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Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Dnes se chceme zamyslet nad 
zázrakem rozmnožení chle-

bů. V úvodu jeho popisu podaného Ma-
toušem (srov. 14,13–21) se Ježíš dozvě-
děl zprávu o smrti Jana Křtitele a vydal 
se lodí přes jezero hledat „opuštěné mís-
to, aby byl sám“ (v. 13). Lidé to však po-
chopili a předešli Ho, takže „když vystou-
pil, uviděl velký zástup, bylo mu jich líto 
a uzdravil jejich nemocné“ (v. 14). Tako-
vý byl Ježíš: plný soucitu a starostí o dru-
hé. Překvapuje odhodlanost těchto lidí, 
kteří se obávají, že budou opuštěni a zů-
stanou sami. Zemřelý Jan Křtitel, charis-

matický prorok, Ježíšovi důvěřoval a sám 
o Něm řekl: „Ten, který má přijít po mně, 
je mocnější než já.“ (Mt 3,11) Zástup Jej 
tak sleduje všude, naslouchá Mu a přiná-
ší Mu svoje nemocné. A když to Ježíš uvi-
děl, bylo Mu jich líto.

Ježíš není chladný, nemá chladné srd-
ce, je schopen soucitu. Na jedné straně 
pociťuje k tomuto zástupu lidí vazbu a ne-
chce, aby odcházeli; a na straně druhé po-
třebuje být sám, v modlitbě, s Otcem. Čas-
to stráví noc na modlitbě se svým Otcem. 
Také onoho dne se tedy Mistr lidem vě-
noval. Jeho soucit není vágním pocitem, 
nýbrž výrazem veškeré moci jeho vůle být 

nám nablízku a spasit nás. Ježíš nás má 
velice rád a chce nám být blízko.

K večeru si Ježíš dělá starost s tím, 
jak dát všem těm vyhladovělým a unave-
ným lidem najíst, a postará se o ty, kdo 
Ho následují. A chce do toho zapojit svo-
je učedníky. Říká jim totiž: „Vy jim dejte 
jíst.“ (v. 16) A dokázal jim, že pár chle-
bů a ryb, které měli, může být v síle víry 
a modlitby rozděleno mezi všechny ty-
to lidi. Ježíš vykoná zázrak, ale je to zá-
zrak víry a modlitby, podnícený soucitem 
a láskou. Ježíš tedy „lámal chleby a dal 

Milosrdenství – nástroj společenství (srov. Mt 14,13–21)
Katecheze Svatého otce Františka při generální audienci 17. srpna 2016 v aule Pavla VI.

Misionářka lásky, Matka Te-
reza z Kalkaty, je svatoře-
čena. Ve Svatém roce mi-

losrdenství velmi příznačné. Ta, která 
rozdávala „plnými hrstmi“ milosrden-
ství různého druhu, je povýšena k úctě 
oltáře. Do posledního písmene vyplnila 
Ježíšovu výzvu, o níž hovoří ve své ka-
techezi papež František: „Vy jim dejte 
jíst.“ (Mt 14,16)

I když v evangeliu je zřejmé, že šlo 
o nasycení hladovějícího zástupu, přes-
to gesta a úkony, které Ježíš při tom 
provedl, naznačují mnohem hlubší ro-
vinu onoho nasycení. Jde zde o setkání 
s Bohem, pro kterého není nic nemož-
né, který jediný se postará do důsledku 
o potřeby člověka a který při tom záro-
veň nabízí zdarma „nadstandard“: potra-
vu pro duši, tak důležitou na cestě spá-
sy! Matka Tereza byla pravou Ježíšovou 
učednicí, v její osobě žil a působil Troj-
jediný Bůh. Její velikost a poselství pro 
dnešní a budoucí časy nespočívají ve vel-
kých činech, záměrně medializovaných. 
Ale její malé, prosté skutky lásky a život 
neustálé modlitby – to vše konáno z lás-
ky k Ježíši a k lidem – samy proměnily 
Terezinu „malost“ ve velkolepé celosvě-
tové dílo, jež má za cíl prostou pomoc 
těm nej ubožejším z ubohých.

Nebylo by to i tak málo, avšak je nut-
né vidět právě ještě onen aspekt spiritua-

lity Matky Terezy, aspekt veskrze duchov-
ní, o němž svědčí také P. Leo Maasburg 
v rozhovoru pro časopis VISION 2000. 
(str. 4–5) U sester Matky Terezy je na 
prvním místě vždy Bůh. A ony jsou vždy 
a všude živými svědkyněmi, že bez kaž-
dodenní mše svaté a adorace není mož-
né vydržet v konání skutků lásky done-
konečna, jejich síla by se brzy vyčerpala. 
Zde je třeba hledat odpověď na otázku, 
proč tolik křesťanů v dnešní době je na 
dně svých fyzických i duševních sil – a to 
ani zdaleka mnohdy nekonají tak nároč-
né dílo, jako sestry Matky Terezy při pé-
či o chudé. Je třeba místo omluv, proč 
už nemám sílu na modlitbu, na setkání 
s Trojjediným Bohem ve svátosti, naopak 
ještě více o toto setkání usilovat. Kdo vy-
nakládá úsilí toto dodržovat, ví, že tak je 
mnohem snadnější vyrovnat se s tlakem, 
který svět na člověka vyvíjí. Ano, mše sva-
tá, adorace, svátosti – to je zdroj živé vo-
dy pro náš život v tomto světě a pro dal-
ší kroky na cestě ke spáse duše!

Tolik poselství nové světice – aspoň 
náznakem jeho část… Je zde však ještě 
jedno poselství doby, které bychom ne-
měli přehlédnout a jehož výpovědní hod-
nota není o nic menší, ba právě naopak. 

Je to poselství Panny Marie z Fatimy, je-
hož 100. výročí (13. května 2017) se blí-
ží mílovými kroky. Napsáno o něm bylo 
i ve Světle již mnoho, ovšem 300. výročí 
úmrtí „mariánského proroka“ sv. Ludvíka 
Grigniona z Montfortu (28. dubna 2016) 
naléhavě připomíná pozoruhodné proroc-
tví budoucí spásy. (str. 6–8) A je skuteč-
ně jedním ze znamení doby, že „poslední 
zápas mezi Pánem a královstvím Satana 
bude o manželství a rodinu“ …

Prosme tedy novou světici Matku Te-
rezu, jež říká, že láska začíná v rodině, 
aby vyprosila světu mocnou sílu Boží, 
která ukrátí co nejvíce zdánlivě vítězný 
boj Satanův proti rodině, lidské důstoj-
nosti a přirozenosti, proti úctě k živo-
tu a jeho Stvořiteli. Kéž Neposkvrněné 
Srdce Panny Marie zvítězí prostřednic-
tvím „silných“ věřících, kteří každý den 
znovu a znovu čerpají svoji sílu ze mše 
svaté, aby vytrvali v boji lásky proti zlo-
bě a úkladům Satanovým! Tak, jako o to 
pokorně prosíme i v modlitbě ke sv. arch-
andělu Michaelovi: „Opatruj nás v boji 
proti úkladům ďáblovým!“ Na Matce Te-
reze vidíme, že i když člověk milující Bo-
ha prožívá „vnitřní noc“, dojde vítězství, 
když se přidrží Toho, kdo jediný je Vítě-
zem nad veškerým zlem. Nebojme se te-
dy, a nebojme se hojně užívat svěcenou 
vodu, jejíž Boží síla je nezměrná!

Daniel Dehner

Pokračování na str. 6

Editorial
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Liturgická čtení
1. čtení – Mdr 9,13–18
Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, 
kdo pochopí, co chce Pán? Myšlenky 
smrtelníků jsou totiž nejisté a naše zá-
měry vratké. Vždyť porušitelné tělo du-
ši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje 
mysl plnou starostí. S námahou luštíme 
smysl pozemských věcí, nesnadno na-
lézáme to, co je nejvšednější. Kdo mů-
že vyzkoumat to, co je v nebi?
Kdo poznal tvou vůli, když jsi mu nedal 
moudrost a z výšin neposlal svého sva-
tého ducha? A tak se upravilo chování 
těch, kdo jsou na zemi, lidé se naučili, 
co je ti milé, a moudrostí se zachránili. 

2. čtení – Flm 9b–10.12–17
Mluví to Pavel, vyslanec a nyní vězeň 
pro Krista Ježíše. Prosím tě za svého sy-
na, kterému jsem dal život tady v žaláři, 
Onezima. Posílám ti ho nazpátek (při-
jmi ho), jako by to bylo moje vlastní srd-
ce. Nejraději bych si ho nechal u sebe, 
aby mi sloužil místo tebe tady ve vězení, 
které snáším pro hlásání evangelia. Ale 
nechtěl jsem nic udělat bez tvého sou-
hlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal 
jako vynucený, nýbrž byl dobrovolný.
Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys 
ho dostal nazpátek navždycky, ne už ja-
ko otroka, ale jako něco více než otro-
ka: jako drahého bratra. Když i mně je 
tolik milý, jak teprve tobě, jako člověk 
i jako křesťan. Jsi-li tedy přesvědčen, že 

Dokončení na str. 13

Dnes více než jindy pros Du-
cha Svatého o dar moudrosti. 
Přečti si nejdříve první čtení 

a nepokračuj, dokud nebudeš přesvěd-
čen, že když ti Pán nedá moudrost a ne-
pošle ti Svatého Ducha, nejsi schopen po-
znat Boží úmysly. Teprve takto připraven 
se můžeš připojit k zástupu, který tak hoj-
ně obklopuje Pána. Ježíš ví velice dobře, 
jak vysoké jsou jeho nároky, a nechce to 
před tebou zatajit.

Stoupá vzhůru k Jeruzalému a ví, co 
ho tam čeká. Pohled na tak početný zá-
stup, který jde zatím s ním, jej ovšem ne-
může naplnit radostí, jak by se zdálo. Ví 
totiž, že brzy zůstane se svým křížem zce-
la sám. Následovat Ježíše jako jeho sku-
tečný učedník je mnohem náročnější než 
se připojit k houfu, který jde za ním. Je-
ho divy i jeho slova mohou snadno vyvo-
lat počáteční nadšení. Shluk kolem něho 
láká další zvědavce, aby se přidali. Lidem 
dělá dobře, když se k nim připojují dal-
ší. Mají dojem, jako by to byla jejich zá-
sluha. Dovídají se však skutečně všichni, 
o co zde opravdu jde? Dá se vůbec sta-
vět na masovém nadšení? Ježíš je nechce 
odradit. Naopak. Jak by ho to potěšilo, 
kdyby všichni skutečně vytrvali. Ale jeho 
následovníci musí předem poznat a při-
jmout, že ve Svatém městě ho čeká bo-
lestný kříž, a to je znamení, bez kterého 
ho nikdo nemůže doopravdy následovat.

Ani ty nespoléhej na to, že jsi jedním 
z takového zástupu. Ke komu ses vlastně 
připojil? K Ježíši, nebo jen k velkému spo-
lečenství, které ho právě obklopuje? Ježíš 
se tě nebude ptát, s kým jdeš, ale zda vy-
trváš s ním a u něho. Co se s tebou stane, 
když se ten zástup náhle rozejde? Budeš 
mít odvahu a vůli setrvat s Pánem třeba 
sám nebo i proti všem? Nemá-li tě tako-
vá situace zaskočit, zvaž včas své skuteč-
né síly a možnosti.

V tom smyslu vyslechni podobenství 
o staviteli a králi. Chce ti tím Pán snad 
říct, aby sis to dobře rozmyslel, zda ho 
máš následovat a stát se jeho učedníkem? 
V tom přece nemáš na vybranou, je to 
smysl tvého bytí, pro který jsi byl stvo-
řen a obdařen životem.

Ježíš tě upozorňuje, aby ses připra-
vil na situace, kdy se nebudeš moci opí-
rat nejen o podobně smýšlející a nadše-
ný zástup, ale dokonce ani o své nejbližší 
a vůbec o nikoho kolem sebe. Může se 

dokonce stát, že právě ti, které máš nej-
raději, budou najednou chtít vykročit ji-
nou cestou. I tobě se může zdát, že je to 
cesta lákavá a světlá, zatímco Ježíšova je 
strmá, a dokonce je potřísněná krví. Bu-
deš tedy postaven před rozhodnutí, komu 
dáš přednost. Pán tě vyzývá, abys své roz-
hodnutí nenechával až na těžkou chvíli 
zkoušky. Ta by tě mohla překvapit a za-
stihnout nepřipraveného. Zamysli se váž-
ně již nyní, v době klidu, jak na tom jsi. 
Vyplatí se počítat včas s tím, že pomíjivé 
tělo zatěžuje duši, že myšlenky smrtelní-
ka jsou bázlivé a naše záměry jsou vratké.

Tvůj Pán tě ovšem nechce přimět k to-
mu, abys ze svého srdce vyloučil všech-
ny, které miluješ. Čím větší je však tvoje 
láska k nim, tím více si máš být vědom, 
jak velice máš milovat toho, kterému pa-
tří nejpřednější místo přede všemi.

Ke všemu dobrému a krásnému, co 
máš a potkáváš, máš zaujmout takový 
vztah, abys toho, od něhož pochází všech-
no dobré a krásné, stavěl ve svém srdci 
a ve svém životě vždy na první místo. Ta-
kové prvenství nepotřebuje Ježíš pro sebe. 
Je to v tvém zájmu, abys nikomu a niče-
mu nedával před ním přednost. Cvič se 
v tom vytrvale, aby se ti stalo samozřej-
mostí, že máš pro Pána vyhrazeno vždy 
místo nejpřednější.

Ježíš dobře zná tebe i tvou slabost 
a dobře ví, že často jen obtížně poznáváš 
Boží úmysly. Vybízí tě k rozvaze, protože 
nic nechce udělat bez tvého souhlasu, aby 
tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynuce-
ný. Zvaž dobře svůj rozpočet a své mož-
nosti a musíš dojít k závěru, že sám u se-
be nenajdeš dostatek prostředků a sil, 
abys vystavěl a tím méně uhájil všechno, 
co je zapotřebí. Když tedy vidíš, že ne-
máš na to, abys vystavěl věž svatosti, že 
sám ze sebe nejsi ničeho schopen, vyjdi 
vstříc Ježíši a s radostí a pokorou přijmi 
jeho podmínky. On netáhne se svým voj-
skem proti tobě, ale proti zlu, které je ko-
lem tebe i v tobě.

