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Očekáváme... Co vlastně oče-
káváme? Na prahu doby ad-
ventní je tato otázka jaksi 

samozřejmá. Avšak zdaleka tak samo-
zřejmá už nemusí být naše odpověď. Jis-
tě, víme, co je správná odpověď: Očeká-
váme druhý příchod našeho Spasitele 
Ježíše Krista. Ale – je tomu opravdu 
tak? Pokud ano, bojíme se? Jediný dů-
vod k obavám, který můžeme v tomto 
případě mít, je to, že nebudeme na Je-
žíšův příchod připraveni. A zde už ne-
rozlišujeme, zda se s Ježíšem setkáme 
ještě za života, anebo v okamžiku smr-
ti – připraveni musíme být vždycky. Po-
dobenství o deseti pannách nám při-
pomíná, jak je to pro účast na nebeské 
hostině, a tedy pro spásu naší duše dů-
ležité. (str. 5–6) Rozhodná je naše od-
pověď na výzvu nastávajícího času: ob-
rátit se, více se přiblížit k Trojjedinému 
Bohu, jenž má pro každého z nás při-
pravený v nebi příbytek. Recept, jak to-
ho dosáhnout, nám nabízí dnešní první 
čtení: Je třeba naučit se Božím cestám, 
kráčet po jeho stezkách.

Adventní doba nám pak nabízí jedi-
nečný vzor, jak správně kráčet po Božích 
stezkách: Pannu Marii. Není vskutku nic 
lepšího, než ji opravdově přijmout za svo-
ji Matku a s důvěrou jí svěřovat všech-
ny těžkosti života. A můžeme se dočkat 

i zázraků, bude-li naše víra dostatečná. 
Svatý František Xaverský je toho pozo-
ruhodným svědkem. (str. 4) Kdo svoji 
maminku miluje, ctí ji a rád pobývá v její 
přítomnosti. Tak je to i s Pannou Ma-
rií: Kdo ji skutečně přijal za svoji Mat-
ku, často ji oslovuje. Pro vhodná slova 
nemusíme chodit daleko, stačí „prosté“ 
Pozdravení andělské – Zdrávas, Maria. 
Tato modlitba, spolu s modlitbou Anděl 
Páně, je obdařena mnohými milostmi. 
(str. 7–8) V době adventní můžeme obě-
ma těmito modlitbami ještě více prosy-
tit svůj život – a můžeme si být jisti, že 
se promění. Neboť milující Matka nám 
nejen pomůže z našich obtíží, ale také 
nás přivede blíže ke svému Synu Ježíši, 
jenž je pravým zdrojem všech milostí 
potřebných ke spáse.

Očekáváme však nejen Ježíšův dru-
hý příchod, ale zároveň vzkříšení na-
šich těl, která budou proměněna v těla 
oslavená. Tato vpravdě katolická víra ve 
vzkříšení není vírou v reinkarnaci du-
še do jakéhokoliv těla či znovustvoření 
z ničeho. Katolická církev vždy učila, 
že v poslední den bude vzkříšeno prá-
vě to tělo, ve kterém žijeme a umírá-

me. (str. 12) To je důvod, abychom se 
právě v době adventní zamysleli hloubě-
ji nad tím, v co věříme a jaké to má dů-
sledky kupříkladu i pro naši úctu k tělu 
zesnulého. Žel, mylné zacházení s tělem 
zesnulého člověka můžeme často vidět 
i v rodinách dobrých katolíků... Svým 
způsobem je otázka úcty k zesnulému 
také otázkou umění dobré smrti: Ten, 
kdo je dobře připraven na svoji smrt 
a setkání tváří v tvář s Trojjediným Bo-
hem, ten bude mít jasno i vzhledem 
k úctě k tělu člověka po smrti.

V rámci všech těchto úvah nesmí-
me ztratit ze zřetele cíl našich očeká-
vání: život věčný v nebi, účast na Bo-
ží slávě, návrat do ráje. Avšak musíme 
také stále pamatovat i na to, že nejen 
my očekáváme, ale i nás Někdo očeká-
vá – Bůh. Jak stojí o náš návrat do své-
ho otcovského domu, dokázal už tím, 
že poslal na svět svého jediného Syna 
Ježíše, aby nás svou smrtí na kříži vy-
koupil a spasil. Jde tedy jen o to, zda my 
se svým životem zde na zemi dokáže-
me připravit na setkání s Ježíšem a za-
řadit se tak do zástupu prozíravých pa-
nen, které směly vstoupit do ženichova 
domu a byly přítomny na jeho svateb-
ní hostině. Panna Maria nechť je nám 
v tom věrnou Průvodkyní!

Daniel Dehner

Editorial

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Ježíšův život, zejména během tří let jeho 
veřejné služby, byl nepřetržitým setkává-
ním s lidmi. Mezi nimi měli zvláštní místo 
nemocní. Kolik stránek evangelií je věno-
váno právě těmto setkáním! Chromí, sle-
pí, malomocní, posedlí, epileptici a bez-
počet nemocných různého typu... Ježíš 
se stal bližním každému z nich a uzdra-
voval je svojí přítomností a léčivou mocí. 
Proto mezi skutky milosrdenství nemůže 
chybět navštěvování nemocných a pomá-
hání nemocným.

K tomuto skutku můžeme přiřadit ta-
ké blízkost lidem, kteří jsou ve vězení. Jak 
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nemocní, tak věznění se totiž nacházejí 
ve stavu omezení vlastní svobody. A prá-
vě tehdy, když nám chybí, si uvědomíme, 
jak je cenná! Ježíš nám daroval možnost 
být svobodní navzdory omezením plynou-
cím z nemocí a restrikcí! Ježíš nám na-
bízí svobodu plynoucí ze setkání s Ním 
a z nového smyslu, kterého se nám z to-
hoto setkání osobně dostává.

Těmito skutky milosrdenství nás Pán 
podněcuje k velice lidskému gestu: ke sdí-
lení. Toto slovo si zapamatujme. Kdo je 
nemocen, často se cítí sám. Nemůžeme za-
stírat, že zejména v nynější době předsta-
vuje právě nemoc tu nejhlubší zkušenost 

samoty, která zaujímá velkou část života. 
Návštěva může nemocnému umenšit po-
cit osamocení, trocha společenství je tím 
nejlepším lékem! Úsměv, pohlazení, stisk 
ruky jsou prostá, ale velice důležitá gesta 
pro toho, kdo cítí, že je ponechán sobě 
samému. Kolik lidí se věnuje návštěvám 
nemocných v nemocnicích nebo v jejich 
domovech! Tento skutek dobrovolnictví je 
k nezaplacení. Uskutečňuje-li se ve jmé-
nu Páně, stává se také výmluvným a účin-
ným výrazem milosrdenství. Nenechávejme 
nemocné lidi osamocené! Nepřipravujme 
je o úlevu a sebe o obohacení z blízkosti 

Pokračování na str. 6
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Liturgická čtení
1. čtení – Iz 2,1–5
Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, 
o Judovi a Jeruzalému. Stane se v po-
sledních dnech: Pevně bude stát hora 
s Hospodinovým domem na vrcholu 
hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní 
proudit všechny národy, budou k ní pu-
tovat četné kmeny a řeknou: „Vzhůru, 
vystupme na Hospodinovu horu, do do-
mu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým 
cestám, choďme po jeho stezkách!“ Ze 
Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospo-
dinovo slovo. Soudit bude národy, roz-
suzovat četné kmeny, že skují své meče 
v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Ne-
zdvihne již meč národ proti národu, vál-
ce se již nebudou učit. Jakubův dome, 
vzhůru, choďme v Hospodinově světle!

2. čtení – Řím 13,11–14
Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už 
nastala hodina, kdy je třeba se probrat 
ze spánku. Neboť nyní je nám spása 
blíže než tehdy, kdy jsme uvěřili. Noc 
pokročila, den se přiblížil. Odložme te-
dy skutky temnoty a oblečme se do vý-
zbroje světla. Veďme počestný život ja-
ko ve dne; ne v hodováních a pitkách, 
ne v necudnostech a prostopášnostech, 
ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pá-
na Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, 
že by to vyvolávalo žádosti.

Evangelium – Mt 24,37–44
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když při-
jde Syn člověka, bude to právě tak ja-
ko v době Noe mově: Jako totiž v době 
před potopou lidé jedli a pili, ženili se 
a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil 
do archy, a nic netušili, až přišla potopa 

Dokončení na str. 10

Spočátkem nového církevního ro-
ku začíná velká příprava na pří-
chod Páně. Přečti si v klidu a use-

branosti posvátná čtení vybraná pro tuto 
neděli. Nechej se oslovit velkolepou vizí 
proroka Izaiáše, napomenutím apoštola 
Pavla i varovným hlasem Spasitele. Pros 
Ducha Svatého, aby tě uvedl do vzne-
šených Božích tajemství, obsažených 
v těchto textech.

Představ si živě scénu ze starozákonní-
ho proroctví. Připoj se k zástupům, které 
radostně vystupují na Hospodinovu horu. 
Boží slovo, nauka Nejvyššího, proměni-
lo srdce těchto lidí, takže se uskutečňu-
je odvěký sen lidstva: je konec svárům, 
rozbrojům a válkám. Můžeš okusit, jak 
volně se dýchá v království dokonalého 
pokoje a světla. Zažeň skeptickou myš-
lenku, že je to všechno jen jako pohádka 
či utopie. Je to skutečnost existující v od-
věkém Božím záměru, je to nejvlastněj-
ší smysl všeho stvoření. Je to ona podo-
ba Božího království, o jaké denně prosíš 
v modlitbě Páně.

