádher-
ný dort – nemůže po něm sáhnout, pro-

tože jeho ruka je příliš krátká. Tak se to 
dá lidsky porovnat.

Po týdnu se stal zázrak. Mé výsled-
ky se náhle zlepšily. Lékaři se rozhodli 
probudit mě z umělého spánku. Za de-
set dní mě propustili z nemocnice, ač-
koliv sami nevěřili tomu, co se se mnou 
stalo. Odporovalo to všem zákonům fyzi-
kálním i lékařským. Lékař, kterému jsem 
šel poděkovat, byl bezvěrec a řekl mi toto: 
„Mládenče, to je zázrak! Já jsem v zása-
dě agnostik, ale neděkuj mně, děkuj je-
nom Bohu.“

Cesta obrácení

Po odchodu z nemocnice jsem začal 
žít v obrovských obavách – ve strachu 
před smrtí. To mě dohnalo ke zpovědi, 

a to v podstatě k sérii zpovědí u exorcisty. 
Při poslední mě Pán osvobodil od kouře-
ní cigaret. Pokud jde o drogy, čekala mě 
válka mnohem delší.

Velice mi pomáhá modlitba za duše 
v očistci a korunka k Božímu milosrden-
ství. Teď vím, že mám spoustu spojenců 
a opravdových přátel, kteří mě podporu-
jí. Vím také, že milost osvobození přijde 
a způsobí, že jednou budu úplně svobod-
ný od celé té minulosti a špíny, v jakých 
jsem dlouhá léta žil. Začal jsem zažívat 
Boží dary: radost, štěstí a klid.

Před svým obrácením, když jsem se tak 
díval na prostor kolem sebe, jsem myslel 
na to, jak jej změnit, abych někomu pople-
tl hlavu. Šlo mi jen o víc pocitů. Dnes to 
všechno – zvuk, dotek, vůně, rituál, ges-
to i obraz – objevuji během Eucharistie.

Tehdy jsem hledal pokoj srdce v šama-
nismu nebo ve védské duchovosti, kde se 
o „trávě“ píše jako o daru démona Šivy 
pro Zem. Dnes, kdy bojuji s pokušením 
zapálit si „jenom jednoho jointa“, se mod-
lím breviář nebo čtu Bibli. Když mi ďábel 
namlouvá, že jsem propadl „náboženským 
bludům“, a to už několik let, pokládám si 
Boží slovo na srdce a usínám s ním.

Před obrácením jsem slyšel tisíckrát 
hlásat, že mě Bůh miluje, že jsem hříšník 
a musím svůj život svěřit Ježíši, ale pro 
mne to nic neznamenalo. Po tom, co mi 
Bůh dal nový život, jsem jel na rekolekce, 
které připravila moje máma. Tam jsem po-
klekl před Nejsvětější svátostí a řekl: „Je-
žíši, já už to všechno nezvládám. Ty mě 
vezmi a obejmi.“ To byl ten nejdůležitěj-
ší moment, kdy jsem Ho doopravdy po-
zval do svého života.

Dřív jsem žil v nečistotě. Teď se tě-
ším z čistého vztahu k dívce, která se za 
mne modlí. Jsem pořád na cestě a uvědo-
muju si to. Dvakrát denně zpytování svě-
domí, Eucharistie a meditace – to je můj 
prostředek, jak setrvávat s Ježíšem. Uvě-
domuju si, že zlý duch na mne pořád líčí 
své pasti. On mi nechce ukrást hodinky 
nebo telefon – on mi chce ukrást věčný 
život. Vím ale, že „mohu všechno v Tom, 
jenž mě posiluje“ (Flp 4,13), a že je vět-
ší Ten, který je ve mně, než ten, který je 
ve světě (srov. 1 Jan 4,4).

Piotr

Z Miłujcie się! 5/2015 přeložila -vv-
Piotr dnes
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Slova „amulet“ a „talisman“ mají 
svůj původ v jazyku arabském: 
Výraz „amulet“ se odvozuje od 

slova „hamila(t)“, což znamená přívě-
sek; „talisman“ od „tilasm“ – znamená 
totéž. Amulety a talismany se často odli-
šují podle funkce, které plní: U prvních 
je významnější jejich role obranná, spo-
čívající v odstrašování zlých duchů a ne-
přátelských mocností, a u druhých – 
schopnost zajistit široce pojímané štěstí 
a úspěch v záměrech všeho druhu.

A tak například přívěsek ve tvaru srdce 
znamená lásku, tři kruhy mají zajistit po-
koj a Thorovo kladivo má sloužit k zasa-
hování lidí nám nepřátelských. Je hodně 
„rekvizit“ tohoto typu. Často se na nich 
umisťují znamení zvěrokruhu s různými 
ozdobami, kvůli větší a trvalejší magic-
ké hodnotě...

Proč se nedovoluje křesťanům 
nosit amulety a talismany?

Poněvadž se to protiví slovu Božímu 
– prvnímu přikázání samého Boha: „Já 
jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl 
z egyptské země, z domu otroctví. Nebu-
deš mít jiné bohy přede mnou. Neuděláš 
si žádnou sochu ničeho, co se podobá to-
mu, co je nahoře na nebi nebo dole na ze-
mi nebo ve vodách pod zemí. Těmto bo-
hům se nebudeš klanět, ani jim nebudeš 
sloužit. Neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, 
jsem žárlivý Bůh, jenž trestám vinu otců 
na dětech, vnucích a pravnucích těch, kte-
ří mě nenávidí, ale jenž dávám milost ti-
sícům těch, kdo mě milují a dodržují má 
přikázání.“ (Dt 5,6–10)

Je třeba pamatovat na to, že veškeré za-
bývání se předměty majícími symbolizovat 
magii nebo naznačovat spojení s nadpři-
rozenými silami je dotýkáním se oblasti 
okultismu. Magie a okultismus totiž ne-
jsou jen pouhou vírou, čímsi bez násled-
ků. Je to totiž odvolání se k démonickým 
silám, aby měl člověk vliv na běh života 
svého i nejbližších ke svému vlastnímu pro-
spěchu. Ačkoliv se magie uplatňuje v růz-

ných formách, její účinek je vždycky týž 
– vzdálení člověka od Boha, přivedení ho 
k hříchu a duchovní smrti. Dokonce i když 
je úmysl šlechetný a amulet má být nosi-
telem dobra, je to zpronevěření se učení 
církve: „Všechny praktiky magie a čaroděj-
nictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si 
skryté mocnosti, aby mu sloužily, a tak do-
sáhnout nadpřirozené moci nad bližním, 
byť to směřovalo i k jeho uzdravení, zá-
važně odporují ctnosti zbožnosti. Takové 
praktiky jsou ještě více odsouzeníhodné, 
jsou-li spojeny s úmyslem škodit druhým 
nebo když se dovolávají zásahu zlých du-
chů. Také nošení talismanů je hodno po-
kárání. Věštění nebo magie se často uží-
vá ve spiritismu. Proto církev věřící před 
ním varuje. Uchylování se k tzv. přírod-
ním léčebným metodám nesmí vést ani 
ke vzývání zlých mocností, ani ke zneuží-
vání důvěřivosti druhých.“ (Katechismus 
katolické církve, 2117)

Proč lidé sahají po amuletech?

Příčiny jsou dvě – estetická a intenci-
onální (záměrná). Mezi první je možné 
započítat obyčejnou chuť zdobit se origi-
nální ozdobou. V druhém případě je vý-
znam a symbol ozdoby známý, a jde tedy 
o vědomé přijetí obsahu, který s sebou ne-
se. Asi každý ví, kde je příčina takového 
vědomého rozhodnutí – člověk všeobec-
ně touží po takovém štěstí, jaké mu svět 
podsouvá: bohatství, moc, blahobyt, potě-
šení, uznání. Připadá mu, že na této zemi 
najde cestu k dosažení plné spokojenosti 
bez Boha. Lidé odtržení od Božích hod-
not tedy hledají dobro a štěstí v klamech, 
které jim nabízejí různí šarlatáni slibující 
ráj, nádheru, slávu a lásku podle slov ob-
sažených v Písmě svatém: „Dám ti všech-
nu tuto moc a slávu těchto království, ne-
boť mi byla odevzdána a dávám ji, komu 
chci. Jestliže se tedy ty přede mnou po-
kloníš, bude ti všecka patřit.“ (Lk 4,6–7) 
Písmo svaté varuje před klaněním se sa-
tanovi, který slibuje bohatství na této ze-
mi, a to hned.