Absolutismus lásky
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, 
nemůže být mým učedníkem.

23. neděle v mezidobí – cyklus C

V hlubokém přesvědčení, že ty a Ježíš 
patříte k sobě, budeš za všech okolností 
ochotně přijímat jeho vůli, takže již ne-
budeš žít ty, ale bude v tobě žít Kristus (1).

Nedokončené stavby a prohry si zavi-
níš sám, když se pustíš do díla jen vlast-
ní silou, která se podobá trávě: z rána kvete 
a bují, ale večer je skosena a vadne (2). Jen 
ve spojenectví s ním budeš mít dostatek 
potřebné milosti, abys dokončil svou stav-
bu a abys neprohrál svou bitvu. 

Můj Ježíši, nasyť mě brzy svou slitovnos-
tí, ať dojdu k moudrosti srdce (3).

 Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Gal 2,20; (2) srov. Ž 90,5–6;
(3) srov. Ž 90,12–14
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Po léta doprovázel P. Leo Maas-
burg novou světici Matku Te-
rezu a zažil ji zblízka. Zeptali 

jsme se ho: Jak se modlí světice? Čemu 
se můžeme od ní učit?

* * *

Jaké místo zaujímala modlitba v životě 
Matky Terezy?

P. Leo Maasburg: Jeden mladý kněz jí 
jednou položil tuto otázku: „Matko Tere-
zo, co je vlastně vaším tajemstvím?“ Podí-
vala se na něho trochu nevraživě a odpo-
věděla: „To je velmi jednoduché. Modlím 
se.“ Skutečně patřila modlitba u Matky 
Terezy k životu stejně jako dýchání. Když 
zrovna nevykonávala nějakou práci nebo 
si s někým nepovídala, viděl jsem ji mod-
lit se. V jejích rukou byl vždycky růženec. 
Ona sama říkala: „Myslím si, že není ni-
kdo, kdo by potřeboval Boha více než já. 

Cítím se tak nepotřebná a slabá. Protože 
se nemohu spolehnout sama na sebe, spo-
léhám se na něho, 24 hodin každý den. 
Mám ráda modlitbu. Touha po modlitbě 
je se mnou stále. Modlitba rozšiřuje srdce, 
až je připraveno přijmout Boží dar sama 
sebe. Chceme se rádi modlit, ale potom 
ztroskotáme. Když se chceš lépe modlit, 
modli se více! Když chceme být schopni 
milovat, musíme se více modlit.“

Vzpomínám si, že se při jedné cestě 
u čerpací stanice dlouho dívala na tanko-
vací hadici, kterou tekl benzín do nádrže, 
a potom řekla: „Podívej se, otče, to je ja-
ko krev v těle. Bez krve není v těle živo-
ta. Bez benzínu v autě žádná jízda. Ale 
také bez modlitby je duše mrtvá.“

Jak se Matka Tereza modlila?
P. Leo Maasburg: Matka Tereza od-

pověděla na tuto otázku: „Bůh mluví ke 

mně – a já mlu-
vím k němu. Je 
to tak jednoduché. To je modlitba.“ Mod-
litba má být kontaktem od srdce k srdci. 
„Když se modlím k Ježíši, pak je to od mé-
ho srdce k Srdci Ježíšovu. Když se modlím 
k Matce Boží, pak od mého srdce k Srd-
ci Mariinu.“ Základní věta Matky Tere-
zy o modlitbě zní: „Bůh mluví v tichosti 
našeho srdce a my nasloucháme. Potom 
z plnosti svého srdce mluvíme my, a na-
slouchá on. A to je modlitba.“ – „Modlit-
ba nevzniká sama od sebe,“ říká, „musíme 
vyvinout úsilí, abychom se modlili.“ Ona 
neučila žádným komplikovaným modliteb-
ním technikám, ale stále upozorňovala na 
to, že si musíme být vědomi, co děláme, 
když se modlíme. Pro Matku Terezu by-
la modlitba dětským kontaktem, jaký má 
dítě ke svému otci, ale určitě ne povrch-
ním, nýbrž „od srdce k srdci“.

10. září 1946, „den vnuknutí“

Když seděla Matka Tereza v Indii ve 
vlaku, dostala „volání“, které ji žádalo, 
aby žila a pracovala s chudými. Matka 
Tereza popsala toto volání jako „rozkaz, 
povinnost absolutní jistoty“, že má opus-
tit své sestry z Loreta a odejít do slumů 
Kalkaty, aby se úplně věnovala chudým. 
Její korespondence ukazuje, že toto volá-
ní Ježíšovo bylo „vnitřní oslovení“. Slyšela 
jasně a zřetelně ve své hlavě hlas, který jí 
říkal, co má dělat. A to trvalo po několik 
měsíců. Volání bylo tak přímé, že si byla 
jistá, že koná správně, navzdory vnitřní 
noci, v níž žila už po více let.

Známe úsilí, které musela Matka Tere-
za podstoupit, aby své domy otevřela pro 
umírající, nemocné a lidi bez domova. 
Ale jak to bylo s jejím vnitřním životem?

Dopisy adresované jejímu duchovnímu 
vůdci ukazují na hrdinský stupeň ctností 
při uskutečňování jejich zakládání. Mat-
ka Tereza v nich vyjadřuje svoji „vnitř-
ní noc“, znamení nejvyššího pročišťová-
ní ducha, „noc“, která šla až k pocitu, že 
není Bohem milována, a která měla ta-
ké pokušení pochybovat o existenci Bo-
ží, protože měla mnoho let dojem, že ji 
Bůh opustil. A přece uskutečnila takové 
dílo milosrdenství!

V roce 1959/1960 psala svému duchov-
nímu vůdci: „Cítím ve své duši strašnou 
bolest nad ztrátou. Mám pocit, že Bůh 
o mně nechce nic vědět, že Bůh není Bo-
hem, že Bůh ve skutečnosti není.“ Nebo 
že jí Bůh chce být milován, „jak ještě ni-
kdy nebyl milován“, s dojmem, že její lás-
ka není opětována. V jejím kontextu ne-
jsou tyto myšlenky žádnými bludy, nýbrž 

známkami svatosti. Matka Tereza byla pře-
svědčena, že Bůh existuje a že má plán 
pro její život, i když to teď necítila. Přes-
to se neustávala usmívat, pracovat a roz-
dávat radost. V roce 1961 psala v dopise 
Misionářům blíženské lásky: „Bez utrpe-
ní by byla moje práce jenom sociální služ-
bou… Ta veškerá bída, to veškeré zoufal-
ství ubohých musí být smířeno, a my se 
toho musíme zúčastnit.“

Blahořečení a svatořečení jsou uznání-
mi svatosti osoby za celý její život. Nene-
chávejme se překvapit tímto duchovním 
bojem Matky Terezy, ani zastrašit, on pat-
ří k etapám na cestě ke svatosti. Pocit, že 
Bůh je daleko od nás, nebo že vůbec ne-
ní, je velmi rozšířená zkušenost. Většina 
prací, které Matka Tereza vykonala, jsou 
sice obyčejné, ale ona je vykonala z lás-
ky k Bohu a k bližním v hrdinském sebe-
záporu, který byl opravdu mimořádný.

Zdroj: P. Paul-H. SCHMIDT, 
Mutter Teresa – Ein Zeugnis 

selbstloser Liebe

Z Maria heute 6/2016 přeložil -mp-

Mimořádná láska k Bohu 
a k bližnímu v hluboké vnitřní noci
V neděli 4. září 2016 bude svatořečena Matka Tereza z Kalkaty

P. Paul-H. Schmidt

Jestliže se chceš lépe modlit, modli se více!
Matka Tereza z Kalkaty – kontemplace ve světě

Rozhovor Christofa Gaspariho s P. Leem Maasburgem, 
ředitelem Missio-Austria pro rakouský časopis VISION 2000



35/2016 5

Jak se to dělá konkrétně?
P. Leo Maasburg: Matka Tereza učila ja-

ko svatý Pavel, že se musíme „modlit stá-
le“. Tato „stálá modlitba“ se u ní projevo-
vala v růženci, který pořád držela v ruce 
a „používala“. Často jsem pozoroval, jak 

nechávala rychle proklouzávat perly rů-
žence mezi prsty. Vzpomínám si třeba na 
jednu cestu do hor Střední Indie, kde se 
otevírala univerzita. Seděl jsem na stup-
ni pod ní a měl jsem její ruce s růžencem 
ve výši očí. Tak jsem mohl pozorovat, jak 
probíhaly perly skrze prsty, a to takovou 
rychlostí, že to byla pro celé „Zdrávas Ma-
ria“ určitě krátká doba. Domnívám se, že 
nad každou perlou růžence vysílala mod-
litební vzlyky, krátká zvolání, jako „můj 
Ježíši, milosrdenství“, nebo „Ježíši, Synu 
Boží, smiluj se nade mnou“.

Mnozí budou teď namítat, že není mož-
né se trvale modlit, musí se také něco dě-
lat. „Ora et labora“ – tak zní heslo bene-
diktinů…

P. Leo Maasburg: Modlitba není to-
též co práce a práce není totéž co mod-
litba, ale můžeme se učit „modlit se pra-
cí“. Matka Tereza byla velmi zamilovaná 
do Ježíše, proto chtěla být se svým Milo-
vaným po 24 hodin. A byla s ním, když 
všechno, co dělala, nedělala „pro něco“, 
nýbrž „pro někoho“ – pro něho. „... to jste 
pro mne udělali,“ říká Ježíš v jedné řeči. 
Když jsme dali hladovému najíst nebo 
ošetřili nemocného – což stále děláme, 
můžeme to dělat „pro něco“ (třeba pro 
peníze nebo ze ctižádosti) nebo pro ně-
ho, protože potkáváme v hladových, ne-
mocných, bezdomovcích jeho. Když kaž-
dou práci konáme pro něho, s ním, učíme 

se „modlit se prací“. To byla cesta Mat-
ky Terezy, jak přijít k tomu „modlete se 
bez ustání“ (1 Sol 5,17). Důsledkem to-
hoto „bytí s Ježíšem 24 hodin“ bylo, že 
se ona i její sestry staly „rozjímajícími ve 
světě“. Přitom viděly ve všech událostech 
a zkušenostech všedního dne působení 
Boží ve světě. Pro ně služba ubohým ne-
byla žádným přerušením modlitby. Byla 
jejím praktickým vyjádřením.

Mělo eucharistické klanění pevné mís-
to v jejich životě?

P. Leo Maasburg: Sestry trávily denně 
alespoň jednu hodinu před vystavenou 
Nejsvětější svátostí. V roce 1972, po vel-
kých záplavách v Bangladéši, ihned po-
slala Matka své sestry, aby tam pomáha-
ly. Bída byla nesmírná. Práce vyžadovala 
od sester nadlidské úsilí. Byly žádány, aby 
výjimečně nepřerušovaly svoji práci kvů-
li modlitbám. Matka Tereza se rozhodně 
postavila proti tomu: „Ne, sestry přijdou 
domů na adoraci a na mši svatou.“ Toto 
mnozí pomocníci vzhledem ke katastrofě 
nechápali. Ale Matce Tereze bylo jasné, 
že síla jejích sester se vyčerpá, když ne-
budou denně živeny mší svatou a adora-
cí. Bylo jí jasné, že síla pro jejich službu 
přichází jenom ze styku s Bohem. „Otče,“ 
řekla mi, „bez Boha jsme příliš chudé, než 
abychom ubožákům mohly pomáhat, ale 
když se modlíme, vkládá do nás Bůh svo-
ji lásku. Podívej se, sestry jsou chudé, ale 
modlí se. Plodem modlitby je láska. Plo-
dem lásky je služba. Jenom když se mod-
líš, můžeš ubožákům opravdu sloužit.“

Toto přesvědčení bylo pro ni tak zá-
sadní, že si dala na „navštívenky“ napsat 
tento text: „Plodem ticha je modlitba, plo-
dem modlitby je víra, plodem víry je lás-
ka, plodem lásky je služba, plodem služ-
by je pokoj.“

Také láskyplné soužití v rodině má svo-
je kořeny v modlitbě. „Rodina, která se 
spolu modlí, zůstává spojena.“ Tato věta 
nepochází sice od Matky Terezy, ale od 
otce Paytona, amerického kněze, který 
byl velkým apoštolem rodinné modlitby. 
Matka Tereza si ji vzala za svou, protože 
modlitba a jednota v rodině byly jejími 
srdečními záležitostmi. Vždycky kladla 
svým partnerům v rozhovoru tuto otáz-
ku: „Kde začíná láska?“ – aby si pak sa-
ma odpověděla: „Láska začíná doma, v ro-
dině.“ Modlitba je k tomu zdrojem síly.

Modlila se růženec také společně s ostat-
ními?

P. Leo Maasburg: Zčásti ano. Ale také 
sama. K tomu přicházely ještě chvály, neš-
pory, kompletář – sama, když byla na ces-
tách. S námi, když jsme ji provázeli. Se se-
strami, když byly doma. Ve vysokém stáří 
při modlení někdy usnula. Když se probra-
la, modlila se dále.

Zvala lidi ve svém okolí k modlitbě?
P. Leo Maasburg: Ano. Každou jízdu au-

tem začínala modlitbou, a sotva jsme byli 
ve volné krajině nebo měli před sebou del-
ší jízdu, začala předříkávat růženec. Dětem 
přinášela při každé příležitosti krátkou, čas-
to spontánně vytvořenou modlitbu. Třeba: 
„Ježíši v mém srdci, věřím ve tvoji něžnou 
lásku ke mně, miluji tě.“ Poukazovala na to, 
že každá modlitba je rozhovorem s Bohem: 
„Bůh mluví v tichu našeho srdce. A z hlou-
bi svého srdce pak mluvíme k Bohu.“ Naše 
modlitba je tedy odpovědí na výzvu Boží. 
Pokoušela se přivést nás k tomu, že modle-
ní je dialog, který vychází z darované milos-
ti, zvláště děkovná modlitba a chvalozpěv.

Co se člověk jako laik může naučit od 
Matky Terezy?

P. Leo Maasburg: Tichosti. Člověk potře-
buje období, v nichž naslouchá Pánu, po-
znává ho. V adoraci nebo meditaci Písma 
svatého. Jde o to, stále znovu poznávat Kris-
ta samotného. Tak se bude pro mne stávat 
stále živějším. Musím se pokusit vyprostit 
se z hluku života. Pak se stane moje jedná-
ní s lidmi vroucnějším, lepším. Když Ježí-
še znám, poznám ho také ve svých bratřích 
a sestrách. Pak bude moje jednání s ni-
mi novou formou modlitby. „Proměň svo-
ji lásku k Ježíši v činnou lásku,“ prohlásila 
Matka Tereza.