Domníváš se, že je to daleká a nedo-
zírná budoucnost? Apoštol Pavel je jiné-
ho názoru. Máš si především uvědomit, 
jaký je čas. Pochop, že už skutečně nastala 
hodina, kdy je třeba probrat se ze spánku. 
S nocí končí doba snů a nastává nový den. 
Slunce spásy je mnohem blí-
že, než bylo dosud a než mů-
žeš tušit. Pronikavá zář jeho 
jasu odhalí nekompromisně 
všechnu špatnost, která tolik 
rozbujela pod pláštěm noci. 
Myslíš, že můžeš stanout v je-
ho jasném světle tak, jak jsi?

Právě ony skutky temno-
ty dělají z Hospodinova domu 
na vrcholku hory zatím ne-
uskutečněnou vizi. Potřebuješ snad další 
důkazy, že necudnost a prostopášnost v pit-
kách a hodování plodí svár a závist, které 
ústí do rozbrojů a nakonec až do váleč-
ných hrůz? Dokonalý mír a Boží králov-
ství patří nerozlučně k sobě. Není tak 
malých hříchů, které by netíhly k vinám 
ještě těžším a ke konečné zkáze. Boží krá-
lovství však vyžaduje, abys odložil skut-
ky temnoty a oblékl se do výzbroje svět-
la. Tím světlem je sám Ježíš. Jeho první 
příchod ti chce představit Boha v té nej-
lidštější podobě. Více než slovy předve-
de výzbroj světla svým vlastním životem. 

Na Boží království nestačí jen čekat. Bo-
ží království se připravuje a dosahuje dů-
sledným následováním Krista.

Bohužel je stále mnoho těch, kteří 
o Boží království nestojí. I tváří v tvář hro-
zící katastrofě bezstarostně hodují a pijí, 
žení se a vdávají. Není to nic nového. Už 
za dnů Noemových se tak chovali. Tehdy 
se však zachránili jen spravedliví. A Pán 
zdůrazňuje, že takový bude i druhý pří-
chod Syna člověka.

Chceš namítat, že to neodpovídá to-
mu, co jsi poznal u proroka Izaiáše? Ja-
ké by to však bylo Boží království, kdyby 
se to v něm hemžilo lidmi, kteří setrváva-
jí ve skutcích temnoty? Do Božího králov-
ství, do království světla mohou být při-
jati jen ti, kteří jsou připraveni a oděli se 
do světla. Každý má možnost se svobodně 
rozhodnout, ale pak všichni ti, kteří odmí-
tají, musí počítat s tím, že budou ponechá-
ni záhubě. Skutečně a nepříjemně budou 
překvapeni z vlastní viny, protože svévol-

ně setrvávali v nevědomosti, 
že už nastala hodina.

Ježíšovu vážně míněnou vý-
strahu je proto třeba přijmout 
s veškerou odpovědností a váž-
ností. Nedej se oklamat těmi, 
kteří se bláhově utěšují, že je 
možno spoléhat na Boží milo-
srdenství, a zapomínají na je-
ho spravedlnost. I když se ti 
úděl zavržených může zdát 

krutý, je to jen zcela logický protipól oné 
nekonečné blaženosti, kterou sami od-
mítli. Uvědom si znovu, jak nebezpeč-
ný a zrádný je spánek, do kterého tě tak 
snadno mohou ukolébat skutky temnosti, 
zvláště jestliže si zvykneš pečovat o své tě-
lo tak, že to vyvolává žádostivost.

Vstup tedy do adventní doby s vědo-
mím, že je to mnohem více než nějaká 
folklorní reminiscence na zvyky našich 
předků. Je to především výzva a příleži-
tost k radikálnímu probuzení a zásadní-
mu obratu. Přijmi tuto vzácnou příleži-
tost, kterou ti nabízí Ježíšova láska, abys 

Příchod Syna člověka
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Bděte, abyste byli připraveni.

1. neděle adventní – cyklus A

ve světle jeho příchodu do důsledků po-
znal, zvážil a zhodnotil svou skutečnou 
situaci. Buďto se ukáže, že jsi bezvýhrad-
ně s ním, nebo se vystavuješ nebezpečí, že 
budeš shledán jako ten, kdo je proti němu.

Chceš-li se obléci v Pána Ježíše Krista, 
neotálej a jdi za ním a pros:

Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej 
nám svou spásu. (1)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Ž 85,8



47/20164

Když pobýval v roce 1545 v malajské 
Malace, přihodila se následující událost: 
V tomto městě žil jeden šlechtic, jmenoval 
se João Fernandez de Liher, jeden z nej-
váženějších a nejbohatších obyvatel Ma-
laky. Byl ženatý s jednou Javánkou. Měli 
syna Antonia, když onemocněl těžkou ne-
mocí, bylo mu asi 17 let. Lékař už léčbu 
vzdal a také domorodé ženy, které se vy-
znaly v přírodním léčitelství, si nevěděly 
rady. Tu se obrátila matka ve své nouzi na 
známou kouzelnici, jež se jmenovala Nhi-
ay Maluco a ta se vyznala v tajemných vě-
cech. Nemocnému uvázala okolo levého 
zápěstí hedvábnou šňůru. Ihned se proje-
vily znaky posedlosti. Nejen že se oči a ús-
ta nemocného křečovitě zkřivily, ale pro-
jevoval velký odpor vůči všemu svatému. 
Plival na sochy a obrazy svatých. Nakonec 
ztratil řeč i vědomí a ležel po tři dny ja-

ko mrtvý ve svém loži. Náhodou se o tom 
dověděla jedna domorodá žena. Poradila, 
aby ihned zavolali „svatého otce“, ten by 
mohl nemocnému pomoci. Otec nemocné-
ho poslal svého přítele Antonia Mendese 
ke sv. Františku Xaverskému a ten ihned 
přispěchal. Byla sobota večer.

Sotva vstoupil světec do pokoje ne-
mocného, ten, dosud ležící bez známek 
života, okamžitě zneklidněl. Museli ho 
držet násilím.

František Xaverský se modlil z nějaké 
knihy asi po dvě hodiny. Potom si nechal 
přinést štolu, misál, svěcenou vodu a kru-
cifix. Pro nemocného byl ale pohled na 
kříž nesnesitelný. Počínal si jako divoký 
a byl sotva k udržení. František Xaverský 
ale prohlásil, že všechno se v dobré obrátí. 
Začal číst příběh utrpení. Při každém vy-
slovení jména „Ježíš“ upadl nemocný do 
mdlob, plival proti kříži a chtěl se vytrh-
nout. Pak se začalo s exorcismem. Kněz 
pokropil nemocného svěcenou vodou 
a položil na něho relikvie, načež se mla-
dý muž uklidnil a po nějakou dobu ležel 
na posteli jako mrtvý.

František Xaverský tím udělal všech-
no, co mohl. „Ponechte teď nemocného 
v klidu spát,“ řekl jim. „Kdyby se v noci 
probudil, dejte mu pít kaši z mandlí. Kro-
mě toho ať slíbí nejblahoslavenější Panně 
novénu. Nedělejte si žádné další starosti. 
Já budu zítra ráno sloužit mši svatou ke 
cti Matky Boží. Váš Antonio pak bude za-
se mluvit a uzdraví se.“

František Xaverský zůstal ještě do ro-
zednění a rozloučil se. Odešel do kostela 
Naší Milé Paní na Hoře, aby tam odslou-
žil mši svatou.

Zatímco František Xaverský obětoval 
mši svatou, zůstali otec a jeho přítel Men-
des dále u lůžka nemocného. Bylo to v tom 
okamžiku, kdy František Xaverský došel 
při mši svaté k evangeliu, když nemoc-
ný vydal ze sebe první hlásky. Když mše 
svatá skončila, mohl Antonio zase správ-
ně mluvit a po několika dnech byl úplně 

zdráv. Modlitbě sv. Františka Xaverského 
a jeho mši svaté v mariánské svatyni v Ma-
lace se obecně připisovalo uzdravení ne-
mocných a na základě tohoto zázraku se 
obrátilo mnoho pohanů, také jedna v ce-
lém městě známá bohatá židovka se svý-
mi třemi dětmi.

Svatyně Naší Milé Paní na Hoře, tyčí-
cí se na zeleném pahorku, tehdy pozná-
vací znamení města Malaka, která vévo-
dila obrazu města, byla postavena v roce 
1523 jako splnění slibu Portugalce Duar-
te Coelha. (Když byl Duarte Coelho v ro-

ce 1521 u Kantonu se svými třemi džun-
kami obklíčen 65 nepřátelskými čínskými 
čluny, vzýval ve své nesnázi Matku Bo-
ží a slíbil, že na její počest postaví kap-
li, když ho z tohoto nebezpečí vysvobo-
dí.) V roce 1549 přenechal biskup tento 
kostelíček jezuitům. Tady pobýval Franti-
šek Xaverský velmi často, aby si odpoči-
nul a aby se modlil, ve dne i v noci. Tady 
padlo také historické rozhodnutí, že po-
cestuje jako první misionář do Japonska. 
Zde ho vyhledal Japonec Anjirô v prosin-
ci 1547, když František v kostele Naší Mi-
lé Paní na Hoře právě oddával. Více než 
rok za ním tento Japonec cestoval. Ale 
František Xaverský kázal v těch letech na 
Molukách, takže dříve k setkání nedošlo. 
Aby dosáhl odpuštění svých hříchů (ve 
své zemi někoho zabil), vzal na sebe ten-
to Japonec veliké obtíže, aby se setkal se 
svatým knězem. V Mariině svatyni se oba 
konečně potkali: světec a hříšník. Na zá-
kladě vyprávění tohoto Japonce se Fran-
tišek Xaverský rozhodl vydat se jako mi-
sionář na cestu ke vzdáleným ostrovům 
na severu, na které ještě žádný katolický 
kněz nevstoupil. O svátku Nanebevzetí 
Panny Marie 15. srpna 1549 přistál Fran-
tišek Xaverský jako první misionář v Ka-
gošimě. Japonská misie začala ve zname-
ní Panny Marie.