Mladí i staří lidé různých povolání 
chtějí být šťastní okamžitě a zajistit si 
existenci na celý život. Některé postihuje 
nemoc, jiní zažívají neporozumění v ro-
dině, další jsou rozčarováni nedostatkem 
lásky. Na všechny ty problémy čekají „má-
gové“ v nejrůznějších provozovnách slu-
žeb. Mnoho lidí vůbec neví, co to je ma-
gie a že využívání jejích služeb může mít 
velmi nepříjemné důsledky.

Mohou ty účinky být až tak strašné?

Exorcista P. Gabriele Amorth uvádí 
četné příklady posedlosti a neštěstí lidí, 
kteří využívali pomoc magie. Může se to 
stát, pokud se vstupuje na území nepří-
tele a pod jeho nadvládu, třeba i bez zlé 
vůle a záměru. Matky často přicházely 
za zmíněným knězem s prosbou o osvo-
bození svých dětí od satana. Předtím je 
přinášely k čarodějům. Ti doporučovali 
nosit určité ozdoby, které vypadaly jako 
bezvýznamné přívěsky, avšak vzhledem 
ke špatným důsledkům se projevovaly ja-
ko nástroje čarování. Podle otce Gabriele-
ho je magický materiál zmagnetizovaný, 
obzvlášť medaile nejrůznějších podob, 
jejichž symboly jsou katalyzátory ener-
gie. Podle tvrzení čaroděje mají zvláštní 
nebeskou moc, především když je čaro-
děj připravuje pro druhé a nosí je něja-
ký čas na sobě. Něčím jiným jsou ještě 

Marie Cofta

Nebezpečné cetky
Ne náhodou byly nazvány metlou 20. století – staly se natolik všeobecnými, že 

už nevzbuzují údiv nad lidmi, kteří je nosí. S prototypy talismanů se můžeme se-
tkat v časopisech, v knihách i v obchodech, a dokonce na stěnách a zdech našich 
domů. Čím jsou tyto tajuplné předměty a proč budí takovou pozornost?

AMULET, čili předmět nebo činnost 
chránící před čárami nebo neštěstím. Je 
to nejčastěji drobný předmět, přírodního 
původu nebo umělý, sloužící k magické 
ochraně před zlými duchy, lidmi či ne-
štěstím. Nosí se na těle pod oděvem ne-
bo na něm, dále to jsou prsteny, figurky, 
řetízky apod., vkládané mrtvým do hrobu 
nebo na zvířata. Amulet má dávnou tra-
dici, je známý na celém světě, mívá nej-
různější podoby (např. skarabeus) a hra-
je velkou roli v prvotních a starověkých 
náboženstvích; v monote istických nábo-
ženstvích patří do sféry lidové zbožnos-
ti a pověry. Amulet nabitý energií se po-
dobá talismanu.

TALISMAN je nejčastěji rafinovaný 
produkt magie. Je vytvářen mágem k uspo-
kojení určité potřeby. Jeho cílem je při-
nášet svému majiteli nebo nositeli štěstí. 
Rozlišují se talismany přírodní (např. za-
ječí pacička nebo vlčí zub), či zhotovené 
lidskou rukou.
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DRUHÁ ČÁST

Kapitola V:
Dar nejvýš vynikající 

spravedlnosti

Budeme-li nyní psát o daru nejvýš vyni-
kající spravedlnosti svatého Josefa, chce-
me mimo to, co bylo krátce řečeno výše, 
vyložit trojí. První bod bude o tom, proč 
se svatý Josef nazývá spravedlivý; za dru-
hé ukážeme, že jeho spravedlnost byla 
více vynikající než spravedlnost starozá-
konních otců, a za třetí uvedeme někte-
ré námitky a vyřešíme je.

Co se týká prvního bodu, svatý Josef 
se nazývá spravedlivým vzhledem k doko-

nalému vlastnění všech ctností, jak praví 
svatý Jeroným, a kvůli nejvyšší zbožné víře 
v Kristův příchod, jak dosvědčuje Glosa.(1) 
Toto tvrzení svatého Jeronýma potvrzuje 
velký učitel Albert,(2) když komentuje slo-
va evangelia: „Protože její muž…“: (3) „Byl 
tedy Josef skutečný muž pro stálou věr-
nost, co se týká spravedlnosti; pro ctnost 
čistoty, co se týká mírnosti; pro vynika-
jící rozeznávání, co se týká rozvážnosti, 
a pro ráznost činnosti, co se týká stateč-
nosti. A tak je v tomto muži zjevná vzne-
šenost čtyř kardinálních ctností.“ (4) V ná-
sledující pak kapitole tentýž velký učitel, 
když vysvětluje, proč se říká: „s mužem 
jménem Josef “,(5) praví: „Aby se ukáza-

lo, že je (totiž Josef) spravedlivý u Boha 
a u lidí, když je jeho jméno v evangeliu 
jako v knize života tak význačně zachy-
ceno; aby byl poznáván jako známý Bo-
hu a lidem, když byl povolán k tomu, aby 
byl svědkem panenství nejsvětější Panny, 
a aby jeho jméno bylo důstojně uchová-
váno v paměti lidí, když byl určen k to-
mu, aby byl pokládán za domnělého ot-
ce Božího.“ (6)

Co se týká druhého bodu, jsou zde 
mnohé důvody, které dokazují, že Jose-
fova spravedlnost byla více vynikající než 
spravedlnost starozákonních otců.

Nejprve: Noe, Abrahám a Izák byli 
svou spravedlností předními mezi starý-
mi otci. Avšak ti byli Josefovým předobra-
zem: tudíž Josef, kterého předobrazova-
li, byl více vynikající svou spravedlností.

Suma o darech svatého Josefa (32)

Isidoro Isolani OP

amulety zobrazující rysy osoby, kterou 
mají bránit před zlem. Pro takové talis-
many si k čarodějům chodí lidé nešťastní, 
zklamaní v lásce nebo postižení špatným 
osudem. Nevědí, že ty předměty obsahu-
jí obzvlášť nebezpečný náboj, který mů-
že škodit nejenom osobě, která o ně má 
zájem, ale i členům její rodiny. Jenomže 
cetky, třeba nejsou nabité škodlivými fe-
nomény prostřednictvím magických ob-
řadů, jsou spojeny s hříchem pověry. No-
šení těch předmětů – nejenom dětmi, ale 
i dospělými osobami – často vyvolává po-
city strachu nebo podráždění ve vztahu 
k nejbližším lidem. Způsobuje to touha 
neustále se utíkat k magickým praktikám 
nebo k amuletům, které by měly vliv na 
odstranění vnitřního nepřítele (pozvané-
ho přece na vlastní žádost), příčinu mno-
ha nemocí a neštěstí.

Pro mne je to jenom 
ozdoba a nic víc!

Možná, že ano, ale nevíme o původu 
těch věcí a nemáme tak hluboké povědo-
mí o duchovní straně našeho světa, aby-
chom si mohli být zcela jisti. Naše zámě-
ry mohou být nevinné, ale ne vždy tomu 
tak je s úmysly těch, kteří naši ozdobu 
vytvořili. Kromě toho ještě zůstává otáz-
ka pohoršení – že my nic nevíme na té-
ma daného předmětu, neznamená, že jiní 
nevnímají jeho sdělení, se kterým potom 
budeme ztotožňováni.

A co nošení medailek? 
Copak to není jakýsi druh 

talismanu?

Rozhodně ne! Talisman nebo amulet 
mají totiž tak říkajíc působit samy, nut-
né je jenom nosit je stále u sebe. Zatím-
co náboženské předměty, které nosíme, 
jsou vyjádřením naší víry. (…) Důležitý 
je zdroj moci. V medailce plyne z Boha, 
zatímco za talismany stojí moc démonů. 
A to je zásadní rozdíl. Proto křížek nebo 
medailka, které nosíme, jsou vyjádřením 
naší víry a mají být znamením naší tou-
hy žít ve shodě s evangeliem. Církev mno-
hokrát zdůrazňovala, že toto praktikování 
je hodnotou, kterou je třeba pěstovat, mů-
že obohacovat liturgii; praktikování lido-
vé zbožnosti má z liturgie vycházet a k ní 
vést. Podle Kodexu kanonického práva 
(kan. 1166) posvěcené předměty repre-
zentují modlitbu církve, počítají se me-
zi svátostiny.

V průběhu toho, když prosíme, aby 
Pán ty předměty požehnal, nezapomí-
nejme, že on od nás očekává především 
řádné svědectví života. Ať tedy náš život 
potvrzuje pravdu vyjádřenou skrze kříž 
nebo medailku, pravdu, že naším Pánem 
je Ježíš Kristus, včera, dnes, stejný na vě-
ky (srov. Žid 13,8).