Jak se to dělá prakticky?
P. Leo Maasburg: V podzemní dráze se 

modlete růženec. Když sestupuji po dlou-
hých schodištích, mohu se modlit Vyznání 
víry – Ježíš přece sestoupil z nebe a stal se 
člověkem. Když jedu výtahem nahoru, mo-
hu se modlit k Duchu Svatému, který mě 
pozvedá do lásky Boží. Pro počítač si mo-
hu zvolit nějaké heslo, které mi bude připo-
mínat nějakou modlitbu nebo osobu, za kte-
rou se mám modlit. Všechno toto může být 
pomůckou ke kultuře modlitby.

Z VISION 2000 – 3/2016 přeložil -mp-
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„Kéž těchto sedm let, která nás dělí 
od stého výročí zjevení, urychlí předpo-
vídané vítězství Neposkvrněného Srdce 
Mariina ke slávě Nejsvětější Trojice.“ Tě-
mito důraznými slovy ukončil své kázání 
ve Fatimě papež Benedikt XVI. 
před šesti lety, dne 13. května 
2010.(1) Nyní máme rok 2016, 
a od stého výročí zjevení Panny 
Marie ve Fatimě nás tak dělí již 
pouhý rok. Můžeme proto říci 
s ještě větší důrazností a nalé-
havostí: „Kéž tento jediný rok, 
který nás dělí od stého výročí 
zjevení, urychlí předpovídané 
vítězství Neposkvrněného Srdce Marii-
na ke slávě Nejsvětější Trojice.“

Tento rok vigilie – předvečeru velké-
ho fatimského výročí je zároveň rokem 
třístého výročí úmrtí sv. Ludvíka Ma-
rie Grigniona z Montfortu, kněze a do-
minikánského terciáře: Zemřel ve Fran-
cii ve městě Saint-Laurent-sur-Sèvre dne 
28. dubna 1716. A je příznačné a – může-
me říci – prozřetelnostní, že toto výročí 
sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfor-
tu, velkého ctitele Panny Marie a autora 

díla O pravé pobožnosti k Panně Marii, zná-
mého také pod názvem O pravé marián-
ské úctě,(2) jež patří k nejznámějším a nej-
více rozšířeným knihám o Panně Marii, 
předchází výročí fatimskému: tak trochu 

jako sv. Jan Křtitel předchá-
zel Krista. Určitě i sv. Ludvík 
Maria Grignion z Montfortu, 
který miloval a miluje Pannu 
Marii jako málokdo, se z to-
ho v nebi raduje.

Je toho jistě mnoho, v čem 
sv. Ludvík Maria a Fatima 
souznějí a co tak činí z to-
hoto světce pravého před-

chůdce Fatimy, ale je zde jeden rys, který 
je zvlášť významný a hodný zdůrazně-
ní, a tím je prorocký charakter obojího. 
O Fatimě bylo plným právem řečeno, že 
„mezi moderními zjeveními je […] bez-
pochyby zjevením nejvíce prorockým“(3). 
Obdobně ten, kdo četl Grignionův kniž-
ní klenot O pravé pobožnosti k Panně Ma-
rii čili O pravé mariánské úctě, musí kon-
statovat, že se nejedná o pouhé zbožné 
čtení, ale o text, který nese jasnou pečeť 
a rozhodnost charismatu proroctví, tedy 

toho zvláštního daru Ducha Svatého, kte-
rým je proroctví.

Prorocký pohled sv. Ludvíka 
Marie Grigniona z Montfortu a Fatimy 

na současnost

Když se řekne slovo „prorok“, všichni 
hned myslí na toho, kdo předpovídá vě-
ci budoucí, a jistě to není nic nesprávné-
ho, protože jím je prorok podstatně. On 
je ten, kdo mluví jménem Božím a jako ta-
kový může v Božím světle – a jen v tomto 
světle – poznávat, co má nastat v budouc-
nosti. K tomu však neoddělitelně patří, že 
mluví v Božím jméně o přítomno sti: vždyť 
budoucnost z této přítomnosti vychází.

Jaký je tudíž prorocký pohled sv. Lud-
víka Marie Grigniona z Montfortu na pří-
tomnost? Můžeme odpovědět, že je velmi 
kritický, až tragický. Jako nejvýraznější 
příklad můžeme uvést část jeho Modlit-
by o apoštoly posledních časů, nazývané 
také Žhoucí modlitbou: (4) „Je čas, abys 
jednal, Pane, neboť rozmetali Tvůj zá-
kon. […] Přestupuje se Tvůj božský Zá-
kon, Tvým evangeliem se pohrdá, opouští 
se Tvoje náboženství, přívaly zvrácenos-

fr. Štěpán Maria Filip OP

Fatima a její předchůdce
Prorocký charakter sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu a fatimského poselství. 
Výročí úmrtí sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu a sté výročí fatimského zjevení.

učedníkům a učedníci zástupům“ (v. 19). 
Pán vychází vstříc lidským potřebám, ale 
chce, aby se každý z nás na jeho soucitu 
konkrétně podílel.

Zastavme se nyní u gesta Ježíšova po-
žehnání: „Vzal těch pět chlebů a ty dvě ry-
by, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby 
a dával.“ (v. 19) Jak je vidět, jsou to stejné 
znaky, které užil Ježíš při Poslední večeři 
a které užívá také každý kněz, když slaví 
posvátnou eucharistii. Křesťanská obec se 
rodí a neustále obrozuje tímto eucharis-
tickým společenstvím. Život ve společen-
ství s Kristem je proto něco zcela jiného 
než pasivita a stranění se všedního života. 
Naopak, stále více nás zapojuje do vztahů 
k mužům a ženám naší doby, aby se jim 
dostalo konkrétního projevu Kristova mi-
losrdenství a jeho pozornosti. Eucharistie, 

kterou slavíme, nás živí Kristem a postup-
ně nás také přetváří v Kristovo tělo a du-
chovní pokrm pro bratry. Ježíš chce dosáh-
nout všech, aby všem přinesl Boží lásku. 
Proto z každého věřícího vytváří služeb-
níka milosrdenství. Ježíš spatřil zástup, 
bylo Mu ho líto a rozmnožil chléb. Totéž 
činí s eucharistií. A my věřící, kteří přijí-
máme eucharistický chléb, jsme podněco-
váni Ježíšem k tomu, abychom se stejným 
soucitem tuto službu poskytovali druhým. 
Takový je postup.

Vyprávění o rozmnožení chlebů a ryb 
končí konstatováním, že všichni byli nasy-
ceni a ještě se sbíraly zbylé kousky (srov. 
v. 20). Když nám Ježíš svým soucitem 
a svojí láskou dává milost, odpouští nám 
hříchy, objímá nás, má nás rád, nedělá to 
polovičatě, nýbrž úplně. Jako k tomu do-

šlo tady: všichni byli nasyceni. Ježíš napl-
ňuje naše srdce a náš život svojí láskou, 
svým odpuštěním a svým soucitem. Ježíš 
tedy dovolil svým učedníkům, aby proved-
li jeho pokyn. Tak poznávají cestu, kte-
rou je třeba se ubírat: sytit lid a zachová-
vat jeho jednotu, to znamená sloužit životu 
a společenství. Prosme tedy Pána, ať svo-
ji církev neustále uschopňuje k této svaté 
službě, aby každý z nás mohl být ve svo-
jí rodině, v práci a svém okolí nástrojem 
společenství a byl viditelným znamením 
milosrdenství Boha, který nechce niko-
ho ponechat samotného a v nouzi, a na-
stalo tak společenství a pokoj mezi lid-
mi i spole čenství lidí s Bohem, protože 
toto společenství je životem pro všechny.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

Milosrdenství – nástroj společenství – dokončení katecheze Sv. otce ze str. 2
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ti zaplavují celou zemi a strhávají i Tvé 
služebníky. […] Ohavností je zpustošena 
celá země. Bezbožnost je na trůnu, Tvoje 
svatyně je znesvěcována, ohavnost pro-
nikla až na svaté místo. Bože spravedli-
vý, Bože odplaty, necháš všechno takto 
zpustnout? Spěje všechno ke konci jako 
Sodoma a Gomora? Umlkl jsi navždy? 
Není už potřeba, aby se dála Tvá vůle 
jak v nebi, tak i na zemi, aby přišlo Tvé 
království?“ (5)

Tato Grignionova „žhoucí“ slova tak 
odpovídají naší situaci, až se někdo ptá, 
zda se spíše než o prorockou vizi jeho 
současnosti nejedná o prorocké vidění 
naší doby.

Jaký je pak prorocký pohled Fatimy 
na současnost? Ne nepodobný Grignio-
novu. Připomeňme zde to, co Panna Ma-
ria odhalila Lucii, Františkovi a Hyacintě, 
třem pasáčkům, při svém třetím zjevení 
dne 13. července 1917: něco z tehdejšího 
proroctví o třech částech čili z tzv. trojího 
fatimského tajemství.(6) Jak je známo, prv-
ní tajemství odhaluje hrůzné vidění pek-
la: mnozí lidé žijí tak, že jako jiskry při 
velkých požárech padají do pekla. V dru-
hém tajemství pak Panna Maria mluví 
o urážení Boha. Obdobně již při svém 
prvním zjevení dne 13. května 1917 ho-
vořila o „hříších mnohých hříšníků, kte-
rými je urážena Boží velebnost“ a o „hří-
ších a urážkách, kterými je uráženo její 
Neposkvrněné Srdce“.

Grignionovo a fatimské proroctví 
budoucích trestů

Jak jsme již naznačovali, toto ostré vi-
dění současnosti je odrazovým můstkem 
pro proroctví ohledně budoucnosti. Po-
dobně jako v biblických proroctvích ne-
chybí ani v našem případě dvojí proroctví, 
totiž proroctví budoucího trestu a proroc-
tví budoucí spásy.

Co se týká proroctví trestů, je zvláště 
obsažné fatimské zjevení. Můžeme v tom-
to smyslu znovu připomenout vidění pek-
la v prvním fatimském tajemství, a jak se 
ve druhém tajemství předpovídá II. svě-
tová válka, i to, jak Rusko rozšíří své ko-
munistické bludy po světě a bude podně-
covat války a pronásledování církve: to je 
pak velmi barvitě vykresleno v třetím fa-
timském tajemství.

Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfor-
tu hovoří obdobně ve své Žhoucí modlit-

bě o „ohni Božího hněvu, který všechno 
spálí na popel“ (7).

Jistě, tato proroctví trestů jsou podmí-
něná, jako bylo např. podmíněno Jonášo-
vo proroctví o zničení Ninive (srov. Jon 
3,1–10), a zacílená ke spáse, totiž k to-
mu, aby vyburcovala lidi k pokání. Na 
rozdíl od Ninivanů se však lidé naší do-
by na pokání nedali, a tak se tato proroc-
tví bohužel naplnila.

Grignionovo a fatimské proroctví 
budoucí spásy

Naštěstí poslední slovo nenáleží nám, 
slabým a hříšným lidem, ale Bohu a jeho 
proroctví spásy. Obojí – jak sv. Ludvík 
Maria Grignion z Montfortu, tak fatim-
ské poselství – se shodují v podtržení vý-
sadního postavení Panny Marie v těchto 
proroctvích spásy.

Sv. Ludvík Maria píše o „šťastné do-
bě a věku Mariině“, který má vystřídat 
současnou vládu hříchu. Mluví tak o „té 
šťastné době, v níž úchvatná Maria bu-
de ustanovena za Paní a Vládkyni srdcí, 
aby je plně podřídila vládě svého veliké-
ho a jedinečného Ježíše“: „Přijde […] totiž 
Duch Svatý, protože nalezne svou drahou 
Snoubenku“ Marii „jakoby znovu vytvo-
řenou v duších lidí.“ (8) Důležitou úlohu 
zde podle našeho světce budou hrát velcí 
světci, „naplnění Duchem Svatým a zcela 
oddaní úctě Mariině, jejichž prostřednic-
tvím vykoná tato přesvatá Panovnice ob-
rovské divy ve světě, aby zde zničila hřích 
a na království zkaženého světa založila 
království Ježíše Krista, svého Syna“ (9).

Co se týká Fatimy, můžeme zde zvláš-
tě připomenout závěrečná, slavná (a v úvo-
du připomínaná) slova druhého tajemství: 

Poslední zápas bude o manželství a rodinu, 
svěřila kardinálovi tajemství vizionářka z Fatimy

Sestra Lucie dos Santos, jedna ze 
tří dětí, které byly svědky mariánských 
zjevení ve Fatimě, zemřela v roce 2005. 
Ale ještě před svojí smrtí předpověděla, 
že poslední zápas mezi Kristem a Sata-
nem bude o manželství a rodinu. Říká 
to kardinál Carlo Caffarra, který uvádí, 
že vizionářka mu poslala dopis s tímto 
poselstvím, když byl arcibiskupem v Bo-
logni v Itálii.

Vyhlášení sestry Lucie, jež vyslovila 
během pontifikátu Jana Pavla II., znovu 
uveřejnil mexický týdeník Desde la Fe ja-
ko reakci na výrok prezidenta Enrique-
ho Pe u Nieta, který oznámil, že bude 
podporovat manželství mezi homose-
xuály v této zemi. Mexický týdeník při-
pomněl vyhlášení kardinála Caffara pro 
italský tisk z roku 2008, tři roky po smr-
ti sestry Lucie.