Z Maria heute 11/2015 přeložil -mp-

Posedlý byl osvobozen
Panna Maria pomohla

Svatý František Xaverský, SJ, jehož liturgickou památku slavíme 3. prosin-
ce, je spolu se svatou Terezií od Dítěte Ježíše ochranným patronem světových mi-
sií. V polovině 16. století kázal národům východní Asie od Indie až po Japonsko. 
Z jeho života se vypráví o četných zázracích...

Gaetano Lapis (1706–1773): 
Smrt sv. Františka Xaverského

P. Paul-H. Schmidt
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V adventu, na začátku církevní-
ho roku, uvažujeme o trojím 
příchodu našeho Pána a Boha 

Ježíše Krista. Připomínáme si zrození Pá-
na a Boha Ježíše Krista. Připomínáme si 
zrození druhé Božské osoby (Jan 1,1–14) 
před více než 2000 lety, které slavíme o Vá-
nocích, o slavnosti Narození Páně. Boží 
věčný Syn se stal člověkem z Marie Pan-
ny, aby nás vykoupil z našich hříchů svým 
utrpením, svou smrtí a zmrtvýchvstáním. 
Ježíš nám seslal o Letnicích, v hodině zro-
zení církve, od Otce Ducha Svatého, kte-
rý působí v církvi prostřednictvím zvěsto-
vání evangelia a skrze svátosti. Ježíš nám 
slíbil, že s námi zůstane až do skonání svě-
ta (Mt 28,20). Tento slib dodržuje svojí 
přítomností ve slově a ve svátosti, zvláš-
tě ve mši svaté a ve svatostánku.

Druhý Pánův příchod

S ohledem na první příchod Ježíše 
Krista můžeme pohlédnout na druhý pří-
chod na konci světa, na konci časů. Tímto 
příchodem Ježíše Krista, jehož čas zná je-
nom Bůh (Mt 24,36), se teď chceme poně-
kud blíže zabývat. Řeč o druhém Ježíšově 
příchodu ve 24. a 25. kapitole Matoušo-
va evangelia poskytuje podstatné opěrné 
body, které se mají vykládat pomocí ko-
mentáře Jeruzalémské Bible.

Ježíš spojuje ve své řeči o konci časů 
události konce světa s porobením a zni-
čením Jeruzaléma Římany v roce 70 po 
Kristu. Chrám bude zbořen, nezůstane 
kámen na kameni (Mt 24,2) a učedníky 
budou nenávidět a zabíjet (Mt 24,10). Ta-
to věta se vztahuje na všechny časy, pro-
tože od počátku až dodnes jsou učed-
níci Ježíšovi pronásledováni a zabíjeni. 
Ježíš vyzývá své učedníky, aby utekli do 
hor, až bude Jeruzalém ohrožen pohan-
skými hrůzami (Mt 24,15–20). Skuteč-
ně se to stalo křesťanům při vpádu řím-
ských obléhatelů.

Nevíte dne ani hodiny

Stále znovu se spojují Pánovy výroky 
o konci světa s událostmi při zničení Je-
ruzaléma. Některé události, jako bída, 
která tenkrát nastala (Mt 24,21), se vy-

skytují u obou katastrof. Zatmění slun-
ce, konec hvězd, zjevení kříže na nebi 
a shromáždění lidí anděly (Mt 24,29–31) 
se stane teprve na konci časů. Ježíšův vý-
rok „Vpravdě vám říkám, nepomine toto 
pokolení, dokud to vše nenastane“ (Mt 
24,34) se vztahuje na zničení Jeruzalé-
ma. Mnozí mylně uvažují, že Ježíš oče-
kává brzký konec světa, a přitom se mý-
lí. Ježíš je pravý Bůh a omyl u něho není 
možný. Když říká, že jenom Otec a ani 
ne Syn zná konec světa (Mt 24,36), tak 
myslí tuto větu, jak vyznávají církevní ot-
cové souhlasně, že Ježíš jako Syn člověka 
nemá za úkol nám tento okamžik sdělit, 
abychom nepolevili ve své bdělosti a věr-
nosti k Bohu (Mt 24,42–44).

Buďte připraveni!

Většina nyní žijících lidí už nebude 
žít na zemi, když nastane konec světa. Je 
důležité vždycky být připraven na vlast-
ní smrt, je úplně jedno, jestli bude souvi-
set s tou na konci světa, nebo se dostaví 
už dříve. To nám objasňuje Ježíš v podo-
benství o deseti pannách (Mt 25,1–13). 
Ony pošetilé panny nebyly připrave-

ny na příchod ženicha, protože nemě-
ly olej ve svých lampách. Nemohly se 
prokázat žádnými dobrými skutky. Ježíš 
to vysvětluje v podobenství o talentech 
(Mt 25,14–30), které se nesmí zahrabá-
vat do země. Člověk musí s dary, které 
nám Bůh dává, působit ve prospěch krá-

lovství Božího, když koná dobro a vyhýbá 
se zlému. Vodítkem jsou pro nás přikázá-
ní Boží (Desatero) a skutky milosrden-
ství (Mt 25,35–46), které nám vysvětlují 
lásku Boží a lásku k bližnímu: krmit hla-
dové, žíznivým dávat napít, přijímat li-
di bez domova a cizince, oblékat nahé, 
navštěvovat nemocné a pochovávat mrt-
vé (srov. Tob 1,17). Skutky duchovního 
milosrdenství jsou: nevědomé poučovat 
(Mk 6,34; Mt 28,19), pochybující utěšo-
vat, hříšníky napravovat (Jan 8,11), ostat-
ním odpouštět (Mt 6,12); modlit se za 
živé a mrtvé (Jan 14,13). Podle toho bu-
deme souzeni. Spravedliví vstoupí s Je-
žíšem do věčného života, ostatní budou 
potrestáni věčným trestem (Mt 25,46). 
O to důležitější je modlit se za všechny 
lidi (Jan 14,13n; Mt 5,44), tak konáme 
službu lásky k bližnímu, k sobě samému 
i k nepřátelům (Lk 10,27; Mt 5,44). Je 
jasné, že se o tom snadněji píše, než se 
tyto Ježíšovy požadavky uskutečňují. Bez 
jeho milosti, bez jeho pomoci nejsme to-
ho schopni. Začněme s tím v modlitbě.

„Poselství posledního soudu volá k ob-
rácení, pokud Bůh ještě lidem dává »do-
bu příhodnou, den spásy« (2 Kor 6,2). 
Vnuká svatou Boží bázeň. Podněcuje 
k úsilí o spravedlnost Božího království. 
Hlásá »blaženou naději« (Tit 2,13) na ná-
vrat Pána, který »přijde v onen den, aby 

„Přijde znovu ve slávě“
Adventní úvahy o novém příchodu Pána

Podobenství o chytrých 
a pošetilých pannách (Mt 25,1–13), 

klášter Decani, 14. století

Andreas Hirsch FSSP

Tvoji smrt, Pane, zvěstujeme. 
Tvé vzkříšení vyznáváme, 
dokud nepřijdeš ve slávě. 

Vysvoboď nás, Pane, 
všemohoucí Otče, 

ode všeho zlého a dej mír 
našim dnům. 

Přijď nám na pomoc 
svým slitováním a ochraňuj nás

od zmatku a hříchu, 
abychom plni důvěry 

mohli očekávat příchod 
našeho Spasitele Ježíše Krista.

Amen.
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trpícímu. Nemocnice jsou vskutku „ka-
tedrálami bolesti“, ve kterých se však ta-
ké vyjevuje síla lásky, která nese a proka-
zuje soucit.

Stejně tak myslím na ty, kdo jsou ve 
vězení. Ježíš nezapomínal ani na ně. Za-
řazením návštěv vězněných mezi skutky 
milosrdenství nás chtěl především vyzvat 
k tomu, abychom ze sebe nedělali soudce 
nad nikým. Jistě, pokud je někdo ve vě-
zení, pak proto, že pochybil, nerespekto-
val zákon a občanské soužití. Proto si ve 
vězení odpykává svůj trest. Ať už se ale 
vězeň dopustil čehokoli, Bůh ho má na-
dále rád. Kdo může vstoupit do jeho svě-
domí a pochopit, co zakouší? Kdo mů-
že chápat onu bolest a výčitky? Je příliš 
snadné mýt si ruce tvrzením, že pochy-
bil. Křesťan je především povolán k tomu, 
aby se o něho zajímal a aby ten, kdo po-
chybil, pochopil, že se dopustil zla, a šel 
do sebe. Odnětí svobody je pro člověka 
bezpochyby tou největší nouzí. Pokud se 
k tomu ještě přidá špatné a nezřídka ne-
lidské prostředí, ve kterém musí tito lidé 
žít, pak jde opravdu o případ nabádající 
křesťana udělat všechno pro to, aby jim 
byla vrácena jejich důstojnost.