Podle s. Jadwigy Cymanové CSSE 
a P. Grzegorze Daroszewského

Z Miłujcie się! 1/2016 přeložila -vv-

Z KATECHISMU 
KATOLICKÉ CÍRKVE:

„Bůh může zjevit budoucnost 
svým prorokům nebo jiným svět-
cům. Správný postoj křesťana spo-
čívá v tom, že se, pokud jde o jeho 
budoucnost, odevzdá s důvěrou do 
rukou Prozřetelnosti a vyhýbá se 
ve vztahu k budoucnosti každé ne-
zdravé zvědavosti. Nepředvídavost 
může být nedostatkem odpověd-
nosti.“ (2115)

„Je třeba odmítat všechny způ-
soby věštění: vzývání satana nebo 
zlých duchů, vyvolávání mrtvých 
nebo jiné praktiky, o nichž se ne-
právem soudí, že »odhalují« bu-
doucnost. (srov. Dt 18,10; Jer 29,8) 
Uchylovat se o radu k horoskopům, 
k astrologii, k hádání z ruky, k vý-
kladu předtuch a věšteb, k jevům 
jasnovidectví, ptát se věštců (médií), 
v tom všem se skrývá vůle mít vládu 
nad časem, nad dějinami a koneč-
ně nad lidmi a zároveň touha naklo-
nit si skryté mocnosti. Je to v přík-
rém rozporu se ctí a úctou spojenou 
s láskyplnou bázní, jakou dlužíme 
pouze Bohu.“ (2116)
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Guido Reni (1575–1642): Sv. Josef

Mimoto, Ábel je nazýván spravedlivý, 
protože jeho oběť se líbila Boha a proto-
že byl prostý.(7) A, jak praví svatý Augus-
tin v první knize svého díla O Boží obci, 
„v něm má počátek Boží obec“. Avšak Bůh 
dal najevo, že přijímá za své nejenom Jo-
sefovy dary, nýbrž také jeho dům, slova, 
skutky, mravy, prostotu, rozvážnost a je-
ho manuální práci, neboť si vyvolil jeho 
dům za svůj příbytek a nestyděl se být po-
kládán za jeho syna.

Svatý Josef byl dále poslední mezi 
všemi spravedlivými otci Starého záko-
na a první mezi otci Nového zákona. Je 
tedy třeba mít za to, že svou spravedl-
ností vynikal nad spravedlností otců Sta-
rého zákona.

Mimoto, z Božího příkazu střežil che-
rubín pozemský ráj a strom života, (8) aby 
tam nevstoupil nějaký člověk, zvláště 
Adam a jeho potomci. Avšak z Božího 
ustanovení Josef chránil svatou Pannu, 
která byla předobrazována pozemským 
rájem, a Krista, jenž byl předobrazován 
stromem života.(9) Jeho spravedlnost byla 
tudíž u Boha shledána jasnější než spra-
vedlnost starých otců.

Navíc, panictví činí lidi rovné andě-
lům. Avšak jedině Josef byl mezi starozá-
konními otci panicem. Jim bylo totiž pro 
lidskou slabost a pro rozmnožení Božího 
lidu dovoleno mít mnoho žen. Spravedl-
nost svatého Josefa byla tedy vznešenější.

Mimoto, starým otcům Bůh přikazo-
val, zatímco Josefovi byl tentýž Bůh pod-
řízen a poslouchal ho: „A poslouchal 
je.“ (10)Josef byl tedy svou spravedlností 
nesrovnatelně vyšší.

Dále, staří otcové, kteří jsou chváleni 
Písmem svatým, jsou jím také popisová-
ni jako ti, kdo v některých věcech upadli, 
jak je to zřejmé u Noeho, který pil víno;(11) 

u Abraháma, který, když se svou ženou 
Sárou sestoupil do Egypta, ji žádal, aby 
říkala, že je jeho sestrou, aby se kvůli ní 
měl dobře ve faraónově domě;(12) u opi-
lého Lota (13) a mnoha jiných otců chvá-
lených Písmem svatým. Avšak o Josefovi 
je v evangeliu hlásáno, že byl spravedli-
vý, a nepopisuje se v něm, že by v něčem 
upadl. Jeho spravedlnost byla tedy mno-
hem jasnější.

Nakonec, čteme, že Josef byl mnohdy 
varován a veden anděly. Pro tuto anděl-
skou službu byl roven, jak věříme, staro-
zákonním otcům. Když k tomu přidáš Jo-

sefovu nevinnost, pokoru, chudobu, to, že 
byl považován za otce Božího Syna, a dů-
stojnost svatého manželství s nejsvětěj-
ší Pannou, nebudeš moci nevyhlašovat, 
nekázat a netvrdit jako jistojisté, že me-
zi starými otci nebyl shledán nikdo, kdo 
by podobně jako svatý Josef zachovával 
zákon Nejvyššího.

Co se týká třetího bodu, vznáší se mno-
hé námitky proti spravedlnosti svatého Jo-
sefa, ať už chápané v sobě samé nebo ve 
srovnání s něčím jiným.

Co se pak týká spravedlnosti chápané 
v sobě samé, na základě toho, že uvažo-
val o tom, že by Marii tajně propustil,(14)

se namítá, že byl buď krutý, nebo nespra-
vedlivý. Byl buď krutý, neboť, jestliže ji 
považoval za nevinnou, proč ji chtěl pro-
pustit? Nebo byl nespravedlivý, neboť jed-
nal proti veřejnému dobru, které má mít 
vždy přednost před dobrem partikulár-
ním. Vždyť, jestliže ji považoval za vin-
nou, proč nechtěl zachovat veřejnou spra-
vedlnost?

Dále, zůstáváme-li u toho, co bylo prá-
vě řečeno o Josefově uvažování,(15) spra-
vedlnost je vždy spojena s oddaností (16) 
a láskou. Co je to však za lásku chtít pro-
pustit Pannu takové svatosti? Nepřestá-
vá být Josef – alespoň v tomto případě 
– spravedlivý?

Na první námitku odpovídáme: Jest-
liže Josef věřil, že Panna Maria byla ne-
vinná, vycházelo to z jeho velké pokory, 
když uvažoval o tom, že ji propustí, pro-
tože nechtěl přebývat společně s někým 
tak svatým. Také mohl být tehdy pevně 
přesvědčen, že Bůh zajistí nejsvětější Pan-
ně dokonalejšího ochránce. Došlo-li k to-

mu tímto způsobem, je to podivuhodně 
rozumné. I tehdy, když by Josef Marii po-
dezíral, že je cizoložnice, nebyl by vázán 
zákonem, aby ji veřejně udal, neboť ně-
co takového mohl učinit a také nemusel. 
Mohl si také myslet, že Panna Maria bu-
de činit pokání a že by následně veřejné 
dobro neutrpělo žádnou škodu.

K druhé námitce je třeba říci, že Josef 
neopouštěl Pannu Marii citem, ale skut-
kem. A proto v Josefovi v celém průbě-
hu jeho uvažování nepřestávaly být od-
danost a láska.

(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) Tedy již zmiňovaná Glossa ordinaria, známý 
a tehdy velmi rozšířený výklad Písma svaté-
ho, pocházející z raného středověku. [pozn. 
překl.]

 (2) Tj. sv. Albert Veliký. [pozn. překl.]
 (3) Mt 1,19.
 (4) Mariale, ot. 21. Svatý Albert zde tudíž pí-

še o čtyřech kardinálních neboli mravních 
ctnostech u sv. Josefa, totiž o spravedlnosti 
(iustitia), mírnosti (temperantia), rozvážnos-
ti (prudentia) a statečnosti (fortitudo). [pozn. 
překl.]

 (5) Lk 1,27.
 (6) I. Isolani zde i na jiných místech užívá tra-

diční označení sv. Josefa jakožto „domně-
lého otce“ (pater putativus) Pána Ježíše 
Krista, tedy toho, kdo byl lidmi pokládán 
za Ježíšova otce. Citát je opět z Albertova 
Mariale, ot. 22. [pozn. překl.]

 (7) Srov. Gn, 4. kap.
 (8) Srov. Gn 3,24.
 (9) Sv. Josef byl tudíž předobrazován cherubí-

nem střežícím pozemský ráj a strom živo-
ta. [pozn. překl.]

 (10) Lk 2,51.
 (11) Srov. Gn 9,21.
 (12) Srov. Gn 12,13–16.
 (13) Srov. Gn 19,33–35.
 (14) Srov. Mt 1,19.
 (15) Zde I. Isolani přechází k námitkám proti 

spravedlnosti sv. Josefa ve srovnání s něčím 
jiným. [pozn. překl.]