Dne 16. února 2008 italský kardi-
nál sloužil mši svatou u hrobu sv. Otce 
Pia a pak poskytl rozhovor pro Tele Ra-
dio Padre Pio. Zeptali se ho na proroc-
tví sestry Lucie dos Santos, jež hovoří 
„o posledním zápase mezi Pánem a krá-
lovstvím Satana“. Kardinál Caffarra vy-
světlil, že sv. Jan Pavel II. ho pověřil, 
aby založil Papežský institut pro stu-
dium manželství a rodiny. Na začátku 
této mise poslal kardinál sestře Lucii 
z Fatimy dopis prostřednictvím jejího 

biskupa, když to nemohl udělat přímo. 
„Ačkoliv jsem neočekával, že mi ode-
píše, protože jsem ji žádal pouze o její 
modlitby, přišel mi z nevysvětlitelných 
důvodů dopis s jejím podpisem, který 
je nyní v archivu institutu,“ řekl kardi-
nál. V dopise bylo napsáno: „Poslední 
zápas mezi Pánem a královstvím Sata-
na bude o manželství a rodinu. Neboj-
te se. Každý, kdo se bude snažit o po-
svátnost manželství a rodiny, bude mít 
protivníky a oponenty, protože toto je 
rozhodující otázka.“ Potom dodala: 
„Panna Maria už však rozdrtila Sata-
novu hlavu.“

Kardinál Caffara řekl, že poté, co 
„znovu hovořil s Janem Pavlem II., je 
přesvědčen, že rodina je jádro sporu, 
jelikož je nosným pilířem stvoření. Je 
skutečným vztahem mezi mužem a že-
nou a generacemi. Jakmile se zničí zá-
kladový sloup, zřítí se celá budova. To-
ho jsme svědky v dnešní době. Právě 
se nacházíme v tomto klíčovém bodě 
a víme to.“

Kardinál dodal: „Jsem dojat, když čtu 
životopis Padre Pia a dozvídám se, jak 
velmi byla pro něho posvátnost manžel-
ství a svatost manželů důležitá navzdo-
ry opodstatněným úskalím.“

Zdroj: Catholic News Agency, 8. 7. 2016
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Obdržel jsem Vaše dopisy, a ač-
koliv jsem na všechny neodpo-
věděl, nepřestávejte se mě ptát 

na cokoliv, co si přejete vědět, pokud sku-
tečně toužíte být svatá, jak říkáte. Opač-
ný postup jednání by nebyl ani ponížený 
ani poslušný, a proto ne cestou svatých.

První věcí, jak získat velkou svatost, 
je uvědomit si, že jste hříšná a Bůh je ne-
konečně dobrý, a je to pouze jeho milos-
tí, že hříšníci se stávají dobrými křesťany 
a že dobří křesťané se stávají ještě lepšími.

Musíte být co nejvíce poslušná naše-
ho Pána Ježíše Krista, oslavovat Ho pro 
každou ctnost, kterou vlastníte. To je věc 
nad všechny ostatní, pro kterou je vníma-
vý k nespravedlnosti, a opouští ty, kteří 
Ho podvedou v těchto jeho nárocích be-
ze cti a milosti. Musíte Jej také horlivě 

milovat, abyste byla dokonalá, neboť sva-
tost pochází z lásky, a čím větší je láska, 
tím větší je světec. Nejlepší důkaz o na-
ší lásce ke Kristu, který můžeme dát, je 
poslouchat jeho příkazy a nést pro Něho 
kříž; čím větší je umrtvování a zahrnuje 
nesnáze, tím více to svědčí o nefalšova-
nosti naší lásky.

Opovržení sebou a vzdání se vlastní vů-
le jsou také znaky této lásky, neboť náš Pán 
říká: „Chce-li někdo přijít za mnou, ať za-
pře sám sebe.“ (Mt 16,24) Skutečně zbož-
ná duše je v nepřátelství se svým vlastním 
úsudkem a svojí vůlí, a je vděčná, když ob-
drží urážky nebo obtěžování, neboť dávají 
příležitost porazit tyto neřesti. Dokud člo-
věk nezískal od Boha toto sebe-nenávidění, 
mstil se na sobě pokáním tak dalekosáh-
lým, jak je jen možné, a je rád, když jiný 

člověk má mstít Kristovu příčinu na něm, 
nedošel tak daleko na cestě dokonalé lás-
ky k našemu Pánu, která zapříčiňuje, že 
duše má svatou nenávist sama k sobě tak, 
že může opravdově milovat Boha a sebe.

Dalším výsledkem hluboké lásky k na-
šemu Pánu je dokonalá dobročinnost 
k bližnímu, která roste s naší láskou k Bo-
hu a jejíž vlastník je zajedno se svým bliž-
ním, jako by byli částmi jednoho těla; při-
měje ho horlivě se modlit za druhé a konat 
pokání za jejich blaho, když je to mož-
né. Ať je Vaše srdce napořád zcela od-
dáno Kristu.

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

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

Přeložil -jn-

Dopis ženě, v čem spočívá pravá svatost

Sv. Jan z Avily

„Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. 
Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrá-
tí, a světu bude dopřáno údobí míru.“ (10)

Víme, že definitivní a plné naplnění 
proroctví spásy se má uskutečnit na kon-
ci časů, ale jak sv. Ludvík Maria, tak fa-
timské poselství nemyslí jen na tento de-
finitivní triumf Boží a Mariin, ale také na 
jeho předběžné a částečné naplňování již 
v tomto čase.

Náš podíl na triumfu Božím 
a Panny Marie

V závěrečné části naší úvahy ještě zbývá 
odpovědět na důležitou otázku: Co máme 
dělat my? I zde se sv. Ludvík Maria Grig-
nion z Montfortu a Fatima podstatně sho-
dují. Ve třetím fatimském tajemství anděl 
ukazuje pravou rukou na zem a silným hla-
sem říká: „Pokání! Pokání! Pokání!“ Má-
me tedy mít tohoto ducha pokání, který 
nás vede k lítosti nad hříchy, k časté svaté 
zpovědi a k obětem za obrácení hříšníků 
a na smír hříchů proti Neposkvrněnému 
Srdci Panny Marie: Panna Maria ve Fati-
mě zde zdůrazňuje smírné svaté přijímá-
ní o prvních sobotách.

Sv. Ludvík Maria, mezi jehož díla pat-
ří i kniha Podivuhodné tajemství svatého rů-
žence, jímž se přičiňujeme o svou spásu,(11) 

i Panna Maria Fatimská, která se třem dě-
tem zjevuje s růžencem v rukou a předsta-
vuje sebe samu jako Královnu posvátného 
růžence, dále vyzdvihují modlitbu posvát-
ného růžence, „mocnou zbraň vítězství“ (12).

A nakonec je zde to nejdůležitější: Úpl-
né zasvěcení Panně Marii, tak horlivě šíře-
né sv. Ludvíkem Grignionem, které v pří-
padě Fatimy nabývá podoby zasvěcení 
Mariinu Neposkvrněnému Srdci, jež by-
lo plným právem označeno za duši fatim-
ského poselství.(13)

Pokud se o toto všechno snažíme, pat-
říme podle Grignionova vyjádření k „pra-
vým dětem a služebníkům Mariiným“, 
a nikoliv k „dětem Beliálovým, tj. k ot-
rokům satanovým a přátelům světa“ (14); 
přispíváme k tomu, aby se naplnil Ma-
riin příslib: „Nakonec mé Neposkvrněné 
Srdce zvítězí.“

Poznámky:

 (1) Přístupné na internetu: http://radiovaticana.
cz/clanek.php4?id=12806.

 (2) Pod tímto názvem – O pravé mariánské úctě 
– vyšlo poslední české vydání tohoto díla: 
Přeložil Filip M. Antonín Stajner. Olomouc: 
Matice cyrilometodějská s. r. o., 1999 [zkra-
cujeme PMÚ].

 (3) Slova kardinála Tarcisia Bertoneho. In: 
KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY: Fatimské po-

selství. Praha: Sekretariát České biskupské 
konference, 2000, s. 3 [též přístupné na in-
ternetu: http://www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/
dokumenty/cervena-rada/?page=2].

 (4) Tato modlitba je otištěna in: Modlitby do-
poručované sv. Ludvíkem M. Grignionem 
z Montfortu: Příloha ke knize O pravé mari-
ánské úctě. Přeložil, uspořádal a poznám-
kami opatřil Filip M. Antonín Stajner. 
Olomouc: Matice cyrilometodějská s. r. o., 
1999, s. 5–18.

 (5) Č. 5. In: tamtéž, s. 6–7.
 (6) Srov. KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY: Fatimské 

poselství, s. 9–17.
 (7) Srov. č. 17. In: Modlitby doporučované 

sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu, s. 12.
 (8) Srov. PMÚ, č. 217: s. 160.
 (9) Srov. sv. Ludvík Maria GRIGNION Z MONTFORTU: 

Tajemství Mariino. 6. vyd. Přeložil Reginald 
M. Dacík. Olomouc: Matice cyrilometoděj-
ská s. r. o., 2002, s. 32–33.

 (10) KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY: Fatimské posel-
ství, s. 12.

 (11) Viz český překlad této knihy: Tajemství sva-
tého růžence: Podivuhodné tajemství svaté-
ho růžence, jímž se přičiňujeme o svou spásu. 
Přeložil Jiří Stejskal. Olomouc: Matice cyri-
lometodějská s. r. o., 2012.

 (12) Srov. sv. Josemaría ESCRIVÁ DE BALAGUER: 
Svatý růženec. Brno: Cesta, 1993, s. 11.

 (13) Dovolujeme si odkázat na vlastní článek 
„Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie“. In: RC Monitor, 9 (2012), č. 22, 
s. 10–14.

 (14) Srov. PMÚ, č. 54: s. 39.
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Přinášíme v plném znění sta-
novisko předsedy rady Iusti-
tia et pax při ČBK Mons. Vác-

lava Malého k výroku ústavního soudu, 
jímž zrušil zákaz adopce dětí registrova-
nými homosexuálními páry, a k novele 
zákona č. 115/2006Sb. o registrovaném 
partnerství.

* * *

K diskusi k výroku ústavního soudu, jímž 
zrušil zákaz adopce dětí registrovanými 
homosexuálními páry, a k novele zákona 
č. 115 /2006Sb. o registrovaném partner-
ství:

Je nutné, abychom si uvědomili, že exis-
tuje něco ještě hlubšího a zásadnějšího než 
naše svoboda a naše práva, a to respekt 
k druhým, zvláště k těm, kteří své oprávněné 
potřeby nemohou prosadit sami. Jako jsou 
děti, jimž chybí fungující biologická rodina.

Narůstající počet zachycených přípa-
dů týraných, zanedbávaných a zneužíva-
ných dětí je alarmující. Od roku 2009 se 
u nás zvýšil ze 4447 na 8478 v roce 2014 
(ročně zachycených případů). Za rok 2015 
se počet těchto dětí opět vyšplhal až na 
9433 (dle SPOD/MPSV), a to jsou pou-
ze podchycené případy.

Každého člověka napadne, zda by těm-
to dětem nebylo lépe v pěstounské péči, ve 
specializovaných ústavech, zda by je z je-
jich situace nevysvobodilo osvojení, a to 
třeba i registrovanými páry. Seriózní dis-
kuse o těchto otázkách je víc než žádou-
cí. Neztrácejme však ze zřetele fakt, že ti, 
jichž se tato diskuse týká nejvíce, promlu-
vit dost dobře nemohou. A v celospolečen-
ské debatě se pak bez skrupulí prosazují 
většinou představy a „práva“ dospělých.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
má velkou zásluhu na řadě projednává-
ní a aplikací změn a přístupů, které by-
ly uzákoněny ve prospěch rodin a dítěte. 
Uveďme např. návrh mechanismu dělení 
rodičovské dovolené či rozhodování o stří-
davé péči o dítě po rozvodu rodičů. Ne-
lze než souhlasit s tím, že dítěti prospívá 
péče a výchova obou rodičů.

Sama paní ministryně Marksová uvádí, 
že je zastánkyní tradiční rodiny. Model ro-
diny, již zakládá muž a žena, se osvědčuje 
po tisíce let a bezpočet odborných studií 

opakovaně dokládá, že nejlépe odpovídá 
zdravotním i psychickým potřebám dítě-
te. Nemá na ni tedy dítě nárok?

Souhlasíme proto s doporučením za-
mítnout návrh novely zákona o registrova-
ném partnerství, jak je formulovala Aso-
ciace center pro rodinu (ACER), jež 
sdružuje v současné době 28 právnických 
osob v České republice, které se angažu-
jí v oblasti rodinné a sociální problemati-
ky a ochrany práv dětí. Návrh novely je 
dalším oslabením významu biologického 
rodičovství jako jedinečného a nenahradi-
telného potenciálu v životě člověka, kte-
ré nelze oddělit od jeho biologické pod-
staty. Zárodečné buňky nelze považovat 
pouze za biologický materiál a jejich dár-
ce za pouhé zprostředkovatele bez jaké-
koliv odpovědnosti za osud nově vznik-
lého života.

Na rozdíl od praxe většiny evropských 
zemí není v naší legislativě respektováno 
právo dítěte znát identitu svých biologic-
kých rodičů. To má nevyhnutelně dopad 
na psychický vývoj dítěte, a co víc, z dítě-
te se tak může stát „komodita“, něco ja-
ko prostředek k uspokojení individuálních 
potřeb těch, kdo si chtějí „pořídit dítě“.

Souhlasíme s tím, že stávající právní 
úprava nevyžaduje změny, protože dis-

kutovaná problematika je již dostatečně 
upravena zákonem o registrovaném part-
nerství a občanským zákoníkem.

Adopce dětí v registrovaných part-
nerstvích se netýká jen dětí, které vzešly 
z původně heterosexuálního vztahu, ale 
otevírá diskusi o záměrném plození dětí 
v homosexuálním vztahu. Důsledky ply-
noucí z takového zplození dítěte nelze 
postihnout vzhledem k tomu, že je zaru-
čována anonymita dárcům.

Všichni lidé si zaslouží respekt, pro-
tože jsme všichni byli stvořeni k obrazu 
Božímu. Všichni jsme také byli pozváni 
ke spolupráci na zlidštění tohoto světa, 
jsme pozváni podílet se na Božím stvo-
řitelském díle. Každý podle svých mož-
ností. Každý máme jiné nadání, jiné tuž-
by, jiné možnosti dané našimi vrozenými 
danostmi a sociální situací. Mějme na pa-
měti velkou odpovědnost a ochotu k hlub-
šímu chápání svého lidství, když vstupuje-
me do diskuse, kde se hraje o budoucnost 
našich dětí, o budoucnost toho nejlepší-
ho, co máme.