Navštěvovat vězně je skutek milosr-
denství, který má zejména dnes zvlášt-
ní hodnotu vzhledem k různým formám 
přehnaného zdůrazňování spravedlnos-
ti, jemuž jsme vystavováni. Nikdo ať te-
dy neukazuje na nikoho prstem. Všichni 
se stávejme nástroji milosrdenství a za-

ujímejme postoje sdílení a úcty. Myslím 
často na vězněné... často na ně myslím 
a nosím je v srdci. Ptám se, co je při-
vedlo ke spáchání zločinu a jak mohli 
podlehnout jeho různým formám. Pře-
ce však vedle těchto myšlenek cítím, že 
všichni potřebují blízkost a jemnocit, 

protože Boží milosrdenství koná zázra-
ky. Kolik slz jsem viděl stékat po tvá-
řích vězňů – kteří možná nikdy v životě 
neplakali – a to pouze proto, že se cítili 
přijati a milováni.

A nezapomínejme, že také Ježíš a apo-
štolové zakusili věznění. Z pašijí známe 
utrpení, kterému byl vystaven Pán, když 
byl spoután, vlečen jako zločinec, vysmí-
ván, bičován, korunován trním... On, je-
diný Nevinný! A také svatý Petr a sva-

tý Pavel byli ve vězení (srov. Sk 12,5; 
Flp 1,12–17). Minulou neděli, která by-
la v rámci Svatého roku věnována věz-
něným, mne odpoledne přišla navštívit 
skupina vězňů z padovského regionu. 
Ptal jsem se jich, co budou dělat další 
den, než se vrátí do Padovy. Řekli: „Na-
vštívíme Mamertinský žalář, abychom 
pocítili zkušenost svatého Pavla.“ To je 
krásné! Potěšilo mne, když jsem to sly-
šel. Tito vězňové se chtěli setkat s věz-
něným Pavlem. To je hezké a potěšující. 
Apoštolové se také ve vězení modlili a ší-
řili evangelium. Dojemné jsou stránky ze 
Skutků apoštolů, kde se vypráví o Pavlo-
vě věznění a o tom, jak se cítil osamělý 
a přál si, aby ho někdo z přátel navštívil 
(srov. 2 Tim 4,9–15). Cítil se sám, proto-
že ho velká většina z nich opustila; jeho, 
velkého Pavla.

Tyto skutky milosrdenství, jak je vidět, 
jsou staré, a přece vždy aktuální. Ježíš za-
nechal všeho, aby šel navštívit Petrovu 
tchýni; je to starobylý skutek milosrdné 
lásky, který prokázal Ježíš. Neupadejme 
do lhostejnosti, ale stávejme se nástroji 
Božího milosrdenství. Všichni můžeme 
být nástroji Božího milosrdenství a pro-
spěje to více nám než těm druhým, pro-
tože milosrdenství prokazované skutkem, 
slovem a návštěvou navrací radost a dů-
stojnost každému, kdo je pozbyl.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

Navštěvovat nemocné a vězněné – dokončení katecheze Svatého otce ze str. 2

došel slávy ve svých věřících a aby na se-
be soustředil obdiv u všech, kdo víru při-
jali« (2 Sol 1,10).“ (Katechismus katolic-
ké církve 1041)

Nové nebe a nová země

„Na konci času dojde Boží království 
své plnosti. Po všeobecném soudu budou 
spravedliví navždy kralovat s Kristem, 
oslaveni na těle i na duchu, a i samot-
ný vesmír bude obnoven“ (KKC 1042), 
protože stvoření bude hříchy zlých 
duchů a lidí velmi silně zohyzděno 
(Řím 8,19–23; KKC 1046). Písmo sva-
té mluví v této souvislosti o novém ne-
bi a nové zemi (2 Petr 3,13; KKC 1043). 
Také církev dosáhne v nebi dokonalosti 

(KKC 1042). Tyto velké Boží činy nás 
ale nesmí svádět k tomu, abychom složi-
li ruce do klína, ale jsme povoláni, aby-
chom na tomto díle spolupracovali, což 
je pro nás velkou ctí!

Vykoupení s naším přičiněním

Vyšli jsme v úvaze ze slova advent. 
Tento pojem platí pro první příchod Je-
žíše Krista, aby padlí a hříšní lidé byli 
spaseni. Bůh nás stvořil bez našeho při-
činění, ale nechce nás vykoupit bez naše-
ho spolupůsobení (sv. Augustin). Proto 
nám dal svobodnou vůli, abychom byli 
schopni jeho milosti, jeho dary ve svo-
bodě přijmout a pro nás a naše bližní 
je použili. Při svém druhém příchodu 

(adventu) na konci časů zjeví Ježíš vše-
mu světu, jak jsme spolupracovali s je-
ho láskou. Začínejme tedy stále znova, 
nevzdávejme se, prosme Pána o jeho 
neustálou pomoc, kterou nám neode-
pře. Pohleďme na kříž, pak uvidíme, co 
všechno pro nás z lásky udělal. To nás 
naučí vděčnosti vůči němu, jak je vyjá-
dřena v této modlitbě:

„Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste, 
že jsi za nás zemřel. 

Nedej, aby Tvá krev a Tvé utrpení 
byly pro nás ztraceny. 

Amen.“

Z Der Fels 12/2015 přeložil -mp-
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Andělského pozdravení si Pan-
na Maria nesmírně váží. Jím 
se jí obnovuje radost, kterou 

zakusila, když jí sv. Gabriel zvěstoval, že 
se stane Matkou Boží. Zdravme ji často 
tímto poselstvím. „Zdrav te ji,“ (1) říká To-
máš Kempenský, „pozdravem andělským, 
velmi ráda slyší jeho ohlas.“ Matka Bo-
ží sama sdělila sv. Mechtildě (2), že ji ni-
kdo nemůže pozdravit lépe, než uctí-li ji 
pozdravem Zdrávas, Ma ria. Kdo Pannu 
Marii zdraví, toho zdraví i ona. Sv. Ber-
nard kdysi zaslechl z úst nejblahoslave-
nější Panny zcela zřetelně slova: „Ave, 
Bernarde! – Buď zdráv, Bernarde!“(3) „Po-
zdravení Mariino,“ říká Konrád Saský (4), 
„je provázeno pokaždé nějakou milostí.“ 
Richard od sv. Vavřince dodává: „Copak 
tomu, kdo přichází k Panně Ma rii se slo-
vy Zdrávas, Maria, může odepřít nějakou 
milost?“ Sv. Ger trudě(5) Panna Maria 
přislíbila, že jí pomůže tolikrát v hodině 
smr ti, kolika Zdrávasy ji pozdraví. Alan 
de Rupe(6) ujišťuje, že při slovech Zdrá-
vas, Maria se celé nebe raduje, peklo se 
chvěje a ďábel prchá. Totéž dosvědčuje 
z vlastní zkušenosti Tomáš Kempenský: 
kdysi se mu zjevil ďábel, ale za modlitby 
Zdrávas, Maria zmizel.(7)

Uvedu zde několik příležitostí, kdy je 
možné modlit se Zdrávas, Maria:

1. Ráno, když vstaneš, a večer, než se 
odebereš na lože, se pomod li vkleče tři-
krát Zdrávas, Maria a ke každému Zdrá-

vasu připoj tuto prosbu: „Pro své Nepo-
skvrněné početí, ó Maria, očisti mé tělo 
a po svěť mou duši.“ Nato po vzoru sv. Sta-
nislava pros Pannu Marii jako svou Mat-
ku o požehnání, svěř se do její ochrany 
a vyžádej si od ní, aby tě po celý den ne-
bo po celou noc chránila od hříchu. Udě-
láš dobře, když si nad lůžko pověsíš krás-
ný obraz blahoslavené Panny.

2. Ráno, v poledne a večer se modlívej 
Anděl Páně s obvyklými tře mi Zdrávasy. 
Papež Jan XXII. byl první, který opatřil 
tuto pobož nost odpustky.(8) Benedikt XIII. 
udělil 100 dní odpustků všem, kdo se po-
modlí Anděl Páně, a jednou za měsíc pl-
nomocné od pustky po přijetí svátostí.(9)

Dříve při zvuku zvonů poklekal každý 
a modlil se Anděl Páně, dnes tak činit 
se mnozí stydí. Sv. Karel Boromejský 
se nerozpa koval sestoupit z vozu nebo 
z koně a modlit se Anděl Páně na uli-
ci, často blátivé.(10) Podle výkladu Bene-
dikta XIV.(11) v sobotu ve čer a v neděli 
se modlíme Anděl Páně vestoje, v době 
velikonoč ní se místo této modlitby mod-
líme Raduj se, nebes Královno.

3. Kdykoli uslyšíš bít hodiny, pozdrav 
Matku Boží Zdrávasem. Al fons Rodri-
guez (12) zdravil Pannu Marii každou ho-
dinu; v noci, když hodiny bily, budili ho 
andělé, aby i v této době pokračoval ve 
své pobožnosti.