 (16) I. Isolani zde užívá latinský výraz pietas, kte-
rý je bohatý významově, v tomto případě se 
nám jeví jako nejvhodnější význam oddanos-
ti vůči Panně Marii. [pozn. překl.]
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Předmluva

Kněz Steven Scheier z Kansasu (USA) 
byl při autonehodě 18. října 1985 smrtelně 
zraněn. Prožil svůj rozsudek věčného za-
vržení, který na přímluvu Matky Boží Je-
žíš zrušil, zatím co se jeho farníci modlili 
za záchranu jeho života. Na dalších strán-
kách se dozvíme jeho další osudy, jak je 
řekl americkým divákům televize Matky 
Angeliky (EWTN – Eternal World Tele-
vision Network) v týdenním živém vysí-
lání „Mother Angelica Live“. Poprvé to 
bylo 9. dubna 1997, podruhé 17. červ-
na 1998. Oba rozhovory jsou k dispozici 
u EWTN na videokazetách i audiokaze-
tách v angličtině.

Pro tuto publikaci byl použit druhý 
rozhovor ze 17. června 1998.

Katolickou televizní stanici EWTN 
založila řeholní sestra klariska Angelika 
15. srpna 1981 v Birminghamu (Alabama, 
USA) a dnes je to největší náboženská te-
levizní stanice na světě. (...) V r. 1992 za-
čala EWTN vysílat i rozhlasové pořady 
prostřednictvím největšího soukromého 
krátkovlnného vysílače na světě, aby po-
kryla i ty oblasti, kde není dostupný tele-
vizní signál. (...) V r. 1996 byla vysílání 
rozšířena na dlouhé a velmi krátké vlny. 
Prostřednictvím satelitů lze EWTN přijí-
mat bezplatně na celém světě. (...)

Hagiografie a mystika nám podáva-
jí zprávy o četných případech zavržení 
kněží a biskupů.

Příběh kněze Scheiera je však výmluv-
ným příkladem nesmírného milosrden-
ství Božího. (...)

Milosrdenství Boží však není automat, 
kde stačí zmáčknout tlačítko. Bůh je Lás-
ka, člověka stvořil ke svému obrazu, pro 
lásku: milovat svého Tvůrce-Boha z celé-
ho srdce a nade všechno a své bližní ja-
ko sama sebe. Smyslem lidského života 
je plnění Božího plánu, Boží vůle – s po-
sledním cílem, kterým je nebe. Jestliže 
však člověk svou svobodnou vůlí zvolí ji-
nou cestu, ignoruje Boha a uráží ho, musí 
počítat s důsledky: s věčným zavržením.

Svědectví kněze Stevena Scheiera to 
dokazuje. V jeho případě to skončilo – 
díky přímluvě Panny Marie a díky lásce 
jeho farníků – dobře. To nás má podnítit 
k obrácení – a to rychle a doopravdy, pro-
tože „neznáme den ani hodinu“ … Odklá-
dat obrácení, to také může vyústit v opo-
vážlivé spoléhání na Boží milosrdenství 
– a to je hřích proti Duchu Svatému, na 
který zpravidla odpovídá už jenom Boží 
spravedlnost…

Interview

Matka Angelika a P. Scheier se během 
rozhovoru obracejí i na hosty ve studiu 
a na posluchače. Po pozdravu a krátkém 
úvodu se Matka Angelika obrací k poslu-
chačům těmito slovy:

Víte, co se málokdy stává? Zakusila jsem 
to při svém podivuhodném a dramatickém 
uzdravení v lednu. Stane se to zřídkakdy, 
že můžeme vidět zázrak. Slyšíme o tom, ne-
bo o tom čteme v evangeliu. Ale teď máme 
mezi sebou dvě osoby, které zažily zázrak.

Je mezi námi opět otec Steven Scheier, 
náš dobrý známý, který prožil dva velké zá-
zraky, a moje maličkost, která – jak pevně vě-
řím – také zažila nezapomenutelný zázrak.

Je to milost pro vás pro všechny, protože 
zázraky způsobily otci Scheierovi dramatic-
ké uzdravení duše i těla. Otec Scheier, kte-
rého většina z vás už zná, bude dnes večer 
pro všechny nové posluchače a diváky na 
celém světě opakovat, co se stalo. Rádi by-
chom, aby každý v Jižní Americe, v Evro-
pě, v Africe a v Číně mohl slyšet o zázra-
ku Boží milosti.

Srdečně vás opět u nás vítám, otče Ste-
vene Scheiere! (…)

Smím vás poprosit, abyste osvěžil paměť 
těch, kteří jsou tady nebo i kteří už vás sly-
šeli, a řekl, co se stalo na začátku a jaké je 
pokračování této otřesné události.

P. Scheier: To rád udělám! V roce 1985 
jsem působil jako farář na jihovýchodě 
Kansasu. Jednoho dne, bylo to 18. říj-
na, jsem se rozhodl cestovat do Wichity, 
abych přítele kněze požádal o radu ohled-
ně událostí v mé farnosti. Jel jsem tedy to-

ho dne do Wichity vzdálené asi 86 mil (cca 
140 km). Silnice vede kopcovitým terénem 
a je používána těžkými nákladními vozy 
s přívěsy. Když jsem se téhož dne vracel, 
srazil jsem se čelně se zásobovacím autem 
z Hutchinsonu, města ležícího severně od 
Wichity. Byl jsem vymrštěn z auta a ihned 
jsem ztratil vědomí. Bezprostředně potom 
u mne zastavila mennonitská (1) ošetřova-
telka, která mi v té těžké chvíli poskytla 
první pomoc, ještě než přijela ambulan-
ce z blízkého města Eureka. Když dora-
zila, zkušená sestra informovala saniťáky, 
že mám zlomený vaz a že podle toho se 
mnou musí zacházet. Nevěděla o skuteč-
né závažnosti zranění.

Lékař v nemocnici Eureka nemohl 
mnoho udělat. Sešil mi kůži na pravé stra-
ně hlavy, byla celá roztržená. Předpoklá-
dali, že jsem utrpěl otřes mozku. Lékař za-
volal vrtulník záchranné služby z Wichity. 
Byl jsem dopraven do metodis tické nemoc-
nice Wesley ve Wichitě. Po vzlétnutí heli-
koptéry, na které se rovněž nepamatuji, ře-
kl lékař ošetřovatelce, že předpokládá, že 
transport do blízké nemocnice nepřežiji.

V nemocnici jsem se dostal nejprve na 
úrazové oddělení a pak na oddělení inten-
zivní péče, kde jsem zůstal až do listopa-
du. Byl jsem zafixován obvazy a staral se 
o mě neurolog.

Večer po nehodě zavolal jeden farník 
z Fredonie a ptal se, jak se mi vede. Ošet-
řovatelka mu řekla, že mi lékaři dávají 
patnáctiprocentní šanci na přežití. Do-
stával jsem morfium a lékaři se nejdříve 
rozhodli, že nebudou ani operovat, ani dá-
vat dohromady kosti. Při prudkém nárazu 
jsem utrpěl zlomení vazu, které se odbor-
ně označuje „fraktura C2“. To znamená, 
že je zlomený druhý krční obratel. To je 
zlomenina, kterou utrpí oběšenec. Když 
je člověk oběšený, umírá zadušením. Kdy-
by na místě nehody někdo otočil mou hla-
vu napravo či nalevo, byl bych na místě 
zemřel udušením.

Ležel jsem v nemocnici od 18. října 
do 2. prosince. Později jsem se dověděl, 
že už večer po nehodě byly v mé farnos-
ti otevřeny dveře kostela k modlitbám za 
mne. Lidé té noci přišli a obětovali své 
modlitby za mé uzdravení a za můj život.

Také metodisté i členové „křesťan-
ské církve“ a baptisté se za mne modlili. 
Představený církve „Assemblies of God“ 
mi řekl, že se za mne modlil celou noc. 

Varovné svědectví (1)
Jak jsme v minulém čísle avizovali, otiskujeme na pokračování zkrácený a re-

dakčně upravený text svědectví P. Stevena Scheiera, které zaznělo na televizní sta-
nici EWTN a česky vyšlo knižně v Matici cyrilometodějské s. r. o.

Steven Scheier
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I mennonité se za mne modlili. Že tu dnes 
večer mohu být, za to vděčím všem těm 
modlitbám.