Václav Malý, biskup
Předseda rady Iustitia et pax ČBK

V Praze dne 17. 8. 2016
Zdroj: TS ČBK

Stanovisko k novele zákona o registrovaném partnerství

Kolumbijští občané zabránili zavedení genderové 
ideologie do školních učebnic

Státní úřady v této latinskoamerické 
zemi ustoupily od plánu zavést do škol-
ních učebnic genderovou ideologii (podle 
nařízení Populačního fondu OSN), podle 
níž si každý člověk může zvolit vlastní 
pohlaví. Vláda ustoupila od svého plánu 
po masových protestech, kterých se zú-
častnily statisícové zástupy Kolumbijců 
ve velkých i malých městech s požadav-
kem okamžité demise tamější ministry-
ně školství Giny Parodyové, která tento 
plán prosazovala. Manifestace občanů 
podpořili také kolumbijští biskupové, kte-
ří nyní na webových stránkách biskupské 
konference vyjádřili uspokojení nad roz-
hodnutím vlády nepřistoupit ke změně 

textů školních učebnic a zároveň podě-
kovali všem, kdo vyšli do ulic na obranu 
lidských práv a svobod. Biskupové zdů-
raznili „úctu ke každé lidské bytosti ja-
ko zásadní hodnotu lidského soužití bez 
ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orien-
taci, národnost, rodinný původ, jazyk, 
náboženskou či politickou příslušnost“ 
a současně připomněli, že tato hodnota 
musí být hájena také ve školních učeb-
nicích „při respektování autonomie vý-
chovně-vzdělávacích institucí i jejich ve-
dení, učitelů, rodičů, studentů a celého 
školského sektoru“.

Podle www.radiovaticana.cz, 
18. 8. 2016
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Svěcení vody je celá řada. Důležitý je 
úmysl posvětitele, aby nastalo to, co mod-
litby vyjadřují. Svěcení vody v misálu Pav-
la VI. má jiná slova modliteb než v tradič-
ním obřadu a exorcisté (pokud je známo) 
místo těchto nových modliteb užívají tra-
diční obřad posvěcení vody.

Nad vodou je v misálu Pavla VI. tato 
kratší varianta:

„Bože, z tebe vyvěrá všechen život: 
Otevři nám živý pramen své milosti a po-
žehnej + tuto vodu, ať jí užíváme na zna-
mení touhy po odpuštění hříchů. Smiluj 
se nad námi a očisť naše srdce, chraň nás 
a buď naším útočištěm v každém souže-
ní, abychom vždycky věřili, že jsi s námi. 
Skrze Krista, našeho Pána.“

Také modlitba nad solí je jiná a s po-
známkou:

Uzná-li kněz za vhodné přidávat do vo-
dy sůl, požehná ji touto modlitbou: „Pro-
síme tě, všemohoucí Bože, požehnej + sůl, 
kterou sypeme do vody jako tvůj prorok 
Elizeus, aby voda byla zdravá. A dej, ať 
se touto vodou kropíme na znamení ví-
ry, že na nás sesíláš rosu svého Ducha, 
že jsi vždycky s námi a od zlého nás chrá-
níš. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Tradiční obřad je v latině. Uvádíme zde 
český překlad:

Naše pomoc je ve jménu Páně. – 
R: Který stvořil nebe i zemi.

Exorcizuji tě, stvoření soli, skrze Bo-
ha + živého, skrze Boha + pravého, skr-
ze Boha + svatého, který přikázal pro-
roku Elizeovi, aby tě hodil do vody, aby 
byla uzdravena závadná voda, aby ses sta-
la solí exorcizovanou ke spáse věřících. 
Buď všem, kteří tě požívají, uzdravením 
duše i těla. Z místa, kde budeš ponechá-
na, ať odejde každá záludnost, každý pře-
lud, každá lstivost a každý ďábelský klam 
a každý nečistý duch, vyhnaný skrze to-
ho, který přichází soudit živé i mrtvé i ce-
lý svět ohněm. Amen.

Modleme se: Tvou nesmírnou laska-
vost všemohoucí, věčný Bože, pokorně 
prosíme, abys toto stvoření soli, které jsi 
dal k užívání lidskému rodu, milostivě 
požehnal + a posvětil +. Aby byla všem 

ke zdraví duše i těla a cokoli s ní přijde 
do styku (bude pokropeno), ať je uzdra-
veno ode vší nečistoty, ode všech útoků 
duchovní zloby. Skrze...

Exorcizuji tě, stvoření vody, ve jménu 
+ Boha Otce všemohoucího, a ve jménu 
+ Ježíše Krista, Syna jeho, Pána našeho, 
a v síle Ducha + Svatého, aby ses stala 
vodou exorcizovanou k vyhánění veškeré 
nepřítelovy moci, abys dokázala nepříte-
le vykořenit a vytrhnout s jeho odpadlý-
mi anděly skrze sílu téhož našeho Pána 
Ježíše Krista, který přichází soudit živé 
i mrtvé i celý svět ohněm. Amen.

Modleme se: Bože, který jsi ke spáse 
lidského rodu nejdůležitější svátosti usta-
novil na základě vody, skloň se k našim 
prosbám a tuto látku připravenou k mno-
hému očišťování naplň silou svého po-
žehnání, aby sloužila k vyhnání démonů 
a k zapuzení všech nemocí, a proto kaž-
dé místo, které bude touto vodou pokro-
peno, ať odolává každé nečistotě, každé 
škodlivé věci, ať se v něm neusadí zhoub-
ný duch nebo přízrak, který znečišťuje. 
Ať jsou zahnány všechny úklady nepříte-
le, který se skrývá. A cokoli, co ohrožuje 
zdraví obyvatel nebo klid, ať pokropením 
této vody je vypuzeno, aby zdraví těla 
i duše, jenž bylo dáno skrze vzývání tvé-
ho svatého jména, bylo chráněno. Skrze...

Potom [posvětitel] třikrát vsype sůl do 
vody na způsob kříže a zároveň říká: Smí-
šení soli a vody ať se stane ve jménu Ot-
ce + i Syna + i Ducha Svatého +.

Pán s vámi. – R: I s duchem tvým.
Modleme se: Bože, Původce nepře-

konatelné síly a Králi nepřemožitelného 
království, vždycky nejvyšší vítězi, který 

potlačuješ všechny nepřátelské síly, který 
přemáháš vztek řvoucího nepřítele, kte-
rý nepřátelské úklady mocně zaháníš, Te-
be, Pane, s bázní a pokorně prosíme, abys 
na toto stvoření vody a soli laskavě shlé-
dl, dobrotivě je osvítil, rosou své dobro-
ty posvětil, aby kamkoli bude rozptýlena, 
odtud bylo skrze vzývání tvého svatého 
jména vyhnáno veškeré pokušení nečis-
tého ducha a daleko zahnán teror jedova-
tého hada: ať přítomnost Ducha Svatého 
nám, kteří potřebujeme tvé milosrdenství, 
je vždy nablízku. Skrze...

Požehnání oleje:
Naše pomoc je ve jménu Páně. R: Kte-

rý stvořil nebe i zemi.
Exorcizuji tě, stvořený oleji, skrze Bo-

ha + Otce všemohoucího, jenž učinil ne-
be a zemi, moře a vše, co v nich jest. Vy-
hlaď a přinuť k útěku z tohoto daru oleje 
každé nepřátelské vojsko, každé ďábelské 
vojsko, každého vetřelce, každý satanův 
přelud. Učiň, aby ti, kteří budou užívat 
tento olej, byli osvobozeni od každé ne-
moci a od všech úkladů nepřítele ve jmé-
nu Boha + Otce všemohoucího, Ježíše + 
Krista, Syna jeho, Pána našeho, a Ducha 
+ Svatého Utěšitele a lásku téhož Pána na-
šeho Ježíše Krista, přicházejícího soudit 
živé i mrtvé a svět ohněm. Amen.

Pane, vyslyš mou modlitbu. R: A vo-
lání mé k tobě přijď. V: Pán s vámi. R: 
I s duchem tvým.

Modleme se: Pane Bože všemohoucí, 
před kterým stojí s bázní zástup andělů, 
jejichž duchovní službu poznáváme, mi-
lostivě shlédni, požehnej + a posvěť + toto 
stvoření oleje, které jsi z plodu olivy vy-
vedl a přikázal jím mazat nemocné, aby 
dosažením zdraví dobrořečili Tobě, Bo-
hu živému a pravému. Dej, prosíme, aby 
ti, kteří tento olej v tvém jménu požehna-
ném + budou užívat, byli osvobozeni ode 
vší ochablosti a slabosti a také od všech 
úkladů nepřítele byli osvobozeni a by-
li ochráněni od všech protivenství ti, jež 
nejdražší krev Syna tvého vykoupila, aby 
jim nikdy neublížilo kousnutí starého ha-
da. Skrze... R: Amen.

Sv. Alexandr, papež a mučedník († 115 
či 116), nařídil uchovávat svěcenou vodu 
v chrámech i soukromých domech.

Připravil -jj-

Obřad svěcení vody
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Církev používá svěcenou vodu při všech 
svých žehnáních a svěceních. Počítá se ke 
svátostinám a byla používána už v raném 
křesťanství. Svěcená voda nám připomíná 
křest, kterým jsme byli osvobozeni od dě-
dičného hříchu, stali jsme se dětmi Božími 
a členy svaté, římskokatolické církve. Pokaž-
dé, když vcházíme do kostela, znamenáme 
se svěcenou vodu, abychom se s očištěným 
srdcem mohli zúčastnit bohoslužby, proto-
že nás očišťuje od všedních hříchů.

Svěcená voda je znamením pomoci 
a požehnání Božího!

Dříve se kropila svěcenou vodou také 
pole, dvory, lidé a zvířata, dávala se pít 
nemocným lidem a omývala se jí nemoc-
ná místa na jejich těle. Svěcená voda tak 
byla znamením pomoci a požehnání Bo-
žího stejně jako účinnou ochranou proti 
zlým mocnostem, silám a násilím. Proto 
se žehnáme (znamenáme) svěcenou vo-
dou také při vstávání a před spaním a při 
odchodu z domova. Následkem působivé 
síly svěcené vody, která se používá ve jmé-
nu Nejsvětější Trojice, používá se také při 
exorcismech, jakož i k pokropení mrtvých 
a jejich hrobů na hřbitovech, protože ze 
soukromých zjevení víme, že pro ubohé 
duše v očistci je velkou pomocí svěcená 
voda, poskytuje jim očištění, urychlení 
a velkou útěchu. Dějiny církve nám vyprá-
vějí také příklady, kdy nemocní lidé a zví-
řata byli často svěcenou vodou zázračně 
uzdraveni. Používejme proto s vírou svě-
cenou vodu, abychom dosáhli také my pů-
sobení požehnání, pomoc a ochranu Boží.

Svědectví a příklady požehnaného 
působení svěcené vody

P. Bernhard Kunst († 2013), benediktin 
kláštera Lambach, který působil v Aich-
kirchen, byl zvláště omilostněný kněz, 
který pomohl mnohým bohoslužbami za 
nemocné, svojí modlitbou a svým požeh-
náním. Přivedl také lidi k víře silou exorci-
zované svěcené vody. Ze svých zkušenos-
tí vypráví: „Když někdo někomu na dálku 
svěcenou vodou žehná a prosí za něho Bo-

ha, má to jistě účinek. Vím o jednom sed-
lákovi, který každou neděli zdálky žehnal 
svěcenou vodou svým polím. Jednou mě 
navštívil, přinesl několik lahví vína a řekl: 
»Pane pátere, od té doby, co používám svě-
cenou vodu a žehnám svým polím, zůsta-
la pole ušetřena od nepohody. To přičítám 
jenom působení svěcené vody.«“

Volání o pomoc jednoho starosty

„Svoji první pěknou zkušenost s pů-
sobením svěcené vody jsem měl s jedním 
starostou z Mühlviertel. Jednoho dne se 
objevil na farním dvoře a vyprávěl mi, že 
má ve své stáji stále znovu trampoty se zví-
řaty. Na moji radu si vzal s sebou svěce-
nou vodu a pověsil ve stáji velkou nádobu 
se svěcenou vodou. Vždycky když šel do 
chléva, pokropil jí zvířata a prosil Boha, 
aby je uzdravil. A skutečně, ten starosta, 
který až dosud vydával velké sumy peněz 
za zvěrolékaře, nemusel od té doby vůbec 
sahat do kapsy!

Starosta mi vyprávěl také toto: Skupi-
na lidí z okresního hejtmanství měla pře-
zkoušet v obci kvalitu vody všech studní, 
které nebyly napojeny na vodovod. Probí-
halo to tak, že s tím začali u starosty. Po 
vyhodnocení vzorků prohlásili: »Pane sta-
rosto, vy máte strašně špatnou kvalitu vo-
dy! Vy musíte být vlastně všichni nemocní, 
obsah dusičnanů je velice vysoký!« – »My 
jsme opravdu všichni nemocní!« odpově-
děl. »No, teď to vidíte,« na to odborníci, 
»vaši studnu musíme uzavřít, nemůžeme 
si vzít na zodpovědnost, že jste všichni 
nemocní!« Nakonec, potom co prozkou-
mali jiné studny, přišli zase ke starostovi, 
aby se rozloučili. Tu je poprosil: »Prosím, 
pánové, udělejte ještě jednou zkoušku vo-
dy!« Bez nadšení určil tým znovu kvalitu 
vody a byl nanejvýš udivený: »Teď nám ale 
prozraďte, co se s vaší vodou stalo? Tady 
už nic není! Teď máte nejlepší pitnou vo-
du!« Tu vyprávěl: »Zatímco jste zkoušeli 
jiné studny, nalil jsem do naší studny svě-
cenou vodu od P. Bernharda a pomodlil 
jsem se: ‚Pane Bože, skrze tu sílu, která 
působí ve svěcené vodě, můžeš přece udě-

lat, abychom měli lepší kvalitu vody.‘ To 
je moje tajemství!«“

Zvláštní význam 
exorcizované vody

„Zpráva o události se samozřejmě roz-
nesla. Náhle se vědělo, že svěcená voda 
může pomoci ve stáji, a dokonce je schop-
ná zlepšit kvalitu vody. Také jiní lidé nalili 
do svých studen svěcenou vodu jako sta-
rosta a stejně získali nejlepší kvalitu. To 
samozřejmě není žádný automatismus. 
Svěcená voda se musí používat s důvě-
rou a vírou, aby v této vodě působila Bo-
ží síla. A konečně: nemohu Boha »nutit«, 
aby způsobil zázrak. Je to vždycky pokor-
ná prosba. Podle mojí zkušenosti existu-
je také rozdíl v kvalitě svěcené vody. Čas-
to se voda světí jenom krátce a povrchně. 
Voda se posvětí na připomínku křtu Pá-
ně a konec. Když se ale voda dodatečně 
požehná exorcismem, pak se kněz modlí 
kromě jiného: »Žehnám tě a zapřísahám 
tě, vodo, skrze živého Boha, skrze pravé-
ho Boha, skrze svatého Boha, skrze vše-
mohoucího Boha.« V této exorcizované 
vodě působí podle mojí zkušenosti síla 
Boží zvláštním způsobem.“

Kukuřice se znovu postavila

„Také jeden velkostatkář z východní-
ho Štýrska, který přišel na bohoslužbu za 
nemocné, vyprávěl: »Svěcená voda se sta-
la opravdovou studnou zdraví pro stovku 
kusů mého hovězího dobytka. Ale stalo se 
mi ještě něco jiného! Bezprostředně před 
sklizní mi silná bouřka položila moje krme-
ní pro krávy, několik hektarů kukuřice na 
siláž, a to tak, jako by ji převálcoval parní 
válec. To byla pohroma! Jak jsem měl teď 
kukuřici sklidit a přivézt do siláže? To pře-
ce nejde! Stonek kukuřice, když se jednou 
zlomí, zůstane zlomený! Nedá se nic dělat! 
Ve svém zoufalství jsem za měsíční noci na-
plnil vědro svěcenou vodou – ve dne by si 
lidé mysleli, že jsem se zbláznil –, šel jsem 
s ním okolo kukuřičného pole, kropil je svě-
cenou vodou a přitom se modlil: ‚Pane Bo-
že, silou, která působí ve svěcené vodě, dej, 
aby se kukuřice znovu postavila.‘ Když jsem 
potom dalšího dne přišel s bušícím srdcem 
na pole, docela jsem zbledl. Všechna polá-
maná kukuřice byla zase vzpřímená, ston-
ky stály v pozoru jako vojáci! Přes noc se 
stal tento zázrak a já jsem mohl kukuřici 
sklidit a přivézt domů.«“

Svěcená voda – poklad církve!
Svěcená voda je velkým pokladem církve, ale bohužel upadlo její používání 

a působení do zapomnění i u věřících rodin. Kéž by následující úvaha pomohla 
získat nazpět důvěru ve svěcenou vodu.