4. Když vycházíš z domu, nebo se 
vracíš, pomodli se Zdrávas, aby tě Pan-

O Pozdravení andělském

Sv. Alfons z Liguori

Poselství Královny míru Mirjaně
Drahé děti, přicházet k vám a projevovat se je veliká radost pro 
moje mateřské srdce. Je to dar mého Syna pro vás i pro druhé, kteří 
přicházejí. Jako Matka vás zvu, milujte mého Syna nade všechno. 
Abyste Ho milovali celým srdcem, potřebujete Ho poznat. Poznáte 
Ho modlitbou. Modlete se srdcem a city. Modlit se znamená myslet 
na jeho lásku a oběť. Modlit se znamená milovat, dávat, trpět a obě-
tovat. Vás, děti moje, zvu, abyste byly Apoštoly modlitby a lásky. Děti 

moje, je čas bdění. V tomto bdění vás zvu k modlitbě, lásce a důvěře. Když můj Syn bude 
hledět do vašich srdcí, moje mateřské srdce si přeje, aby v nich viděl bezpodmínečnou 
důvěru a lásku. Sjednocená láska mých apoštolů bude žít, vítězit a odhalovat zlo. Děti 
moje, já jsem byla kalichem Bohočlověka, byla jsem Božím nástrojem. Proto vás, apo-
štolové moji, zvu, abyste byli kalichem pravé čisté lásky mého Syna. Zvu vás, abyste byli 
nástrojem, skrze který ti všichni, kteří nepoznali Boží lásku, kteří nikdy nemilovali, 
pochopili a spasili se. Děkuji vám, děti moje.

Když Panna Maria odcházela, viděla Mirjana kalich.
Soldo, 2. listopadu 2016

na Maria chránila venku i doma před 
hříchem. V duchu zlíbej její nohy, jak to 
dělají kartuziáni.

5. Když uvidíš obraz Nejsvětější Pan-
ny, pozdrav jej Zdrávasem. Kdo může, 
ať ozdobí svůj dům krásnou mariánskou 
sochou, aby byla Panna Maria zdravena 
od kolemjdoucích. Takový pěkný zvyk je 
v Neapoli a ještě více v Římě.

6. Církev svatá předepisuje, aby všech-
ny části církevních hodinek začínaly a kon-
čily Pozdravením andělským. Bude dob-
ře, když si zvykneš na začátku a na konci 
kaž dé své práce se pomodlit Zdrá vas, Ma-
ria. Říkám „každé práce“, ať už je duchov-
ní, jako modlit ba, sv. zpověď, sv. přijímá-
ní, duchovní četba, poslech Božího slo va 
apod.(13), anebo časná, jako studium, po-
učný rozhovor, práce, jídlo, odpočinek 
atd. Požehnané jsou ty práce, které jsou 
obe pjaty dvěma Zdrávasy. Ráno při pro-
citnutí, večer před spánkem, v každém po-
kušení, při každém výbuchu zlosti a po-
dobně, vždy se modleme Zdrávas, Maria.

Čiň tak, milý čtenáři, a přesvědčíš se, 
jak mnoho získáš! Kněz Auriemma(14) vy-
pravuje, že Rodička Boží slíbila sv. Mech-
tildě, že když se bude denně modlit tři 
Zdrávasy ke cti její moci, moudrosti 
a dobroty, že jí vyprosí šťastnou smrt. 
Mimo to Panna Maria sděli la blah. Janě 
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Francouzské, že je jí velmi milé, modlí-
me-li se k uctě ní jejích desíti ctností (15) 
deset Zdrávasů.

Z knihy Sv. Alfons Maria de Liguori: 
Vznešenosti Panny Marie, II. díl. 

Překlad Dr. Stanislav Špůrek CSsR. 
Matice cyrilometodějská s. r. o., 

Olomouc 2009

Poznámky:
 (1) Sermones ad novitios, s. 21.
 (2) Liber specialis gratiae, p. 1, c. 42.
 (3) Uvádí Marchese, Diario sacro d’esercizi: 

20 agosto.
 (4) Speculum B. M. V., lect. 4.
 (5) Legatus divinae pietatis, l. 4, c. 51.
 (6) Coppenstein, Alani Redivivi Rupensis Trac-

tatus… de ortu atque progressu Psalterii Christi 
et Mariae, p. 4, c. 30.

 (7) Magnum spec. exempl., dist. 10. Venezia 1618.

 (8) Sv. Alfons cituje Crasseta, podle něhož byl 
podnětem k udělení odpustků div vykonaný 
vzýváním Panny Marie. Jeden muž, odsou-
zený na hranici, zůstal po této modlitbě ne-
dotčený ohněm.

 (9) Sv. Alfons uvádí ještě odpustky udělené 
Klementem X., o nichž však není zmínka 
v novějších autentických sbírkách odpust-
ků. Srov. Enchiridion odpustků, autorizova-
ný překlad ČBK Praha 2000, vydala MCM, 
Olomouc 2000. Sv. Alfonsem uváděná po-
božnost modlitby Anděl Páně ráno, v po-
ledne a večer s příslušnými dalšími mod-
litbami je obdařena částečným odpustkem 
– Ustanovení 17 § 1,2° (str. 47). O „Třech 
Zdrávasech“ v novém Enchiridionu odpust-
ků není zmínka (to však neznamená, že jde 
o příslib neplatný, jen přestal být obdařen 
odpustky).

 (10) Giussano, Vita, l. 8, c. 2. Roma 1610. V origi-
nálu je div vyňatý z Pelbarta: Líný řeholník, 
který se nepomodlil Anděl Páně, uviděl, jak 

se třikrát při zvonění „Anděl Páně“ sklonila 
věž, aby ho naučila zdravit Matku Boží.

 (11) Pius XI. dal odpustky 10 let pokaždé; plno-
mocné odpustky jednou za měsíc. AAS XXV, 
1933, 71.

 (12) De Barry, Le paradis ouvert à Philagie, ch. 5, 
dev. 2. Paris 1868.

 (13) Mnohé z těchto činností jsou obdařeny čás-
tečnými nebo plnomocnými odpustky. Je 
škoda opomíjet dary, které církev svatá roz-
dává z pokladu Kristových zásluh. Srov. 
Enchiridion odpustků, MCM, Olomouc 2000.

 (14) Auriemma SJ, Affetti scambievoli tra la 
Vergine SS. e suoi divoti. Bologna 1681, 
p. 1, c. 6. Benedikt XV. zřídil 30. 7. 1921 
Arcibratrstvo tří Zdrávasů; mezi jeho ochrán-
ci je i sv. Alfons. AAS XIII, 1921, 420–422.

 (15) Sv. Alfons se ctnostmi Panny Marie zabývá 
v předchozí části své knihy. Jsou to: pokora, 
láska k Bohu, láska k bližnímu, víra, nadě-
je, čistota, chudoba, poslušnost, trpělivost, 
modlitba. [pozn. red.]

Problémy náboženské svobody a ozbro-
jených konfliktů ve světě, zejména na Blíz-
kém východě, byly hlavními tématy mezi-
národní konference o dialogu a spolupráci. 
Zorganizovala ji skupina pro dialog s círk-
vemi a náboženskými institucemi, působí-
cí v rámci frakce křesťanských demokratů 
v Evropském parlamentu. Jeho poslan-
ci a také představitelé křesťanských círk-
ví i židovských a muslimských komunit 
diskutovali také o tom, jak může meziná-
boženský dialog pomáhat k nastolení mí-
ru v nejvýbušnějších regionech světa. Za 
Vatikánský rozhlas se vydal do Benátek 
vedoucí polské redakce P. Leszek Gęsiak:

„Během konference zazněly různé ná-
zory na téma situace v zemích pozname-
naných válečnými konflikty, zejména na 
Blízkém východě. Arcibiskup iráckého Kir-
kúku hovořil o nesmírně těžké situaci křes-
ťanů v jeho zemi a také o jejich vůli setrvat 
navzdory pronásledování. Mnoho příspěv-
ků se týkalo komplikované situace uprch-
líků zejména v Libanonu a v Sýrii a také 
neefektivních politických tahů západního 
světa. O konkrétních podmínkách a prá-
ci mezi uprchlíky mluvil mimo jiné jezui-
ta P. Zaid Hilal z Aleppa. Také on hovořil 
o vůli obyvatel, kteří dosud ve městě setr-
vávají, zůstat ve své zemi, přestože město je 
neustále ostřelováno, žijí bez proudu, bez 
vody a dostatku potravin. O pomoci uprch-

líkům, kteří odjeli do Libanonu, mluvil šéf 
tamní charity, P. Paul Karam. Všichni nic-
méně jednohlasně zdůrazňují, že nejde pou-
ze o zasílání finanční pomoci těm, kdo emi-
grovali. Nejdůležitější je omezit obchod se 
zbraněmi a stabilizovat situaci na místě, 
aby byl exodus místních obyvatel co nej-
rychleji ukončen.“

Pokud jde o postoj Evropy k řešení 
světových krizí a ke své vlastní bezpeč-
nosti, filosof a historik Rocco Buttiglio-
ne mluví o naprostém kolapsu jednotné 
evropské politiky:

„Evropa bohužel nemá žádnou politiku: 
Vzhledem k tomu, že neexistuje skutečná 
jednota, není ani schopná formulovat spo-
lečnou politiku. Extrémisté doufají, že se 
jim podaří využít mnoha nespravedlností, 
které jsou ve světě. My jsme nepodpořili ty, 
kdo bojovali proti nespravedlnosti nenásil-
ným způsobem, způsobem dosvědčujícím 
pravdu a apelujícím na svědomí protivní-
ka. Ignorovali jsme je, dovolili jsme, aby 
byli vražděni, nuceni k útěku a umlčová-
ni... Výsledkem je, že extrémisté získali po-
zice a mají zato, že mohou ve svůj prospěch 
používat na jedné straně náboženství a na 
druhé straně volání zástupů po spravedlnos-
ti. Evropská politika chybí,“ řekl pro Vati-
kánský rozhlas prof. Rocco Buttiglione.