Rychle jsem se uzdravoval, a proto mě 
už 2. prosince propustili z nemocnice. Lé-
kaři předtím nevěřili, že přežiji. Když jsem 
přesto přežil, řekli mi, jak – podle nich – 
budu dál žít. To bylo pro mne velmi skli-
čující. Řekli mi, že v případě přežití mě vi-
dí pro zbytek života na dýchacím přístroji, 
zchromlého, s nepohyblivým krkem a tr-
vale neschopného řeči. Ale Bůh pro mne 
plánoval něco jiného.

V květnu následujícího roku jsem se 
vrátil do své farnosti. Biskup z Wichity ji 
nikým jiným neobsadil.

Jednoho dne po svém návratu jsem ja-
ko obvykle slavil mši svatou ve všední den. 
Evangelium toho dne – perikopa, kterou 
jsem už mnohokrát četl a slyšel – mluvila 
o člověku, který měl ve své vinici fíkovník. 
Když na něm nenašel plody, řekl vinaři: 
„Hleď, už tři léta přicházím a hledám plody 
na tomto fíkovníku a žádné nenacházím. 
Pokácej ho! Proč má zabírat místo?“ Dá-
le v evangeliu čteme: „Ale on odpověděl 
a řekl mu: Pane, ponechej ho ještě tento 
rok! Okopu jej a pohnojím; snad pak při-
nese ovoce. Když ne, pak jej necháš po-
kácet!“ (srov. Lk 13,6–9)

Stránka s tímto evangeliem, které jsem 
přečetl, byla stále větší a jasnější a nako-
nec se z lekcionáře pohybovala směrem 
ke mně. Myslel jsem si, že se stalo něco 
mimořádného. Zvláštní na tomto evan-
geliu bylo, že bylo jako rozhovor, které-
mu jsem mohl naslouchat. Dokončil jsem 
mši svatou, jak jsem nejlépe uměl, vrátil 
jsem se se na faru a posadil se do křesla. 
Náhle jsem si vzpomněl na událost, která 
se udála krátce po mé nehodě: Byl jsem 
před soudným stolcem Všemohoucího Bo-
ha a jeho Syna Ježíše Krista. Pán prošel 
velmi rychle celým mým životem. Zvlášť 
mě obžalovával z těžkých smrtelných hří-
chů, z kterých už jsem neměl čas se vy-
zpovídat nebo jich litovat. Myslel jsem, 
že bych na to mohl mít čas ještě teď. On 
zřejmě smýšlel jinak. Když skončil svou 
obžalobu, řekl:

„Rozsudek zní: Peklo na věky!“
To nebylo překvapení. Řekl jsem:
„Ano, Pane, vím. To si zasloužím!“
Když mluvíme s Věčnou Pravdou, ne-

máme omluvy nebo výmluvy. Všechno, co 
řekl, jsem poznával jako správné a pravdi-

vé. Nebylo nic, co by se dalo omluvit. Řekl 
mi pouze, že mohu mít, co chci. Mou vol-
bou (2) bylo věčné zatracení. Respektoval 
tedy mou volbu, kterou jsem sám učinil.

Krátce nato jsem uslyšel ženský hlas. 
Neviděl jsem osobu, jen jsem ji slyšel. 
Hlas řekl:

„Můj Synu, nechceš zachránit jeho ži-
vot a jeho nesmrtelnou duši?“

Nato řekl Ježíš Kristus:
„Matko, byl po dvanáct let (3) knězem 

jen sám pro sebe, a ne pro mne. Ať má 
trest, který si zasloužil.“

Nato řekl ženský hlas:
„Ale jaké by to bylo, můj Synu, kdyby-

chom mu dali zvláštní milosti a pak vidě-
li, zda přinese ovoce? Když je nepřinese, 
pak ať se stane tvá vůle.“

Následovala krátká pomlka. Pak jsem 
Ho slyšel říkat:

„Matko, patří Tobě!“
A tak tu mohu dnes večer být s vámi!
Od té doby už uběhlo víc než dvanáct 

let. Matka Boží je teď mou Matkou. Pat-
řím jí úplně, a to v přirozeném i nadpři-
rozeném smyslu. Nevím, jak bych dnes 
mohl žít bez ní. Dříve jsem k ní nechoval 
žádnou zvláštní úctu. Dnes ji mimořád-
ně ctím. Můj kněžský život se dramatic-
ky proměnil. Teď vím, že je k tomu po-
třeba celý život, ano, skutečně celý život, 
stát se dobrým knězem, jak jej Bůh chce 
mít. To nezvládneme za měsíc, za rok 
či za pět let. Náš Pán řekl, že máme být 
dokonalí, jako je dokonalý jeho nebeský 
Otec. A to platí i pro kněze. Poznal jsem, 
že mým posláním je „vrátit se“ a říci li-
dem za prvé, že peklo existuje, skutečně 
existuje, a za druhé, že i kněží mohou být 
odsouzeni navěky do pekla.

Matka Angelika: Hodně lidí si říká: 
Jakpak by kněz mohl zasluhovat peklo?

P. Scheier: Pro nás platí tatáž přiká-
zání jako pro všechny ostatní. Desatero 
přikázání Božích. Když překročíme jed-
no či více z těchto přikázání, musíme jít 
ke zpovědi, protože jsme zhřešili. Možná 
jsme se proti Pánu provinili těžce. I kněží 
mohou těžce hřešit. Kolárek, který kněz 
nosí, mu v žádném případě nezaručuje 
nebe. Musíme na sobě rovněž tvrdě pra-
covat, a mnohdy tvrději než průměrný ka-
tolík. To proto, že máme větší odpověd-
nost, vždyť udílíme věřícím rady, jak žít. 
Představujeme pro ně jeho církev. Mlu-
víme o tom, co říkal a učil Ježíš. Z toho 
vyplývá, že máme mnohem větší odpo-
vědnost. Lidé to nevědí, ale neseme sku-
tečně velmi velkou odpovědnost. Věřící 
si myslí, že máme zajištěnu spásu. To ne-
ní pravda, vůbec ne!

Matka Angelika: Všichni musíme jít 
cestou svatosti, že?

P. Scheier: Přesně tak. Tak je to.

(Pokračování)

Z knihy Steven Scheier: 
Varovné svědectví. 

Matice cyrilometodějská s. r. o., 
Olomouc 2002.

Poznámky:

(1) Mennonitské hnutí vzniklo v 16. století. První 
společenství se ustavilo v r. 1523 v Curychu. Je-
jich duchovním vůdcem byl od roku 1536 od-
padlý kněz Menno Simonis (nar. 1492 ve Wit-
marsum ve Frisku). Mennonité jsou v Ameri-
ce značně rozšířeni. V zásadě se vyznačují pí-
lí, vážností života a čistotou mravů.

(2) P. Scheier zde užívá slova „choice“. Není to 
volba ve smyslu svobodného rozhodnutí vů-
le, nýbrž přijetí nezměnitelného rozsudku Je-
žíše Krista.

(3) P. Scheier v prvním rozhovoru s Matkou An-
gelikou 9. dubna 1997 vysvětluje, co tím Je-
žíš chtěl říci. P. Scheier říká mj.: „Během těch 
dvanácti let jsem byl zbabělec. Věděl jsem, 
že nedělám, co bych měl dělat…, a že nejsem 
takovým knězem, jakým bych měl být. Moje 
kněžství nebylo službou věřícím, ale bylo za-
měřené na to, co si o mně myslí lidé nebo dru-
zí kněží. Můj postoj neodpovídal následová-
ní Krista, které se vyjadřuje snášením utrpe-
ní. Stále více jsem se vzdaloval od kříže. Bě-
hem těch dvanácti let jsem si namlouval, že 
jsem kněz. Ale kněžství je život oběti. Když 
nemilujeme oběť, nemůžeme být knězem.“