Mag. Ingeborg Oberederová a Dipl. Ing. Horst Obereder
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Nejlepší obilí v celém kraji!

„Jednou přišel také jeden švýcarský 
sedlák na bohoslužbu a vyprávěl, že kvůli 
stáří svůj majetek rozdělil a synovi odká-
zal statek a pro hospodářství potřebná po-
le. Avšak jeho dcera, kterou řádně vypla-
til, nebyla s dědictvím spokojená. I když 
nikdy nebyla selkou, požadovala tvrdo-
šíjně určité pole a zuřivě křičela na otce 
a bratra: »Když to pole nedostanu, pak je 
prokleju!« Těch obou se ale kletba nedo-
tkla, protože si pomysleli: »Můžeš proklí-
nat, jak chceš. To pole dobře pohnojíme, 
vysejeme nejlepší osivo a pak tam něco 
naroste.« Ale výsev nevzešel! Ani ve dru-
hém a třetím roce nic, takže otec i syn 
chtěli nechat pole ležet ladem. Jedna že-
na, která se dověděla o smůle toho rolní-
ka, mu darovala svěcenou vodu k žehnání. 
Pak šel on společně se synem na to pole, 
pokropili je svěcenou vodou a modlili se 
plni důvěry: »Pane Bože, skrze sílu, kte-
rá působí ve svěcené vodě, odejmi, pro-
sím, všechno zlé, všechno prokleté, veš-
kerou nepřejícnost od našeho pole!« Pak 
je oseli počtvrté a v době žní sklidili nej-
lepší obilí v celém kraji!“

Kéž by tato svědectví byla pro nás po-
mocí, abychom se znovu spolehli na sí-
lu svěcené vody.

Svědectví k žehnání kněze

Prefekt Steitfellner měl jednoho dne zá-
žitek s Terezií Neumannovou (Rézi) z Ko-
nnersreuthu, který se mu navždy vryl do 
paměti: „Při rozloučení si klekla a řekla 
prefektovi: »Důstojnosti, prosím vás ješ-
tě o kněžské požehnání.« Když jí potom 
žehnal, nedívala se mu Rézi do očí, jak 
se to jindy dělá, ale hleděla okolo něho 
a za něho. Tu jí řekl: »Rézi, proč se nedí-
váš na mne, když ti dávám požehnání?« 
– »Důstojnosti, to musíte vědět,« odpo-
věděla, »kdykoliv nějaký kněz žehná, vi-
dím Spasitele stát za vámi a vidím, jak On 
zvedá ruku a žehná. A že se dívám radě-
ji na Spasitele než na vás, důstojnosti, to 
už musíte pochopit!«“

Z Medjugorje aktuell 3/2015 
přeložil -mp-

O ochranné a léčivé síle svěcené vody 
pro člověka, o její podstatě a historii jsme 
psali ve Světle č. 24/2013 na str. 5–6 (text 
P. Françoise Zanniniho).

Suma o darech svatého Josefa (39)

Isidoro Isolani OP

DRUHÁ ČÁST

Kapitola XI: Dar pojmenování 
nejsvětějším jménem Ježíš

Josefovi dodalo nemalou důstojnost 
andělské poselství, když ho žádalo: „Dáš 
mu jméno Ježíš.“ (1) Vždyť Josef dáním to-
hoto nejsvětějšího jména zveřejnil světu 
nebeské tajemství, zastupoval nebeského 
Otce, odhalil tajemství Ducha Svatého, 
která byla zahaleně přítomna v písních 
a proroctvích, byl společníkem nejsvětěj-
ší Královny světa, své manželky, a dosáhl 
vznešenosti andělského majestátu. U lidí 
je totiž zvykem, že otcové mají autoritu 
dát svým dětem jméno. Ježíš byl však Syn 
Boha Otce. Svatý Josef tudíž zastupoval 
v této důstojnosti samotného nebeského 
Otce. Když jsou křtěny královské děti, kdy 
jsou jim obvykle dávána křesťanská jmé-
na, kdo, ptám se, jménem královských ot-
ců oznamuje jméno dítěte, které má být 
pokřtěno? Není to jiný král nebo vysla-
nec krále či nějaký významný muž? Za 
onoho času nebyl před nebeským Otcem 
nikdo větší, nikdo milejší a nikdo jasněj-
ší než právě svatý Josef. On byl Enošem 
Nového zákona, o němž se v 7. kapitole 
knihy Genesis píše, že začal vzývat jmé-
no Páně.(2) Duch Svatý, který mluvil ústy 
proroků, vpravdě vyjádřil nejsvětější jmé-
no Ježíš rozličnými a různými tajemnými 
výroky. Čte se totiž v 7. kapitole Izaiáše 
(v. 14): „Dá mu jméno Emanuel.“ A tam-
též v 9. kapitole (v. 5): „Dostane jméno 
podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný 
otec, kníže pokoje.“ A ještě u téhož pro-
roka (8,3): „Dej mu jméno: Pospíchá ko-
řist – rychle přichází lup!“ Jméno Mesiáš, 
které se překládá jako Kristus, je u Židů 
velmi známé. V Písni písní (1,3) se tak 
píše: „Vylitý olej je tvoje jméno.“ U Luká-
še se pak v druhé kapitole říká: „A bude 
nazván Synem Nejvyššího.“ (3) A všech-
na tato tajemství odhalil slepému světu 
Josef jediným dáním jména Ježíš. Nepo-
važuješ ho tak, ptám se, za mimořádný 
nástroj Ducha Svatého? Ctíme proroky, 
chválíme a obdivujeme Šalamouna, když 
vychutnáváme sladkost jeho spisů, a pro-
to zdravým rozumem usuzujeme, že Jo-
sef se jim vyrovná. Ba je natolik převyšu-
je důstojností, nakolik předčí jasné slunce 

jeho západ. A jestliže jméno Ježíš bylo 
andělem Gabrielem zvěstováno nejprve 
nejsvětější Panně a pak Josefovi, Josef, 
když toto jméno dal, dosáhl toho, že za-
stával úlohu anděla.

Musíme se však dále ptát, zda se Jo-
sef při dávání jména Ježíš těšil stejné au-
toritě jako nejsvětější Panna. Určitě není 
žádných pochyb o tom, že mu něco tako-
vého příslušelo. Vyžadovala to totiž jeho 
otcovská autorita, andělské poselství a ko-
nečně neposkvrněný stud nejsvětější Pan-
ny. Příslušelo mu to jakožto prvnímu jen 
před lidmi; avšak před Bohem a anděly 
náleželo pouze nejsvětější Panně toto dá-
ní božského jména, neboť ona jediná mě-
la mezi lidmi pravé právo na Krista. A tak 
jméno Ježíš bylo dáno Bohem, andělem, 
Marií a Josefem: Bohem tím, že dal to, co 
toto jméno vyjadřovalo; andělem tím, že 
ho předem řekl; Marií tím, že ho přikáza-
la dát, a Josefem tím, že tento příkaz vy-
konal. Ať někoho, prosím, neznepokojuje, 
že Josefovu vznešenost vyvozujeme z to-
ho, že dal takto jméno Ježíš. Tento způ-
sob argumentace jsme převzali z Glosy, 
když komentuje 2. kapitolu Lukáše: „Ne-
slušelo se, praví, aby byl nazván tak slav-
ným jménem nejprve od člověka, nýbrž 
od bytosti vznešenější přirozenosti, aby 
se nezdálo, že člověk je původcem tohoto 
jména. Z téhož pak důvodu mělo být dáno 
jakožto prvním mužem tím, kdo byl nad 
jiné důstojnější. A tak ti, kdo svou myslí 
nepoznávají tuto důstojnost nejsvětějšího 
otce, jsou shledáváni jako méně bystří či 
jsou slepí, slabí a nemocní ve světle víry.“

(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) Mt 1,21.
 (2) Ve skutečnosti se jedná o Gn 4,26, a to po-

dle Vulgáty, kde je jako podmět vzývání jmé-
na Páně uveden právě Enoš. [pozn. překl.]

 (3) Ve skutečnosti se jedná o Lk 1,32. [pozn. 
překl.]
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Společně s přibližně šesti tisíci 
mladými věřícími z České repub-
liky a dalšími statisíci poutníků 

z celého světa jsem i já plně zakusil jedi-
nečnou, Božím milosrdenstvím dotknutou 
atmosféru letošních Světových dní mlá-
deže v Krakově. Na pětidenní předpro-
gram „Dny v diecézích“ zamířil náš au-
tobus se 45 poutníky (včetně dvou kněží 
a tří řádových sester) do farnosti Sv. Du-
cha v Krapkowicích.

Místní animátoři, otec Krzysztof a kap-
lan Marek, si pro nás připravili na každý 
den opravdu pestrý duchovní i kulturní 
program, počínaje katechezemi, modlitba-
mi, přednáškami, přes dvě poutě na Ho-
ru sv. Anny a do Čenstochové, až po růz-
né hry a soutěže, plavbu na lodičkách či 
návštěvu mezinárodního festivalu v Opo-
le. Nechyběla ani příležitost ke svátosti 
smíření, vrcholem každého dne pak by-
la mše svatá. Dennodenně nás překva-
povaly místní rodiny, u kterých jsme by-
li ubytováni (po dvojicích až čtveřicích), 
svou velkorysou pohostinností a neustá-
lou ochotou a vstřícností.

Hlavní program v Krakově začal spo-
lečnou mší svatou v parku Błonia s kardi-
nálem Stanisławem Dziwiszem, dlouho-
letým sekretářem sv. Jana Pavla II. Svatý 
otec František přiletěl o dva dny později 
a kromě čtvrtečního přivítání jsme měli 
možnost se s ním modlit páteční křížo-

vou cestu, naslouchat jeho moudrým slo-
vům při sobotní vigilii a společně slavit 
nedělní mši svatou. Zde chci uvést slova 
svého kamaráda, který při pohledu na 
obrovské množství vlajek nejrůznějších, 

mezi sebou často znepřátelených, či do-
konce válčících států poznamenal: „Vi-
dět pohromadě vlát vlajky Sýrie, Íránu, 
Ameriky, Číny či Ruska a vědět, že mladí 
z těchto zemí jsou zde, na rozdíl od svých 
politických představitelů, jako bratři, se 
společným cílem a společnou radostí, to 
je až dojemné.“

Závěrem bych rád zmínil dvě věci. 
Díky kulturním rozdílnostem jednotli-
vých národů jsem si na Světovém setká-
ní mládeže znovu uvědomil, jak je naše 

církev úžasně pestrá a přitom jednotná. 
Za to, že během celé akce, na organizaci 
a zajištění bezpečnosti tak náročné, ne-
došlo k žádnému neštěstí, vděčíme kro-
mě bezpočtu organizátorů, záchranářů 

a členů bezpečnostních složek obzvláš-
tě Tomu, který nad námi těch deset dní 
držel svou mocnou ruku a ochránil nás 
ode všeho zlého.

Jan Ševčík, 
student Univerzity Palackého v Olomouci

já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako 
bych to byl já sám.

Evangelium  – Lk 14,25–33
Ježíše cestou doprovázely velké zá-
stupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když 
někdo přichází ke mně a neklade své-
ho otce, svou matku, ženu, děti, bra-
try a sestry – ano i sám sebe – až na 
druhé místo, nemůže být mým učední-
kem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za 
mnou, nemůže být mým učedníkem.
Když někdo z vás chce stavět věž, ne-
sedne si napřed a nespočítá náklady, 
jestli má dost na dokončení stavby? 

Kdyby totiž položil základy a nestačil 
ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, 
kdo by to viděli, a říkali by: ‚Tenhle 
člověk se pustil do stavby, ale nemo-
hl ji dokončit.‘
Nebo když má některý král vytáhnout 
proti jinému králi, aby s ním vedl vál-
ku, nesedne si napřed a neuvažuje, jest-
li se může s deseti tisíci vojáků utkat 
s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti 
tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle po-
sly, dokud je ten druhý (král) ještě da-
leko, a žádá o podmínky míru. Tak ani 
žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, 
co má, nemůže být mým učedníkem.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Ohlédnutí za Světovými dny mládeže v Krakově

PAPEŽ USTANOVIL ÚŘAD PRO 
LAIKY, RODINU A ŽIVOT

Papež František ustanovil nový Úřad 
pro laiky, rodinu a život. Jeho prefek-
tem jmenoval Svatý otec biskupa irské-
ho původu Kevina Josepha Farrella, kte-
rý doposud stál v čele dallaské diecéze 
v USA. Nový úřad římské kurie přebí-
rá od 1. září kompetence a funkce dvou 
papežských rad – pro laiky a pro rodi-
nu, které přestávají samostatně existovat.
V motu proprio Sedula Mater ze dne 
15. srpna 2016 papež František vysvětlu-
je, že jde o to, aby se úřady římské kurie 
přizpůsobily situaci naší doby a potřebám 
univerzální církve. Zejména – zdůrazňu-
je – chce „nabídnout podporu a pomoc“ 
laikům a rodině, aby byli živým svědec-
tvím evangeliu v naší době a výrazem Vy-
kupitelovy dobroty. Vyprošujme Boží po-
žehnání a pomoc Svaté rodiny, aby tento 
cíl byl pravdivě naplněn.