Zdroj: www.radiovaticana.cz, 22. 10. 2016

Rocco Buttiglione: Evropa nemá 
žádnou společnou politiku

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 
který ve mši svaté neustále zpřítomňu-
je svou oběť za záchranu světa, ti v něm 
nabízím své modlitby, práce, utrpení i ra-
dosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je 
i mým průvodcem a dává mi sílu svěd-
čit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou církve, 
to všechno přináším jako svou nepatr-
nou oběť zvláště na úmysly Svatého ot-
ce a našich biskupů.

ÚMYSLY NA PROSINEC 2016

Všeobecný: Aby byla z každé části 
světa odstraněna nákaza, kterou je zne-
užívání dětí k vojenské službě.

Evangelizační: Aby evropské náro-
dy znovu objevily krásu, dobro a prav-
du evangelia, které dává životu radost 
a naději.

Národní: Ať jako křesťané umíme 
druhé obdarovávat nejen věcmi hmot-
nými, ale hlavně bohatstvím pramení-
cím z naší víry: poznáním Boha, láskou 
k němu a k bližnímu.

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oro-
duj za nás!
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Jste učitelem hudby a zároveň jedním ze 
zakladatelů hudebního souboru s názvem 
„Musica pro Sancta Cecilia“. Čím je váš 
soubor neobvyklý?

Musica pro Sancta Cecilia je vokálně-in-
strumentální soubor, mezi jehož třinácti 
členy jsou jak zcela nevidomí či lidé s růz-
ným stupněm a formou zrakového handi-
capu, tak i lidé, kteří vidí naprosto normál-
ně. Dnes je integrace handicapovaných 
mezi zdravé v módě, Musica pro Sancta 
Cecilia ale vznikla před více než dvaceti 
lety, kdy se o integraci ještě nemluvilo, 
a přesto je od počátku ukázkou, jak tako-
vá integrace může velmi dobře fungovat.

A jakou hudbu hrajete?
Specializujeme se na takzvanou starou 

hudbu, tedy hudbu renesance a baroka. 
V repertoáru máme skladby Alessandra 
Orologia, Tomasa Luise de Victorii, Die-
ga Ortize, Adama Michny z Otradovic, 
Karla Václava Holana Rovenského, Jo-
hanna Sebastiana Bacha, Georga Fried-
richa Händela, Claudia Monteverdiho, 
Archangella Corelliho, Antonia Vivaldi-
ho a řady dalších autorů.

Je možné si vás někde poslechnout, ne-
bo si hrajete jen pro radost?

Samozřejmě hrajeme především proto, 
že nás to baví. Ale každý rok máme cyk-
lus velikonočních a vánočních koncertů 
v Praze a okolí, během let jsme postup-
ně nahráli a vydali pět CD.

Na koncertech vážné hudby hudebníci 
obvykle sledují noty. Jak to dělají nevidomí?

Ten, kdo na noty nevidí, se musí celou 
skladbu perfektně naučit zpaměti. Nevi-
domí si navíc musí noty nejprve nechat 
přepsat do Braillova písma, což je obvyk-
le zdlouhavé a samozřejmě i drahé.

Takže i v době výpočetní techniky a ji-
ných zařízení s hlasovým výstupem pro ne-
vidomé je třeba umět Braillovo písmo?

Myslím, že v hudbě je to nutností 
a osobně si nedokážu představit, že bez 
znalosti Braillova notopisu bych mohl hrát 

nebo učit svoje žáky. Ale i v běžném životě 
je Braillovo písmo často nejjednodušším 
způsobem, jak si uložit nebo získat něja-
kou informaci. Braillovo písmo najdete 
v moderních výtazích, na krabičkách lé-
ků a podobně. Jeho znalost je projevem 
gramotnosti těžce zrakově handicapova-
ných a dnešní nevidomé děti, které cho-
dí do běžných škol, kde se Braillovo pís-
mo neučí ani číst, natož psát, s tím asi 
budou mít později problém.

Změňme nyní téma. Stál jste u zrodu 
nejen souboru „Musica pro Sancta Ceci-
lia“, ale také křesťanské zvukové knihov-
ny pro nevidomé. Prozradíte mi, kdy a jak 
k tomu došlo?

V roce 1986, kdy jsem byl ještě na kon-
zervatoři, jsem se začal zajímat o křes-
ťanství. V té době bylo samozřejmě na 
toto téma jen minimum informací, ne-
vidomí na tom však byli v tomto ohledu 
ještě mnohem hůře než ostatní. Podaři-
lo se mi ale zjistit, že existují zvukové na-
hrávky některých knih s křesťanskou te-
matikou, postupně jsem je získal a začal 
rozmnožovat a půjčovat ostatním. Nej-
prve jen svým známým, ale postupně se 
okruh rozrůstal.

U toho jste však neskončil.
Následující rok jsem s kamarádem do-

stal devizový příslib do Jugoslávie. Tam 
jsme se seznámili se skupinou Italů, kte-
ré idea křesťanské zvukové knihovny pro 
nevidomé zaujala, a rozhodli se pomoci. 
V Itálii mezi svými známými udělali sbír-
ku a přivezli nám její výtěžek do Prahy. 
Z dnešního pohledu to příliš mnoho pe-
něz nebylo, ale v socialistickém Českoslo-
vensku konce 80. let to byla velká suma. 
S přáteli, kteří mi postupně začali pomá-
hat, jsme v Tuzexu nakoupili kazety a ně-
jakou techniku a rozjeli knihovnu ve vět-
ším měřítku.

Taková činnost ale byla tehdy ilegální 
a čím víc lidí bylo zaangažováno, tím by-
lo větší riziko, že si vás všimne Státní bez-
pečnost...

Mise pro nevidomé
Rozhovor s Mgr. Jiřím Červeným, zakladatelem 

křesťanské zvukové knihovny pro nevidomé

Mgr. Jiří Červený

Samozřejmě. Tehdy mi ale bylo dva-
cet nebo jednadvacet a v tom věku člověk 
nemá moc velký strach. Vnímal jsem to 
spíše jako dobrodružství.

A kazety jste půjčovali jenom osobně?
V té době už dávno ne. Okruh zájemců 

se rychle rozšiřoval i mimo Prahu a s přá-
teli, kteří mi pomáhali, jsme kazety zača-
li posílat poštou. Ale to byl také problém, 
protože těch zásilek bylo brzy hrozně moc 
a nemohl jsem si je nechat všechny vra-
cet domů k rodičům. Naštěstí jsem se teh-
dy seznámil s novým pražským světícím 
biskupem Antonínem Liškou, který nám 
zařídil odesílání a přijímání zásilek přes 
pražské arcibiskupství. Několikrát týdně 
jsem nosil do arcibiskupského paláce ba-
toh plný balíčků k odeslání a ve vrátnici 
u pana Bláhy, se kterým tam tehdy čas-
to sedával herec Josef Kemr, jsem je mě-
nil za vrácené zásilky. Tak to fungovalo 
až do jara 1990.

A v té době se vaší zvukové knihovně ote-
vřely nové možnosti...

Ano, ale zároveň se otevřely nové mož-
nosti i mým přátelům, kteří mi do té doby 
pomáhali. Navíc počet uživatelů zvukové 
knihovny se rozrostl do několika set a to 
už nešlo dále zvládat. Knihovna potřebo-
vala někoho, kdo by se jí věnoval profe-
sionálně, potřebovala prostory a aby ně-
kdo hradil její náklady. Naštěstí nám toto 
všechno v rozhodující době na nějaký čas 
poskytla Česká katolická charita.
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Přispějte prosím do veřejné sbírky ve 
prospěch nahrávání zvukových knih pro 
nevidomé a těžce zrakově handicapova-
né. Sbírku pořádá a výrobu zvukových 
knih zajišťuje Mise pro nevidomé.

Mise pro nevidomé od roku 2007 provo-
zuje zvukovou knihovnu a vydává zvuko-
vé časopisy pro nevidomé a těžce zrakově 
handicapované. Zvukové knihy a časopi-
sy jsou klientům zasílány poštou, původně 
na audiokazetách, nyní na tzv. flashkách. 
Klientem se může stát každý, kdo kvůli 
svému zrakovému handicapu nedokáže 
přečíst tištěný text, tedy nejen přímo ne-
vidomý, ale i ten, komu zrak zeslábl v dů-
sledku vyššího věku nebo nemoci, napří-
klad šedého zákalu.

Mise pro nevidomé poskytuje své služ-
by asi 900 nevidomým a těžce zrakově 
handicapovaným z celé České republi-
ky, řadě z nich zasílá zvukové nahrávky 
každý týden nebo i častěji. Běžný provoz 
má Mise pro nevidomé finančně zajištěn, 
pro rozšiřování fondu zvukových nahrá-
vek ale musí najít další zdroje. Podobně 
jako svůj fond trvale aktualizují běžné 
veřejné knihovny, i nevidomým, jejichž 
možnosti jsou oproti zdravým lidem sil-
ně omezeny, je třeba zprostředkovávat 
nové informace a knihy formou nových 
zvukových nahrávek. Právě to je cílem 
této veřejné sbírky.