P. Steven Scheier 
s Matkou Angelikou
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vesmíru: S Ing. Janou Tichou o planetkách, 1. díl. 15:40 Dvanáct 
rwandských mučednic 16:00 Zpravodajské Noeviny: 12. 7. 2016 
16:20 Můj chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, 
kostel Nejsvětějšího Salvatora, Praha 16:35 Jezuité o: Ignác 
z Loyoly 17:00 Můj Bůh a Walter: Zpověď 17:15 Prešiel som 
hranicu 18:15 Hermie – obyčejná housenka 18:50 Bible pro nej-
menší: Ruth a Naomi 18:55 Sedmihlásky (43. díl): Když sem šel 
cestičkou ouzkou 19:00 Na hranici pekla: Pronásledování křes-
ťanů v Iráku 19:30 Terra Santa News: 13. 7. 2016 [P] 20:00 Noční 
univerzita: P. Vojtěch Kodet – Pozvání na svatbu 21:20 Léta 
letí k andělům (72. díl): Marko Ivan Rupnik – slovinský umě-
lec, teolog a jezuita 21:45 Jak potkávat svět (42. díl): S žákov-
ským orchestrem Archi Iuventi 23:10 Příběhy odvahy a víry: 
Monstrprocesy (2. díl): Fraška spravedlnosti 23:40 Večer chval 
(54. díl): Z kaple P. Marie, Hvězdy evangelizace 0:55 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 14. 7. 2016
6:05 Putování modrou planetou: Čína 6:45 Léta letí k andělům 
(72. díl): Marko Ivan Rupnik – slovinský umělec, teolog a je-
zuita 7:05 Milosrdenství a svatost: Kalwaria Zebrzydowska 
7:22 Hrdinové víry (10. díl): Křesťanský politik Jaroslav Cuhra 
8:30 Můj chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, 
kostel Nejsvětějšího Salvatora, Praha 8:45 Můj Bůh a Walter: 
Zpověď 9:00 Jezuité o: Ignác z Loyoly 9:25 Terra Santa News: 
13. 7. 2016 9:45 K Teen přes pervitin 10:00 Kulatý stůl (192. díl): 
Do Krakova! 11:30 Čeští salesiáni v Bulharsku 11:45 Bible pro 
nejmenší: Ruth a Naomi 11:50 Sedmihlásky (43. díl): Když sem 
šel cestičkou ouzkou 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Post 
Scriptum [P] 12:15 Svatováclavský koncert Václava Hudečka 
a jeho hostů: z paláce Žofín v Praze 13:15 Svoboda, kterou nám 
Bůh dal: Salesiáni v Žepče 13:40 Muzikanti, hrajte 14:10 Soňa 
14:25 Cestujeme regionem Záhorie 15:25 Noeland (43. díl) 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 12. 7. 2016 16:20 Outdoor Films 
s Richardem Konkolskim (2. díl): Kdo se bojí, nemá na moři 
co dělat 17:40 Ars Vaticana (21. díl) 17:55 Animované biblické 
příběhy: Král se stal sluhou 18:25 Sedmihlásky (43. díl): Když 
sem šel cestičkou ouzkou 18:30 Bible pro nejmenší: Samuel 
18:35 Bez hábitu naživo: Z kláštera sester klarisek – kapucí-
nek ve Šternberku 19:30 Zpravodajské Noeviny: 14. 7. 2016 [P] 
20:00 Svatý Kamil de Lellis [P] 20:55 Putování po evropských 
klášterech: Modlitba v tichu 21:25 Cvrlikání (30. díl): Nezmaři 
22:35 Pod lampou: Bože, kde jsi? 0:15 Vatican magazine 
(871. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 0:45 Zpravodajské 
Noeviny: 14. 7. 2016 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 15. 7. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 14. 7. 2016 6:25 Můj chrám: 
Novinář Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, kostel 
Nejsvětějšího Salvatora, Praha 6:40 Hrdinové víry (2. díl): 
P. Antonín Šuránek 7:40 Manželská setkání 7:50 Příběhy od-
vahy a víry: Monstrprocesy (2. díl): Fraška spravedlnosti 
8:20 Dvanáct rwandských mučednic 8:35 Noční univerzita: 
P. Vojtěch Kodet – Pozvání na svatbu 10:00 ARTBITR – Kulturní 
magazín (1. díl): S Vladimírem Mertou 10:15 Sedm výprav 
Josefa Vágnera (2. díl): Ráj antilop 11:45 Bible pro nejmenší: 
Samuel 11:50 Sedmihlásky (43. díl): Když sem šel cestič-
kou ouzkou 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Ars Vaticana 
(21. díl) 12:15 Znovuzrození národa 13:15 Léta letí k andě-
lům (72. díl): Marko Ivan Rupnik – slovinský umělec, teo-
log a jezuita 13:40 Petr Bende & Pavel Helan na Dostavníku 
2013: Folková pohlednice z Mohelnického dostavníku 2013 

Pondělí 11. 7. 2016
6:05 Pro vita mundi (99. díl): MUDr. Jiří Holásek 6:40 Skryté 
poklady: Olga 7:10 Cvrlikání (46. díl): Václav Fajfr & Acustrio 
8:15 Svoboda, kterou nám Bůh dal: Salesiáni v Žepče 8:35 Missio 
magazín: Červen 2016 9:40 Soňa 10:00 10 let s televizí Noe: 
Nevážně o hudbě vážné 11:00 BET LECHEM – vnitřní domov 
(34. díl): Cyril Vasiľ – vatikánský tajemník Kongregace pro 
východní církve 11:15 Ze zákulisí celostátního setkání animá-
torů v Třešti 11:25 Ars Vaticana (20. díl) 11:35 K Teen přes 
pervitin 11:45 Bible pro nejmenší: Seslání Ducha Svatého 
11:50 Sedmihlásky (43. díl): Když sem šel cestičkou ouzkou 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Petr Bende & Pavel Helan 
na Dostavníku 2013: Folková pohlednice z Mohelnického do-
stavníku 2013 12:40 Příběhy odvahy a víry: Monstrprocesy 
(2. díl): Fraška spravedlnosti 13:10 Hrdinové víry (9. díl): Štěpán 
Trochta 14:15 Otevřeno u pana Josefa Cukra 14:25 Noční uni-
verzita: Prof. Martin Weis, Th.D. – Dvojí život Mistra Jana Husa 
(3. část) 16:00 Putování modrou planetou: Čína 16:40 Don 
Bosco a Oděsa: 50 let ve službách mládeži 17:00 Dům ze skla? 
(10. díl): S Pavlem Fischerem 18:05 Dvanáct rwandských mu-
čednic 18:25 Sedmihlásky (43. díl): Když sem šel cestičkou 
ouzkou 18:30 Bible pro nejmenší: Země zaslíbená 18:35 Svatí 
Cyril a Metoděj 18:50 P. Ignác Stuchlý 19:00 Vatican magazine 
(871. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 19:30 Terra 
Santa News: 6. 7. 2016 20:00 Můj chrám: Novinář Mikuláš 
Kroupa, ředitel Post Bellum, kostel Nejsvětějšího Salvatora, 
Praha [P] 20:15 Sedm výprav Josefa Vágnera (2. díl): Ráj an-
tilop 21:45 ARTBITR – Kulturní magazín (1. díl): S Vladimírem 
Mertou 22:05 Noční univerzita: Doc. Vladimír Petkevič, CSc. 
– Život a dílo E. Steinové 23:10 Vatican magazine (871. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 23:45 Kulatý stůl (192. díl): 
Do Krakova! 1:15 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 12. 7. 2016
6:05 Svatováclavský koncert Václava Hudečka a jeho hostů z pa-
láce Žofín v Praze 7:05 Dvanáct rwandských mučednic 7:20 Pod 
lampou 9:25 Mauricius – nová hranice 9:50 Vatican magazine 
(871. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 10:20 Outdoor 
Films s Richardem Konkolskim (2. díl): Kdo se bojí, nemá 
na moři co dělat 11:45 Bible pro nejmenší: Země zaslíbená 
11:50 Sedmihlásky (43. díl): Když sem šel cestičkou ouzkou 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Muzikanti, hrajte 12:35 Noční 
univerzita: Doc. Vladimír Petkevič, CSc. – Život a dílo E. Steinové 
13:45 Soňa 14:00 Čeští salesiáni v Bulharsku 14:15 Ars Vaticana 
(20. díl) 14:25 Kulatý stůl (192. díl): Do Krakova! 16:00 Jezuité o: 
Ignác z Loyoly 16:20 Jak potkávat svět (40. díl): S profesorem 
Přemyslem Rutem 17:40 Hermie a lhářka Flo 18:05 Noeland 
(43. díl) 18:35 Bible pro nejmenší: Samson 18:40 Sedmihlásky 
(43. díl): Když sem šel cestičkou ouzkou 18:45 Animované bib-
lické příběhy: Král se stal sluhou 19:15 BET LECHEM – vnitřní 
domov (34. díl): Cyril Vasiľ – vatikánský tajemník Kongregace 
pro východní církve 19:30 Zpravodajské Noeviny: 12. 7. 2016 [P] 
20:00 Stíny barbarské noci 20:40 Milosrdenství a svatost: 
Kalwaria Zebrzydowska [P] 21:00 Barva lásky 21:35 Můj Bůh 
a Walter: Mše II. 22:10 Zpravodajské Noeviny: 12. 7. 2016 
22:30 Modlitba růžence z Fatimy [L] 23:40 Terra Santa News: 
6. 7. 2016 0:05 Tara Fuki v Parníku 1:00 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Středa 13. 7. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 12. 7. 2016 6:25 Svoboda, kterou 
nám Bůh dal: Salesiáni v Žepče 6:45 Život v modlitbě 7:15 Vatican 
magazine (871. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 7:45 Noční 
univerzita: Prof. Martin Weis, Th.D. – Dvojí život Mistra Jana 
Husa (3. část) 9:20 Ars Vaticana (20. díl) 9:30 U VÁS aneb 
Festivalové kukátko (6. díl): Kde se dobře vaří, tam se dobře daří 
10:25 Nádvoří národů: Rozhovor s kard. Gianfrancem Ravasim 
10:50 100 let na Svatém Hostýně: Sto let od korunovace mi-
lostné sochy Panny Marie Svatohostýnské 11:45 Bible pro 
nejmenší: Samson 11:50 Sedmihlásky (43. díl): Když sem šel 
cestičkou ouzkou 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá 
z kaple Telepace [L] 12:50 Svatí Cyril a Metoděj 13:05 Sedm 
výprav Josefa Vágnera (2. díl): Ráj antilop 14:40 ARTBITR – 
Kulturní magazín (1. díl): S Vladimírem Mertou 14:55 Hlubinami 