Podle zpráv tiskových agentur 
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Panny Marie na Chlumku v Luži 14:55 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (22. díl) 15:05 Poselství svatých: Matka Tereza 15:15 25. vý-
ročí návštěvy Matky Terezy na Slovensku 15:35 Se salesiány 
na jihu Madagaskaru: BEMANEVIKY – Misijní stanice v pra-
lese 16:00 Zpravodajské Noeviny: 6. 9. 2016 16:20 Jak po-
tkávat svět (44. díl): S Vladimírem Mertou 17:40 Zachraňme 
kostely (1. díl): Kostel Nejsvětější Trojice v Albrechticích 
u Rýmařova 18:05 Děti Ventanas 18:30 Bible pro nejmenší: 
Josef sytí Egypťany 18:35 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách 
Kateřinkách 18:40 Plnou parou do srdce Beskyd 19:15 Můj Bůh 
a Walter: Jeden Bůh 19:30 Terra Santa News: 7. 9. 2016 [P] 
20:00 Adorace [L] 21:05 BET LECHEM – vnitřní domov (43. díl): 
Araik Abajyan – arménský křesťan 21:20 Noční univerzita: Jeff 
Scaldwell – Poznávejme Hospodina... [P] 22:20 Generální au-
dience Svatého otce 22:50 Guyanská Diana 23:15 Příběhy od-
vahy a víry: Návrat (10. díl): Španělské děti v SSSR 23:50 Má 
vlast: Uherský Brod 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 8. 9. 2016
6:05 Rajecká dolina 6:20 Putování modrou planetou: 
Venezuela 6:55 BET LECHEM – vnitřní domov (43. díl): 
Araik Abajyan – arménský křesťan 7:10 Milovať až do za-
budnutia 8:00 Nikaragua – Matka všech 8:30 Terra Santa 
News: 7. 9. 2016 8:50 Milosrdenství a svatost: Zakopane 
9:10 Mezi pražci (50. díl): Září 2016 10:00 Noemova pošta: 
Září 11:30 Soňa 11:45 Bible pro nejmenší: Josef sytí Egypťany 
11:50 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Post Scriptum [P] 12:15 Má 
vlast: Uherský Brod 13:30 Generální audience Svatého otce 
14:00 Muzikanti, hrajte 14:30 Návrat orla skalního do české pří-
rody 15:00 Noeland (52. díl) 15:30 Svěcení kaple Božího milo-
srdenství 15:40 VideoJournal české vědy 16:00 Zpravodajské 
Noeviny: 6. 9. 2016 16:20 Frano z Malesie 16:45 V poho-
rách po horách (29. díl): Čertův mlýn a Kněhyně – Beskydy 
16:55 Franz Liszt: Virtuóz hudby 17:40 Ars Vaticana (29. díl) 
17:55 Hermie a vánoční dort 18:30 Bible pro nejmenší: Josefovi 
bratři 18:35 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 
18:40 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Grygarem, Žeň objevů 2015, 
1. díl 19:20 Chléb náš vezdejší 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
8. 9. 2016 [P] 20:00 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře 
(56. díl): … Pohlazení od Sluníčka … 21:20 Putování po evrop-
ských klášterech: Klášter benediktinek v Provence, Francie 
22:00 Pod lampou [P] 0:05 Zpravodajské Noeviny: 8. 9. 2016 
0:25 Poselství svatých: Matka Tereza 0:35 Zachraňme kostely 
(1. díl): Kostel Nejsvětější Trojice v Albrechticích u Rýmařova 
0:55 Post Scriptum 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 9. 9. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 8. 9. 2016 6:25 Zachraňme kostely 
(1. díl): Kostel Nejsvětější Trojice v Albrechticích u Rýmařova 
6:45 Se salesiány na jihu Madagaskaru: BEMANEVIKY – 
Misijní stanice v pralese 7:05 Příběhy odvahy a víry: Návrat 
(10. díl): Španělské děti v SSSR 7:35 ARTBITR – Kulturní 
magazín (22. díl) 7:45 Outdoor Films s Martinou Prášilovou 
a Tomášem Malinou (51. díl): Windsurfing je (pro nás) ži-
votní styl 9:20 Noční univerzita: Jeff Scaldwell – Poznávejme 
Hospodina... 10:20 Řím, hlavní město víry (1. díl): Prvotní církev 
10:55 Sakartvelo: Země pod Kavkazem 11:45 Bible pro nej-
menší: Josefovi bratři 11:50 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách 
Kateřinkách 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:45 Historie českých hospiců aneb První hospic 
v Čechách 13:05 Tajemství skla 13:10 Ars Vaticana (29. díl) 

Pondělí 5. 9. 2016
6:05 Rajecká dolina 6:20 Volání: Etiopie 6:30 Outdoor Films 
s Martinou Prášilovou a Tomášem Malinou (51. díl): Windsurfing 
je (pro nás) životní styl 8:05 Město strachu – Pákistán 8:40 Pro 
vita mundi (112. díl): Eva Budzáková 9:15 V pohorách po ho-
rách (29. díl): Čertův mlýn a Kněhyně – Beskydy 9:25 Léta 
letí k andělům (75. díl): Ivan Hubač – scenárista a drama-
turg 9:55 10 let s televizí Noe: Jsme společenství 11:00 Mezi 
pražci (50. díl): Září 2016 11:45 Bible pro nejmenší: Ztracená 
ovečka 11:50 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá [L] 12:50 Szidi 
Tobias & band: Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou 
2015 [P] 13:30 Přežil jsem holocaust: Svědectví Luďka Eliáše 
14:40 Příběhy odvahy a víry: Návrat (10. díl): Španělské děti 
v SSSR 15:15 Noční univerzita: MUDr. Marie Svatošová – Klíč 
k pochopení duchovních potřeb nemocného 16:00 V souvis-
lostech (149. díl) 16:20 Putování modrou planetou: Venezuela 
16:55 Don Bosco, světec, který hrával fotbal 17:20 Zachraňme 
kostely (1. díl): Kostel Nejsvětější Trojice v Albrechticích 
u Rýmařova 17:40 Se salesiány na jihu Madagaskaru: 
BEMANEVIKY – Misijní stanice v pralese 18:05 25. výročí ná-
vštěvy Matky Terezy na Slovensku 18:25 Sedmihlásky (41. díl): 
O Kačenkách Kateřinkách 18:30 Bible pro nejmenší: Josefův 
plášť 18:35 Světoznámé výšivky z Cífera 18:50 Ars Vaticana 
(28. díl) 19:00 Vatican magazine (873. díl): Týdenní zpra-
vodajství z Vatikánu [P] 19:35 VideoJournal české vědy [P] 
20:00 Ohlédnutí za Krakovem (1. díl) [P] 21:45 ARTBITR – 
Kulturní magazín (22. díl) [P] 21:55 Řím, hlavní město víry 
(1. díl): Prvotní církev 22:35 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet 
– Pojďte, vraťme se k Hospodinu 23:30 Vatican magazine 
(873. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 0:05 Noemova 
pošta: Září 1:35 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 6. 9. 2016
6:05 Má vlast: Uherský Brod 7:15 Kardinál Štěpán Trochta 
7:25 Pod lampou 9:30 Muzikanti, hrajte 10:05 Vatican maga-
zine (873. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 10:35 Noční 
univerzita: P. Vojtěch Kodet – Pojďte, vraťme se k Hospodinu 
11:30 Poselství svatých: Matka Tereza 11:45 Bible pro nej-
menší: Josefův plášť 11:50 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách 
Kateřinkách 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Post Scriptum [P] 
12:15 Se salesiány na jihu Madagaskaru: BEMANEVIKY – Misijní 
stanice v pralese 12:35 Ars Vaticana (28. díl) 12:45 V sou-
vislostech (149. díl) 13:05 Mezi pražci (50. díl): Září 2016 
13:55 V pohorách po horách (29. díl): Čertův mlýn a Kněhyně – 
Beskydy 14:05 Noemova pošta: Září 15:40 Milosrdenství a sva-
tost: Zakopane 16:05 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Grygarem, 
Žeň objevů 2015, 1. díl 16:45 750 let Svinova 17:20 Svěcení 
kaple Božího milosrdenství 17:35 Léta letí k andělům (75. díl): 
Ivan Hubač – scenárista a dramaturg 18:00 Noeland (52. díl) 
18:30 Bible pro nejmenší: Josef otrokem 18:35 Sedmihlásky 
(41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 18:40 Hermie a vánoční dort 
19:15 Můj Bůh a Walter: Zjevení a Bible II. 19:30 Zpravodajské 
Noeviny: 6. 9. 2016 [P] 20:00 Buon giorno s Františkem [L] 
21:05 Nikaragua – Matka všech [P] 21:35 Zpravodajské Noeviny: 
6. 9. 2016 22:00 Jak potkávat svět (44. díl): S Vladimírem 
Mertou 23:25 Rajecká dolina 23:40 Post Scriptum 23:55 U NÁS 
aneb Od cimbálu o lidové kultuře (120. díl): „Tady jsme doma 
aneb Folklór do škol“ 1:15 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 7. 9. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 6. 9. 2016 6:25 Noční univerzita: 
MUDr. Marie Svatošová – Klíč k pochopení duchovních potřeb 
nemocného 7:10 Vatican magazine (873. díl): Týdenní zpravodaj-
ství z Vatikánu 7:40 VideoJournal české vědy 8:00 První láska 
Matky Terezy 8:35 Credo: korouhve Karla Rechlíka 9:00 Harfa 
Noemova 9:25 Ars Vaticana (28. díl) 9:40 Přímý přenos generální 
audience papeže [L] 10:55 Sekce pro mládež ČBK 11:20 O kom, 
o čem: O tvorbě Bukovinských Slováků 11:45 Bible pro nej-
menší: Josef otrokem 11:50 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách 
Kateřinkách 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá [L] 
12:50 Řím, hlavní město víry (1. díl): Prvotní církev 13:30 Děti 
ulice v Bolívii 13:50 Naše peníze, jejich osud 14:45 Poutní chrám 

13:20 BET LECHEM – vnitřní domov (43. díl): Araik Abajyan – 
arménský křesťan 13:40 Szidi Tobias & band: Folkové prázd-
niny v Náměšti nad Oslavou 2015 14:15 Múzeum Kysuckej de-
diny vo Výchylovke 14:35 Léčit zlo láskou 15:00 VideoJournal 
české vědy 15:15 Putování modrou planetou: Venezuela 
15:55 Zpravodajské Noeviny: 8. 9. 2016 16:15 Karmelitánky 
v Chile 16:25 Harfa Noemova 16:50 Buon giorno s Františkem 
17:55 Dobrý pastýř: Mons. Marcelo Palentini 18:25 Sedmihlásky 
(41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 18:30 Bible pro nejmenší: 
Mojžíš 18:35 Můj Bůh a Walter: Jeden Bůh 18:50 Přírodní pa-
mátka Turkov: Mokřad uprostřed velkoměsta 19:15 Putování 
po evropských klášterech: Klášter benediktinek v Provence, 
Francie 20:00 Kulatý stůl: Vděčnost [L] 21:45 ARTBITR – Kulturní 
magazín (22. díl) 22:00 10 let s televizí Noe: S klaunem do po-
hádky 23:10 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Grygarem, Žeň ob-
jevů 2015, 1. díl 23:50 V pohorách po horách (29. díl): Čertův 
mlýn a Kněhyně – Beskydy 0:05 Frano z Malesie 0:30 869 dní 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 10. 9. 2016
6:05 Volání: Etiopie 6:15 Vatican magazine (873. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu 6:45 VideoJournal české vědy 
7:05 BET LECHEM – vnitřní domov (43. díl): Araik Abajyan – ar-
ménský křesťan 7:20 Cestujeme regionem Záhorie 8:25 Noeland 
(52. díl) 8:55 Hermie a vánoční dort 9:30 Sedmihlásky (41. díl): 
O Kačenkách Kateřinkách 9:40 Přímý přenos generální au-
dience papeže [L] 11:00 Zachraňme kostely (1. díl): Kostel 
Nejsvětější Trojice v Albrechticích u Rýmařova 11:20 Můj 
Bůh a Walter: Jeden Bůh 11:35 Milosrdenství a svatost: 
Zakopane 12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [P] 
12:15 Post Scriptum [P] 12:25 Pod lampou 14:30 Buon 
giorno s Františkem 15:30 Zpravodajské Noeviny: 8. 9. 2016 
15:55 Ohlédnutí za Krakovem (1. díl) 17:40 Terra Santa News: 
7. 9. 2016 18:05 Příběhy odvahy a víry: Můj Ararat (11. díl): 
Ať je požehnán navěky! 18:30 Bible pro nejmenší: Mojžíš 
18:35 Sedmihlásky (41. díl): O Kačenkách Kateřinkách 
18:40 Muzikanti, hrajte 19:10 Děti ulice v Bolívii 19:30 V sou-
vislostech (150. díl) [P] 20:00 Cesta k andělům (105. díl): 
Veronika Žilková [P] 20:50 Harfa Noemova [P] 21:15 V po-
horách po horách (30. díl): Malý Rozsutec – Malá Fatra [P] 
21:30 Szidi Tobias & band: Folkové prázdniny v Náměšti nad 
Oslavou 2015 22:05 Nikaragua – Matka všech 22:40 Outdoor 
Films s Martinou Prášilovou a Tomášem Malinou (51. díl): 
Windsurfing je (pro nás) životní styl 0:15 Mezi pražci (50. díl): 
Září 2016 1:00 Noční univerzita: MUDr. Marie Svatošová – 
Klíč k pochopení duchovních potřeb nemocného 1:40 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Neděle 11. 9. 2016
6:15 Ars Vaticana (29. díl) 6:25 Nikaragua – Matka všech 
6:55 Žijeme mezi vámi 7:20 Karmelitánky v Chile 7:30 ARTBITR 
– Kulturní magazín (22. díl) 7:40 U NÁS aneb Od cimbálu o li-
dové kultuře (56. díl): … Pohlazení od Sluníčka … 9:00 Putování 
modrou planetou: Venezuela 9:40 VideoJournal české vědy 
10:00 Milosrdenství a svatost: Zakopane 10:30 Poutní mše 
svatá z Valašských Klobúk [L] 12:00 Polední modlitba Sv. otce 
Františka [L] 12:20 V souvislostech (150. díl) 12:40 Zpravodajský 
souhrn uplynulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa 
News [P] 13:25 Cesta k andělům (105. díl): Veronika Žilková 
14:15 Muzikanti, hrajte [P] 14:45 Noční univerzita: Jeff Scaldwell 
– Poznávejme Hospodina... 15:40 Můj Bůh a Walter: Jeden Bůh 
16:00 Probuzení Haiti 16:30 Povolání – Sestra Olga 16:50 10 let 
s televizí Noe: S klaunem do pohádky 17:55 Sedmihlásky 
(52. díl): Já sem děvče jako lusk 18:00 Noeland (53. díl) 
18:25 Hermie a Stanley na táboře 19:00 BET LECHEM – 
vnitřní domov (43. díl): Araik Abajyan – arménský křesťan 
19:20 Velké ticho v Poličanech 19:40 Poselství svatých: Terezie 
z Lisieux 20:00 Kdo chce být milován? 21:35 V souvislostech 
(150. díl) 22:00 Buon giorno s Františkem 23:05 Ars Vaticana 
(29. díl) 23:15 Missio magazín: Září 2016 0:20 Polední mod-
litba Sv. otce Františka 0:35 Zpravodajský souhrn uplynulého 
týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 1:15 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 4. 9. – 23. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Mdr 9,13–18
Ž 90(89),3–4.5–6.12–13.14+17
Odp.: 1 (Pane, tys nám býval 
útočištěm od pokolení do 
pokolení!)
2. čt.: Flm 9b–10.12–17
Ev.: Lk 14,25–33