Kolik stojí zvuková kniha

Nahrávka kratší knihy o 200 až 300 stra-
nách je dlouhá 10 až 20 hodin. Pokud by-
chom ji nechali pořídit ve špičkové stu-
diové kvalitě, stála by mnoho desítek tisíc 
korun, nebo i více. Takové ceny si Mise 
pro nevidomé rozhodně nemůže dovolit.

Fond zvukové knihovny je proto roz-
šiřován o nahrávky pořízené poloprofe-
sionálním, někdy dokonce téměř ama-
térským způsobem. Využíváme domácí 
studia, dobrovolníky a příležitostné bri-
gádníky, ochotné načítat za spíše sym-
bolickou odměnu než za řádnou mzdu. 
Celkové náklady na pořízení jedné zvu-
kové knihy včetně následných digitálních 
úprav tak obvykle nepřevýší 5 000 Kč.

Mise pro nevidomé také vydává čtyři 
zvukové časopisy, u nichž je situace po-
někud jiná. Nahrávky časopisů jsou dlou-

hé jenom asi 90 minut, z důvodu jejich 
značné obliby je ale pořizujeme ve vyšší 
kvalitě. Náklady na devadesátiminutovou 
nahrávku jednoho čísla časopisu jsou ob-
vykle 1 500 Kč.

Jak můžete pomoci

Na nahrávání zvukových knih můžete 
přispět složenkou nebo bankovním pře-
vodem na účet číslo 2401041881/2010.

Sbírka nemá žádné časové omezení, 
přispívat tedy můžete i pravidelně formou 
srážky ze mzdy nebo trvalým příkazem. 
I malá částka, pokud je posílána pravi-
delně, velmi pomůže – budeme totiž vě-
dět, s čím můžeme do budoucna počítat.

Pokud nám přispějete složenkou, ne-
bo pokud při platbě na účet uvedete do 
zprávy pro příjemce svoji adresu, pošle-
me vám přibližně za dva měsíce potvrze-
ní. Ve všech ostatních případech si může-
te potvrzení vyžádat na e-mailové adrese 
misepronevidome@gmail.com.

Pomoci ale můžete i jinak než finanč-
ně. Vlastníte-li obchod nebo vhodnou pro-
vozovnu navštěvovanou zákazníky, mů-
žete v ní umístit naše letáčky. A pokud 
znáte někoho, kdo by naše služby mohl 
chtít využívat, můžete mu zprostředkovat 
kontakt s námi.

Za jakoukoli pomoc Vám předem dě-
kujeme.

Mise pro nevidomé – veřejná sbírka
A jak je to dnes, po pětadvaceti letech? 

Jak se zvuková knihovna za tu dobu změ-
nila?

Během let samozřejmě došlo k mno-
ha změnám. Knihovna se rozrostla, vydá-
vá čtyři zvukové časopisy, zvukové kaze-
ty byly nahrazeny digitálními nahrávkami 
na paměťových médiích nebo na interne-
tu a slouží nejen nevidomým, ale i lidem, 
kteří nejsou schopni číst v důsledku vyso-
kého věku. Přes všechny změny ale smysl 
zůstává stále stejný: Zprostředkovat nevi-
domým a těžce zrakově postiženým křes-
ťanské myšlenky, křesťanský pohled na ži-
vot a na svět a snad i křesťanskou naději.

Děkuji za rozhovor a přeji za redakci 
Světla, ať Bůh žehná dílu, které jste za-
počal.

* * *

Více informací o zvukové knihovně 
najdete na 

www.misepronevidome.cz 
nebo na 

www.lumenchristi.cz.

KONTAKT:
Mise pro nevidomé, 

zvuková knihovna pro nevidomé 
a těžce zrakově postižené

Čs. armády 1705
253 01 Hostivice

Telefon: 242 446 984 nebo 608 526 105
E-mail: knn@post.cz

INFORMACE 
O VEŘEJNÉ SBÍRCE

Pořadatel sbírky: 
MISE PRO NEVIDOMÉ

Čs. armády 1705,
253 01 Hostivice,

web: www.misepronevidome.cz

IČ: 73634212

Název sbírky: 
Úhrada nákladů spojených 

s výrobou nahrávek pro potřeby 
nevidomých

Bankovní účet: 
2401041881/2010 

(transparentní účet u Fio banky, a.s.)

Doba konání: 
od 15. 9. 2016 na dobu neurčitou

a všechny zachvátila, právě tak to 
bude, když přijde Syn člověka. Teh-
dy budou dva na poli: jeden z nich 
bude vzat a druhý ponechán; dvě 
ženy budou mlít na obilném mlýn-
ku: jedna bude vzata a druhá pone-
chána. Bděte tedy, protože nevíte, 
který den váš Pán přijde. Uvažte to-
hle: Kdyby hospodář věděl, v kterou 
noční dobu přijde zloděj, jistě by 
byl vzhůru a nedovolil by mu pro-
kopat se do domu. Proto i vy buďte 
připraveni, neboť Syn člověka při-
jde v hodinu, kdy se nenadějete.“

Liturgická čtení
– dokončení ze str. 3
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TŘETÍ ČÁST

Kapitola I: Dar požehnání obecně 
a požehnání sobotního dne

Jestliže co nejpozorněji uvažujeme 
o cíli Písma svatého, o Josefových nej-
světějších mravech a o jeho jednotlivých 
nebeských darech, nemůžeme ani v nej-
menším pochybovat o tom, že Bůh obda-
roval z nebe Josefa jednotlivými požehná-
ními, o kterých se píše v Písmu svatém. 
Cílem Písma svatého je Kristus, jak to ří-
ká samotný Pán: „Psalo totiž o mně.“(1) 
Vznešenost mravů je dána podobností 
s týmž Kristem. Znamenitost důstojnos-
ti lidských darů se pak určuje podle cíle, 
kterým je věčný život. Zkoumejme tedy 
Písmo svaté a stavme před náš duchov-
ní zrak jakékoliv požehnání, a jasně uvi-
díme, že svatý Josef obdržel bohaté plo-
dy každého požehnání.

Bůh požehnal sedmému dni, protože 
v něm odpočinul od veškeré práce, kte-
rou vykonal.(2) Ó, kolikrát jsi, Ježíši, odpo-
číval v Josefově náruči, držel se rukama 
kolem jeho krku a spočíval na jeho prsou 
a ramenou! Tak Bůh tělesně odpočíval na 
Josefovi. Odpočíval i duchovně skrze dar 
milosti činící milým.(3) Odpočíval důvě-
rou, když mu zasnoubil svou Matku. Od-
počíval skrze jeho péči, když ho nazýval 
otcem. Odpočíval radostí, když žil z jeho 
práce. A tak je Josef vpravdě oním velkým 
sobotním dnem, v němž slavný Bůh od-
počinul od veškeré práce, kterou vykonal.

Když se tedy z toho, co bylo předáno ve 
víře, snažíme argumentovat ve prospěch 
dokázání Josefovy důstojnosti, vpravdě 
se poznávají jako velmi směšní a chabé-
ho rozumu ti, kdo něco takového v Pís-
mu svatém nekontemplují. Já však mlu-
vím k lidem studovaným. Neboť ti, kdo 
nevědí, o čem mluví, nejsou příliš váženi 
a střely dětí nás nezraňují. Avšak uvažuj-
me již o tom, jak požehnání starozákon-
ních otců svým nebeským hlasem vyhla-
šují Josefovy dary.

Kapitola II:
Dar požehnání prarodičů

V první kapitole knihy Geneze (v. 28) 
se píše, že Bůh požehnal prarodičům tě-
mito slovy: „Ploďte a množte se, naplň-

te zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad 
mořskými rybami, nad nebeskými ptáky 
i nade všemi živými tvory, kteří se pohy-
bují po zemi.“ V tomto požehnání se vy-
jmenovává trojí dar: dar plodnosti, podří-
zenosti a vlády, který podle alegorického 
smyslu přejasně zazářil v Josefovi. Zemí 
je podle výkladů učitelů svatá Panna: ne-
ní tedy něčím absurdním jako Adama 

chápat Josefa. Tento panic se totiž za-
radoval z plodnosti své snoubenky, pan-
ny před porodem a po porodu, a z jejího 
plodu, jehož vůně potěšila nebe a který 
odstranil potupu všeobecné neplodnosti 
a plodnými skutky poskytl důstojnou slá-
vu. Tutéž zemi, tj. svatou Pannu, měl jako 
podřízenou, neboť byla jeho pravou man-
želkou, a byl tak hlavou té, která byla Paní 
andělů. Tímtéž vedením ovládal Josef ta-
ké své myšlenky, aby nemohly být otřese-
ny mořskými bouřemi tohoto světa; ovlá-
dal city, jež jsou následkem slabé lidské 
přirozenosti tak nestálé, a také si dobře 
podřídil tělesné smysly, jako by si podřídil 
pozemská zvířata. Touto vládou přemo-
hl Josef pekelné mocnosti, měl nebeské 
anděly za své služebníky a svou svatostí 
stál nad zvířaty, tj. lidmi, kteří neužívají 
svůj rozum. První člověk Adam je ze ze-
mě pozemský, druhý Adam je z nebe ne-
beský.(4) Adam byl strážcem pozemského 
ráje: Josef strážcem Krista Boha, skrze ně-
hož byl ráj utvořen; rovněž byl strážcem 

Suma o darech svatého Josefa (50)

Isidoro Isolani OP

nejsvětější Panny, která byla týmž pozem-
ským rájem předobrazována. Adam byl 
z ráje kvůli hříchu vyhnán: Josef den za 
dnem přijímal stále větší dary, protože 
stále rostl v milosti. Adam byl pro celou 
lidskou rodinu pohoršením: Josef skrze 
toho, který byl považován za jeho syna, 
odstranil tuto poskvrnu, a tím také po-
tupu. Adam zhřešil kvůli své ženě: Josef 
kvůli své snoubence přijal od Boha dů-
stojnost a milost, nevídanou smrtelníky. 
Adam způsobil smrt: Josef Krista, který 
je život, živil. Adamova žena byla vzata 
z jeho boku: s Josefem se sňatkem spoji-
la Královna světa. Velké tajemství Krista 
a církve Adam z dálky poznával a viděl: 
Josef Krista nejenom poznával, ale také 
viděl, choval a živil, a zasloužil si mít za 
snoubenku nejsvětější Pannu, ochránky-
ni svaté církve.