14:15 Anton Neuwirth – lékař, filozof, humanista 14:40 Kurzy 
Alfa 14:55 Svoboda, kterou nám Bůh dal: Salesiáni v Žepče 
15:15 Putování modrou planetou: Čína 16:00 Zpravodajské 
Noeviny: 14. 7. 2016 16:20 Život v modlitbě 16:50 Přírodní 
památka Turkov: Mokřad uprostřed velkoměsta 17:15 Stíny 
barbarské noci 18:00 Srdce pro bezmocné 18:25 Sedmihlásky 
(43. díl): Když sem šel cestičkou ouzkou 18:30 Bible pro 
nejmenší: David a Goliáš 18:35 Můj Bůh a Walter: Zpověď 
18:50 Putování po evropských klášterech: Modlitba v tichu 
19:20 Ceferino Jiménez Malla – Cikán v nebi 20:00 Kulatý 
stůl (195. díl): Potřebujeme smíření? 21:30 Plečnikův kos-
tel sv. Františka v Lublani 21:40 ARTBITR – Kulturní magazín 
(1. díl): S Vladimírem Mertou 22:00 10 let s televizí Noe: Noe 
Culture 23:00 Soňa 23:15 Bez hábitu naživo: Z kláštera ses-
ter klarisek – kapucínek ve Šternberku 0:15 Outdoor Films 
s Richardem Konkolskim (2. díl): Kdo se bojí, nemá na moři 
co dělat 1:35 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 16. 7. 2016
6:05 Svoboda, kterou nám Bůh dal: Salesiáni v Žepče 6:25 Bez 
hábitu naživo: Z kláštera sester klarisek – kapucínek ve 
Šternberku 7:20 Léta letí k andělům (72. díl): Marko Ivan 
Rupnik – slovinský umělec, teolog a jezuita 7:40 Jezuité o: 
Ignác z Loyoly 8:00 Noeland (43. díl) 8:30 Sedmihlásky (43. díl): 
Když sem šel cestičkou ouzkou 8:35 Animované biblické pří-
běhy: Král se stal sluhou 9:05 Otevřeno u pana Josefa Cukra 
9:15 Můj chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, 
kostel Nejsvětějšího Salvatora, Praha 9:35 Princ, který si vy-
bral Dona Boska 10:20 Hudba pod Rozsutcom 10:30 Můj 
Bůh a Walter: Zpověď 10:45 Terra Santa News: 13. 7. 2016 
11:05 Procházka památkovou rezervací Příbor: Zastavení 
u kostela Narození Panny Marie 11:25 K Teen přes pervitin 
11:35 Zpravodajské Noeviny: 14. 7. 2016 12:00 Polední mod-
litba Sv. otce Františka [P] 12:10 10 let s televizí Noe: Noe 
Culture 13:10 Milosrdenství a svatost: Kalwaria Zebrzydowska 
13:35 Pod lampou: Bože, kde jsi? 15:15 Cvrlikání (30. díl): 
Nezmaři 16:25 Hlubinami vesmíru: S Ing. Janou Tichou o pla-
netkách, 1. díl. 17:05 Pro vita mundi (136. díl): Eva Hudečková 
18:00 Příběhy odvahy a víry: Oleg Senin (3. díl): Kázání ve tmě 
18:25 Sedmihlásky (43. díl): Když sem šel cestičkou ouzkou 
18:30 Bible pro nejmenší: David a Goliáš 18:40 Muzikanti, hrajte 
19:10 Stíny barbarské noci 20:00 Cesta k andělům (75. díl): 
Milan Novák – historik 20:50 Poutní chrám Panny Marie na 
Chlumku v Luži 21:00 Outdoor Films s Leopoldem Sulovským 
(3. díl): Na vrcholy velehor 22:35 Noční univerzita: Prof. Martin 
Weis, Th.D. – Dvojí život Mistra Jana Husa (3. část) 0:05 Petr 
Bende & Pavel Helan na Dostavníku 2013: Folková pohled-
nice z Mohelnického dostavníku 2013 0:40 Vatican magazine 
(871. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 1:10 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Neděle 17. 7. 2016
6:15 Ars Vaticana (21. díl) 6:25 Svoboda, kterou nám Bůh dal: 
Salesiáni v Žepče 6:45 ARTBITR – Kulturní magazín (1. díl): 
S Vladimírem Mertou 7:00 Srdce pro bezmocné 7:25 Živá histo-
rie – Hrad Strečno 7:35 Cvrlikání (30. díl): Nezmaři 8:45 Putování 
modrou planetou: Čína 9:25 Milosrdenství a svatost: Kalwaria 
Zebrzydowska 10:00 Primiční mše svatá P. Jiřího Luňáka: 
Ořechov [P] 12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 
12:25 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne: Zpravodajské 
Noeviny a Terra Santa News 13:05 Muzikanti, hrajte (1. díl): 
S dechovou hudbou Svárovanka 14:10 Jezuité o: Poslání učitelů 
14:35 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Pozvání na svatbu 
16:00 Outdoor Films s Leopoldem Sulovským (3. díl): Na vrcholy 
velehor 17:30 Stavitelé měst 17:40 Můj Bůh a Walter: Zpověď 
17:55 Sedmihlásky (53. díl): Páslo děvča pávy 18:00 Noeland 
(44. díl) 18:30 Animované biblické příběhy: Ježíšova mod-
litba 19:00 Cesta k andělům (75. díl): Milan Novák – histo-
rik 20:00 Koncert Václava Hudečka a hostů ze Štípy u Zlína 
21:35 Stíny barbarské noci 22:20 Jak potkávat svět (30. díl): 
S básníkem Františkem Novotným a hercem Luďkem Munzarem 
23:40 Ars Vaticana (21. díl) 23:50 Polední modlitba Sv. otce 
Františka 0:05 10 let s televizí Noe: Noe Culture 1:05 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

TELEVIZE 
DOBRÝCH ZPRÁV

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

TV NOE (změna programu vyhrazena)

Podrobnosti na www.tvnoe.cz
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Liturgická čtení
Neděle 10. 7. – 15. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Dt 30,10–14
Ž 69(68),14+17.30–31.36ab+37
Odp.: srov. 33 (Hledejte, ubožáci, 
Hospodina a pookřejte v srdci.)
2. čt.: Kol 1,15–20
Ev.: Lk 10,25–37

Pondělí 11. 7. – svátek 
sv. Benedikta
1. čt.: Př 2,1–9
Ž 34(33),2–3.4+6.9+12.14–15
Odp.: 2a (Ustavičně chci velebit 
Hospodina.)
Ev.: Mt 19,27–29

Úterý 12. 7. – ferie
1. čt.: Iz 7,1–9
Ž 48(47),2–3a.3b–4.5–6.7–8
Odp.: srov. 9d (Bůh dává věčné 
trvání svému městu.)
Ev.: Mt 11,20–24

Středa 13. 7. – nezávazná 
památka sv. Jindřicha
1. čt.: Iz 10,5–7.13–16
Ž 94(93),5–6.7–8.9–10.14–15
Odp.: 14a (Hospodin nezavrhne 
svůj národ.)
Ev.: Mt 11,25–27

Čtvrtek 14. 7. – nezávazná 
památka bl. Hroznaty 
nebo sv. Kamila de Lellis
(v plzeňské diecézi: svátek 
bl. Hroznaty)
1. čt.: Iz 26,7–9.12.16–19
Ž 102(101),13–14ab+15. 
16–18.19–21
Odp.: 20b (Hospodin popatřil 
z nebe na zem.)
Ev.: Mt 11,28–30