Pondělí 5. 9. – ferie
1. čt.: 1 Kor 5,1–8
Ž 5,5–6.7.12
Odp.: 9a (Veď mě ve své 
spravedlnosti, Hospodine!)
Ev.: Lk 6,6–11

Úterý 6. 9. – ferie
1. čt.: 1 Kor 6,1–11
Ž 149,1–2.3–4.5–6a+9b
Odp.: 4a (Hospodin miluje svůj 
národ. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Lk 6,12–19

Středa 7. 9. – nezávazná 
památka sv. Melichara 
Grodeckého
1. čt.: 1 Kor 7,25–31
Ž 45(44),11–12.14–15.16–17
Odp.: 11a (Slyš, dcero, pohleď 
a naslouchej.)
Ev.: Lk 6,20–26

Čtvrtek 8. 9. – svátek Narození 
Panny Marie
1. čt.: Mich 5,1–4a 
nebo Řím 8,28–30
Ž 13(12),6ab.6cd
Odp.: Iz 61,10 (Radostí jásám 
v Pánu.)
Ev.: Mt 1,1–16.18–23

Pátek 9. 9. – nezávazná 
památka sv. Petra Klavera
1. čt.: 1 Kor 9,16–19.22b–27
Ž 84(83),3.4.5–6a+8a.12
Odp.: 2 (Jak milý je tvůj příbytek, 
Hospodine zástupů!)
Ev.: Lk 6,39–42

Sobota 10. 9. – nezávazná 
památka bl. Karla Spinoly nebo 
sobotní památka Panny Marie
1. čt.: 1 Kor 10,14–22
Ž 116B(115),12–13.17–18
Odp.: 17a (Přinesu ti oběť díků, 
Hospodine. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Lk 6,43–49

Uvedení do první modlitby dne: NE 4. 9. PO 5. 9. ÚT 6. 9. ST 7. 9. ČT 8. 9. PÁ 9. 9. SO 10. 9.

Antifona 1028 1148 1044 1164 1060 1181 1075 1197 1493 1681 1106 1230 1666 1883

Žalm 783 881 783 881 786 884 783 881 783 881 785 883 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 1029 1148 1045 1164 1061 1181 1076 1197 1494 1682 1107 1231 1666 1883

Antifony 1030 1149 1046 1165 1062 1182 1076 1198 1494 1682 1107 1232 1123 1248

Žalmy 1030 1150 1046 1166 1062 1183 1076 1198 813 914 1108 1232 1124 1249

Krátké čtení a zpěv 1033 1152 1049 1169 1065 1186 1079 1201 1495 1683 1111 1235 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 714 806 1049 1169 1065 1186 1080 1202 1495 1683 1111 1235 1669 1886

Prosby 1033 1153 1049 1169 1065 1186 1080 1202 1655 1872 1111 1236 1655 1886

Závěrečná modlitba 714 806 1050 1170 1065 1187 1493 1681 1495 1683 1112 1687 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 1034 1157 1050 1171 1066 1187 1081 1203 792 890 1112 1237 1127 1253

Antifony 1035 1155 1051 1171 1066 1188 1081 1203 1495 1684 1113 1237 1128 1253

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

Krátké čtení 1037 1157 1054 1174 1069 1190 1084 1206 1496 1684 1115 1240 1130 1256

Závěrečná modlitba 714 806 1054 1174 1069 1191 1084 1206 1495 1683 1116 1240 1131 1256

Nešpory: SO 3. 9.

Hymnus 1024 1143 1039 1158 1055 1176 1071 1192 1085 1208 1497 1685 1117 1242 1132 1258

Antifony 1025 1144 1040 1159 1056 1177 1071 1193 1086 1209 1498 1686 1118 1243 1133 1259

Žalmy 1025 1144 1040 1159 1057 1177 1072 1193 1087 1209 1661 1878 1118 1243 1133 1259

Kr. čtení a zpěv 1027 1146 1043 1162 1059 1179 1074 1195 1089 1212 1498 1686 1120 1246 1135 1261

Ant. ke kant. P. M. 714 805 715 806 1059 1180 1074 1196 1090 1212 1498 1686 1121 1246 715 807

Prosby 1028 1147 1043 1163 1059 1180 1074 1196 1090 1212 1664 1881 1121 1246 1135 1261

Záv. modlitba 714 806 714 806 1060 1181 1075 1196 1493 1681 1495 1683 1122 1687 716 807

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

Zveme všechny na pravidelnou POUŤ ZA VÍRU V NAŠICH 
RODINÁCH, která se uskuteční 11. září 2016. Pouť pove-
de od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navští-
vení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta 
je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Po-
dle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti při-
dat: ve 12.45–13.00 hod. (sraz) před katedrálou nebo 
asi ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je ta-
ké možné nastoupit na autobus a vyvézt se nahoru) nebo 
v 15.00 hod. na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. 
V letošním Svatém roce milosrdenství pouť vždy zahaju-
jeme (ve 13.00 hod.) projitím Svaté brány milosrdenství 
s možností získání plnomocných odpustků. Bližší informa-
ce najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontakt: Marcela Řez-
níčková, tel. 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz.

ZHOTOVÍM A ZAŠLU OBRAZY BOŽÍHO MILOSR-
DENSTVÍ až do velikosti 2 m. Obraz je zho-
toven podle originálu v Krakově. Obraz je 
možné zhotovit na plátno, na panel ošetře-
ný proti vlhkosti, vhodný do vlhkého koste-
la nebo na venkovní použití, či na fotopapír. 
Cena podle velikosti od 20 Kč do 4000 Kč.
Objednávky na adrese: Josef Šváček, 
753 63 Střítež nad Ludinou č. 50
tel.: 581 625 485 • mobil: 732 465 367.

POUTĚ V ŽAROŠICÍCH V ZÁŘÍ 2016
8. září – Domácí pouť • 17.30 pobožnost u kaple na Silnič-
né a průvod do Žarošic • 19.00 mše svatá ve farním kos-
tele v Žarošicích a novokněžské požehnání.
10. září – ZLATÁ SOBOTA U STARÉ MATKY BOŽÍ – hlavní 
pouť • 7.00 mše svatá • 11.00 mše svatá ve slovenšti-
ně • 13.00 žehnání pramene ve Zdravě Vodě a průvod do 
Žarošic • 14.30 modlitba růžence • 15.00 korunka Boží-
ho milosrdenství • 15.15 křížová cesta • 16.00 mše sva-
tá • 17.15 poklona • 18.00 hlavní mše svatá (Mons. Pavel 
Posád, světící biskup českobudějovický), průvod se sochami 
a svátostné požehnání, po skončení v kostele mše svatá ve 
slovenštině • 22.00 v kostele žarošské zpěvy a modlitby 
• 24.00 půlnoční mše svatá – kostel otevřen přes celou noc.
11. září – 6.00 ranní chvály • 7.00, 8.30, 10.00 a 11.15 
mše svatá • 14.30 litanie a svátostné požehnání.
13. září – Mariánská pouť • 18.30 růženec • 19.00 mše 
svatá (R. D. Adam Rucki) a světelný průvod.
Během poutních slavností bude také příležitost ke svá-
tosti smíření.
Na Zlatou sobotu zveme krojovaná procesí s mariánský-
mi sochami.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ – ZÁŘÍ 2016

Večer se sv. Matkou Terezou – pátek 9. 9. 2016
Na vrchlabské faře od 19.00 uvedeme filmové záběry při-
bližující život a dílo Matky Terezy a následně zprostředku-
jeme i některá svědectví o setkání s touto ženou. Večerem 
provází P. Jiří Šlégr, který je s řeholními sestrami sv. Mat-
ky Terezy v kontaktu. Přijďte prožít tento večer s námi!

Pouť v Kunčicích nad Labem – sobota 10. 9. 2016
Zveme Vás do kaple Panny Marie v Kunčicích nad Labem, 
abychom tam společně od 18.00 slavili poutní mši svatou. 
Hudební doprovod zajistí Vrchlabský chrámový sbor. Stejně 
jako při jiných poutních bohoslužbách nebudou ani zde chy-
bět Kartičky poutníka, do nichž příchozí mohou dostat kun-
čické razítko s obrázkem Panny Marie. Těšíme se na Vás!

Kontakt: Římskokatolická farnost – děkanství Vrchlabí, nám. 
Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1 • tel.: 499 422 899 • e-mail: 
kancelar@farnostvr.info • www.vikariatjilemnice.cz.

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

BREVIÁŘ PRO LAIKY 3. – 10. ZÁŘÍ 2016
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APOFTHEGMATA 1983–1990
Otec Jeroným a několik dalších • 
Z francouzštiny přeložila Eva Svobodová 
• Redaktor Pavel Kolmačka • Redakční 
spolupráce Věra Vejrychová

Dom Samuel Lauras, opat trapistického klášte-
ra v Novém Dvoře, v tomto svazku předkládá vý-

roky otce Jeronýma, otce Patrika a otce Mikuláše, trapistických 
mnichů ze Sept-Fons, jak je jako novic vyslechl před třiceti lety, 
a doplňuje je komentáři a vzpomínkami.

Opatství Nový Dvůr ve spolupráci s nakladatelstvím Triáda
Brož., 130x190 mm, 120 stran, 219 Kč

SVATÝ ISAAC JOGUES, JEZUITA
P. Karel Dachovský

Životopis jezuitského misionáře v Severní Ame-
rice, který žil v letech 1607–1646. Svatý Isaac Jo-
gues zemřel mučednickou smrtí z rukou indián-
ského kmene Mohavků.

ŘÁD • Brož., A5, 88 stran, 89 Kč

KNIHA ESTER V ŘECKÝCH VERZÍCH 
(SEPTUAGINTY A ALFA-TEXTU)
Z řeckých originálů přeložila Veronika Černušková • Úvodem 
a komentářem opatřil Petr Chalupa • Odpovědná redaktorka 
Radka Fialová

Starozákonní kniha Ester, vyprávějící o Židu Mordechajovi 
a jeho příbuzné, krásné dívce Ester, která se stane manželkou 
perského krále a zabrání pogromu svého lidu, se dochovala ve 
třech verzích: hebrejské a dvou řeckých. Každá z dochovaných 

řeckých verzí (verze septuagintní i takzvaný alfa-
-text), jejichž paralelní překlad je obsahem této 
knihy, představuje ve srovnání s hebrejským (ma-
soretským) textem poněkud odlišné pojetí vyprávě-
ného děje i jeho důsledků. Český překlad (V. Čer-
nušková) i komentář (P. Chalupa) se snaží zachytit 
svébytnost obou řeckých verzí vzhledem k hebrej-
ské „předloze“, s níž porovnávají autoři text zejména na místech, 
která jsou důležitá pro správné porozumění textu. Ukazuje se to-
tiž, že vytvoření řeckých verzí nebylo pouhým převodem maso-
retského textu do řečtiny, jako spíš tvořivým zpracováním odliš-
ných tradic, které zachycují stejnou biblickou látku. Kniha vyšla 
s podporou Grantové agentury ČR.

Vyšehrad, spol. s r. o. • Váz., přebal, A5, 122 stran, 228 Kč

MÁŠ-LI MĚ RÁD, NEDOVOL MI VŠECHNO
Amedeo Cencini • Z italštiny přeložili Jiří Pešek a Richard 
Machan • Odpovědný redaktor Jan Palma

Dítě dnes stojí ve středu pozornosti možná víc, než by bylo 
zdrávo. Je tomu tak z více důvodů. V Evropě přibývá jedináčků 
a děti se stávají „vzácným zbožím“. Ale narůstá též rodičovský 
narcismus, který s sebou nese jak přílišnou touhu po tom, aby 
děti vynikly a byly úspěšné, tak i neschopnost klást na ně zdra-
vé nároky a vést je k zodpovědnosti. Autor hledá rovnováhu me-
zi rodičovskou autoritou a spontánním růstem 
dítěte, mezi aktivním výchovným zasahováním 
a svobodou dítěte, která je nezbytná pro samo-
statný dospělý život. Jen pokud děti zažijí zdra-
vě položené hranice, budou schopné respekto-
vat pravidla mezilidského soužití.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 132x195 mm, 168 stran, 249 Kč

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

Z MOUDROSTI A ŽIVOTA ŘEHOLNÍKŮ
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