Pátek 15. 7. – památka 
sv. Bonaventury
1. čt.: Iz 38,1–6.21–22.7–8
Iz 38,10.11.12abcd.16
Odp.: srov. 17b (Ty, Hospodine, 
jsi zachránil mou duši, aby 
nezahynula.)
Ev.: Mt 12,1–8

Sobota 16. 7. – nezávazná 
památka Panny Marie Karmelské
(v ostravsko–opavské diecézi: 
svátek Výročí posvěcení katedrály)
1. čt.: Mich 2,1–5
Ž 10(9B),1–2.3–4ab.7–8ab.14
Odp.: 12b (Nezapomínej na 
chudáky, Hospodine!)
Ev.: Mt 12,14–21

KÁZÁNÍ PATRONA KAZATELŮ – NABÍDKA KNIŽNÍ NOVINKY
Nejen pro kněze nabízí A.M.I.M.S. svou nejnovější brožurku s názvem Kázání svatého Jana Zlatoústého. Kni-
ha má 84 stran a obsahuje prvních 15 kázání na Janovo evangelium. Tuto publikaci, stejně jako mnoho dalších 
(včetně pěti dílů kázání sv. Jana M. Vianneye), je možno objednat za příspěvek na tisk 20 Kč (+ poštovné) na ad-
rese: A.M.I.M.S., Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí • marek@fatym.com • tel. 728 655 271.

Z předmluvy: „Svatý papež Pius X. prohlásil Jana Zlatoústého 8. července 1908 za patrona kazatelů... ani mnozí 
kazatelé dnes neznají promluvy tohoto mimořádně významného muže křesťanského východu.“

Jsi dívka a je ti 12 až 18 let a chceš lépe poznat sama sebe a zdokonalit 
svoji osobnost? Trápí tě některé otázky týkající se dospívání a hledáš, komu 
se můžeš svěřit? Chceš se dovědět více o lidské sexualitě? Chceš se umět 
dobře nalíčit a pečovat o pleť, o své vlasy? Navštiv náš kurz BÝT SAMA SEBOU, 
který se koná ve dnech 18. 7. – 22. 7. 2016 či 15. 8. – 19. 8. 2016 denně od 
9.00 do 13.30 hodin v prostorách CENAP Brno. Více informací naleznete na 
http://www.cenap.cz/wks-byt-sama-sebou.php. Těšíme se na Tebe.

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

BREVIÁŘ PRO LAIKY 9. – 16. ČERVENCE 2016

Poselství Královny míru
„Drahé děti! Děkujte se mnou Bohu za dar, že jsem s vámi. Modlete 
se, děti moje, a žijte Boží přikázání, aby vám bylo dobře na zemi. 
Dnes, v ten den milosti, si přeji dát vám své mateřské požehnání 
míru a mé lásky. Přimlouvám se za vás u svého Syna a zvu vás, abyste 
vytrvali v modlitbě, abych s vámi mohla uskutečnit své plány. Děkuji 
vám, že jste přijali mou výzvu!“

Medžugorje, 25. června 2016

Uvedení do první modlitby dne: NE 10. 7. PO 11. 7. ÚT 12. 7. ST 13. 7. ČT 14. 7. PÁ 15. 7. SO 16. 7.

Antifona 1028 1148 1754 1975 1060 1181 1075 1197 1091 1214 1734 1953 1122 1247

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

Ranní chvály:

Hymnus 1029 1148 1426 1602 1061 1181 1076 1197 1091 1214 1734 1953 1123 1248

Antifony 1030 1149 1756 1976 1062 1182 1076 1198 1092 1215 1107 1232 1123 1248

Žalmy 1030 1150 813 914 1062 1183 1076 1198 1093 1215 1108 1232 1124 1249

Krátké čtení a zpěv 1033 1152 1756 1977 1065 1186 1079 1201 1095 1218 1735 1954 1126 1251

Antifona k Zach. kantiku 704 795 1427 1603 1065 1186 1080 1202 1429 1605 1735 1954 1431 1607

Prosby 1033 1153 1757 1977 1065 1186 1080 1202 1095 1219 1724 1943 1126 1252

Závěrečná modlitba 704 795 1427 1603 1065 1187 1428 1604 1429 1605 1430 1607 1431 1607

Modlitba během dne:

Hymnus 1034 1157 792 890 1066 1187 1081 1203 1096 1220 1112 1237 1127 1253

Antifony 1035 1155 1051 1171 1066 1188 1081 1203 1097 1220 1113 1237 1128 1253

Žalmy 1035 1155 1051 1171 1067 1188 1081 1204 1097 1220 1113 1238 1128 1254

Krátké čtení 1037 1157 1759 1979 1069 1190 1084 1206 1100 1223 1115 1240 1130 1256

Závěrečná modlitba 704 795 1427 1603 1069 1191 1084 1206 1100 1224 1116 1240 1131 1256

Nešpory: SO 9. 7.

Hymnus 1024 1143 1039 1158 1426 1602 1071 1192 1085 1208 1101 1225 1736 1955 1132 1258

Antifony 1025 1144 1040 1159 1761 1981 1071 1193 1086 1209 1102 1226 1118 1243 1133 1259

Žalmy 1025 1144 1040 1159 1761 1982 1072 1193 1087 1209 1102 1226 1118 1243 1133 1259

Kr. čtení a zpěv 1027 1146 1043 1162 1763 1983 1074 1195 1089 1212 1105 1229 1737 1956 1135 1261

Ant. ke kant. P. M. 704 794 705 795 1427 1603 1074 1196 1090 1212 1429 1605 1737 1956 705 796

Prosby 1028 1147 1043 1163 1764 1984 1074 1196 1090 1212 1105 1229 1731 1950 1135 1261

Záv. modlitba 704 795 704 795 1427 1603 1075 1196 1428 1604 1429 1605 1430 1607 706 796

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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LA SALETTA
Jean Jaouen, M. S. • Z francouzštiny vybrala a přeložila 
Eduarda Macháčková • Předmluva Jan Stern, M. S., archivář 
Misionářů Naší Paní z La Saletty

Ke 150. výročí zjevení Panny Marie v La Salettě (19. 9. 1846) 
vyšla publikace o těchto zjeveních od vynikajícího teologa Jea-
na Jaouena, který znal nejlépe dokumentární prameny oněch 
událostí a očistil toto zjevení od lidských výtvorů. Jednalo se 
zejména o tzv. La Salettské tajemství, vytvo-
řené v dobrém úmyslu. Autor knihy na zákla-
dě historických dokumentů prokázal vznik 
a účelovost tohoto tajemství, které nepochá-
zí ze zjevení.

VÉRITÉ • Brož., 130x199 mm, 
92 stran, 40 Kč

OSTROVY PASTÝŘŮ
Petr Rybář

Civilní zpověď o poslání kněze. Zápisky 
o krásách, úskalích a hlubinách i o nekoneč-
ných prostorách, kterými prochází muž, jenž 
se rozhodl pro povolání sluhy Božího.

Dauphin • Brož., 117x175 mm, 
76 stran, 198 Kč

ŘÍMSKÝ MISÁL
Přeložil a liturgickými poznámkami opatřil P. Marian 
Schaller O. S. B.

Toto vydání Římského misálu je přetiskem úplného a ne-
změněného posledního vydání P. Mariana Schallera O. S. B. 
z roku 1952 (vyšlo s církevním schválením). Je zde také při-
dán dodatek obsahující změny Římského misálu provedené 
do roku 1962, některá mešní propria míst-
ního významu a nejobvyklejší žehnání udě-
lovaná zpravidla před mší svatou nebo po 
ní. Misál je ozdoben rytinami převzatými 
z olomouckého misálu vydaného roku 1740.

Dědictví Svatováclavské 
a Nakladatelství Sypták 

Váz., 105x160 mm, 1644 stran, 990 Kč

NOVÝ ZÁKON
Předmluva Prof. ThDr. Jan Matějka

Text užívaný v českých liturgických kni-
hách, přeložený z řečtiny se stálým zřetelem 
k Nové Vulgátě. Překlad je dílem pracovní 
skupiny vedené docentem biblických jazyků 
ThDr. Václavem Bognerem. Vyšlo s církev-
ním schválením.

Karmelitánské nakladatelství 
Čtvrté vydání • Váz., 115x172 mm, 

872 stran, 430 Kč

O PANNĚ MARII LITURGIE A BIBLE

O KNĚŽSTVÍ

Po dobu letních prázdnin bude v naší prodejně v Olomouci na Dolním náměstí v sobotu zavřeno.