(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) Srov. Lk 24,27. [pozn. překl.]
 (2) Srov. Gn 2,2. [pozn. překl.]
 (2) Výrazem „milost činící milým“ (gratia gra-

tum facies) se v mluvě scholastiků-teologů 
označuje milost, která osobně posvěcuje člo-
věka, a tak ho činí milým Bohu. Tato milost 
v sobě zahrnuje milost habituální čili posvě-
cující a milost aktuální neboli pomáhající. 
Odlišuje se od „milosti zdarma dané“ (gratia 
gratis data), tj. od charismat, jimiž jsou dary 
Ducha Svatého, které nejsou určeny k osob-
nímu posvěcení svých nositelů, nýbrž ke služ-
bě církevnímu společenství. [pozn. překl.]

 (4) Srov. 1 Kor 15,47. [pozn. překl.]

Matice svatokopecká, spolek pořádá ve dnech 
3. prosince 2016 – 8. ledna 2017 v Muzeu MSK na 
Svatém Kopečku u Olomouce VÝSTAVU BETLÉMŮ.
Otevírací doba: od 23. prosince 2016 do 
1. ledna 2017 včetně denně od 10 do 16 hodin, 
v ostatní době jen o sobotách od 12 do 16 hodin 
a o nedělích od 10 do 16 hodin. Vstup do 
muzea dřevěnými vraty severní rezidence 
svatokopecké baziliky je označen.
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Ve světle víry ve zmrtvýchvstalé-
ho Krista je nutné vnášet evan-
gelium také do smrti a umírání, 

řekl kardinál Gerhard Müller v tiskovém 
středisku Svatého stolce (25. 10. 2016). 
Prefekt Kongregace pro nauku víry před-
stavil novou instrukci o pohřbívání zemře-
lých a uchovávání popela v případě po-
hřbu žehem Ad resurgendum cum Cristo. 
Dokument je určen všem biskupům ka-
tolické církve, avšak přímo se týká života 
každého věřícího. Jak podotkl německý 
kardinál, jeho sepsání si vynutil rostoucí 
počet kremací v mnoha zemích a násled-
né uchovávání popela v domácím prostře-
dí, či jeho rozptylování v přírodě.

„Církev velmi doporučuje zachovat zbož-
ný zvyk pohřbívání těl zemřelých do země; 
nezakazuje však pohřeb žehem, pokud ne-
byl zvolen z důvodů odporujících křesťan-
ské nauce. (CIC 1176, § 3). Navzdory této 
směrnici se zpopelňování značně rozšířilo 
také v rámci katolické církve. Zatím ne-
existuje specifická norma kanonického 
práva, která by se týkala uchovávání zpo-
pelněného těla.“

A právě tuto mezeru zaplňuje vydaná 
instrukce, která vychází za dvojím úče-
lem – jednak klade důraz na přednostní 
pohřbívání do země, jednak vydává nor-
my k uchovávání popela s cílem zamezit 
anonymnímu pohřbívání. To vše s nadě-
jí, že si křesťané opětovně uvědomí svou 
důstojnost Božích dětí (Řím 8,16).

„Pokud se tedy z oprávněných důvodů 
přistoupí ke kremaci mrtvého těla, popel 
věřících má být zpravidla uchováván na po-
svátném místě, tedy na hřbitově, v koste-
le anebo prostranství vyhrazeném k tomu-
to účelu. Uchovávání urny v soukromých 
obydlích není povoleno. Místní ordinář mů-
že pouze za vážných a výjimečných okol-
ností a po dohodě s biskupskou konferen-
cí či synodou udělit povolení k domácímu 
uchovávání popela. Aby se zabránilo jaké-
mukoli nedorozumění panteistického, na-
turalistického a nihilistického rázu, není 
povoleno rozptylovat popel do vzduchu, sy-
pat na zem, do vody či jinam, ani z popela 
zesnulého vytvářet upomínkové předměty.“

Instrukce na tomto místě vyjmeno-
vává kupříkladu šperky a jasně se tak 
vymezuje proti „diamantům z popela 
zesnulého“ a jiným „památkám“. Vy-
hrazuje se také proti takzvané „priva-
tizaci“ smrti, doplnil Mons. Angel Ro-
dríguez Luño, poradce Kongregace pro 
nauku víry.

„Lze namítat, že podnětem k domácí-
mu uchovávání zpopelněných drahých mů-
že být touha po jejich blízkosti, zbožnost, 
to, že jejich blízkost usnadňuje vzpomíná-
ní a modlitbu. Není to sice nejčastější mo-
tivace, ale můžeme se s ní setkat. Hrozí tu 
však, že s nástupem nové generace se po-
zapomene na původní úctu, anebo se bude 
smutek zpracovávat nepříliš zdravým způ-
sobem. Zejména je však nutné pozname-
nat, že zemřelí věřící jsou součástí církve, 
předmětem vzpomínky a modlitby živých, 
a proto je dobře, aby církev jejich ostatky 
přijala a uctivě uchovávala na místech 
již po staletí žehnaných za tímto účelem. 
Tak nebudou zemřelí ochuzeni o modlit-
bu dalších příbuzných a celého křesťan-
ského společenství.“

Jak dodal kardinál Müller, instruk-
ce samozřejmě nemá zpětnou platnost 
a nedají se z ní vyvodit žádné církevní 
postihy. V případě, že věřící kupříkladu 
rozptýlili popel svých drahých, doporu-
čil alespoň jmenné označení onoho mís-
ta, aby se zamezilo anonymitě smrti.

„Mrtvé tělo není soukromý majetek pří-
buzných. Zemřelý člověk je Boží syn, je 
součástí Kristova těla a Božího lidu. Proto 
neexistují pouze soukromé obřady rozlou-
čení se zesnulým, nýbrž veřejný církevní 
obřad. Myslím, že musíme překonat pří-
liš individualistické myšlení, omezené na 
vlastní rodinu. Naše konkrétní rodina je 
součástí širší Boží rodiny.“

Jak vysvětlil sekretář Mezinárodní 
teo logické komise, P. Serge Thomas Bo-
nino OP, nelze zanedbávat také první 
podtitul nového dokumentu – tedy po-
hřbívání zemřelých těl, které se na jedné 
straně úzce pojí s tajemstvím vzkříšení 
a na straně druhé vyzdvihuje křesťanské 
učení o důstojnosti lidského těla.

Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, 
ani jeho domácí uchovávání

K novému dokumentu Kongregace pro nauku víry

„Křesťanské vzkříšení není ani re-
inkarnace duše do jakéhokoli těla, ani 
znovustvoření ex nihilo [z ničeho]. Cír-
kev nikdy nepřestala hlásat, že v posled-
ní den bude vzkříšeno právě to tělo, ve 
kterém žijeme a umíráme. To je ostat-
ně důvod, proč křesťanský lid, vedený 
sensus fidei [citem víry], uctívá relik-
vie svatých. Nejsou jen památkou ulo-
ženou na polici, nýbrž pojí se k identi-
tě světce, kdysi byly chrámem Ducha 
Svatého a očekávají vzkříšení. Víme ta-
ké, že i kdyby materiální souvislost by-
la narušena – jako v případě kremace, 
Bůh je natolik mocný, že opětovně utvo-
ří naše tělo počínaje pouze naší nesmr-
telnou duší, která zaručuje nepřetržité 
trvání naší identity od chvíle smrti do 
vzkříšení. Toto trvání však příhodněji 
vyjadřuje pohřeb do země – pšeničné 
zrno odumírající v zemi – než krema-
ce, která tělo surově ničí.“

Křesťanství jako vtělené náboženství, 
pokračoval francouzský dominikán, pro-
jevuje hlubokou úctu lidskému tělu, které 
je nedílnou součástí lidské bytosti. A to 
je dobrá zpráva pro současného člově-
ka, jehož současná kultura se na jedné 
straně redukuje na pouhé tělesné potře-
by a na druhé straně odtělesňuje, jako 
by fyzické tělo bylo jakousi vnějškovou 
realitou jediného pravého „já“.

„Z toho plyne dvojí pokušení – buď 
zbožňování těla, anebo jeho zotročování 
a přetváření pomocí techniky podle sub-
jektivního přání. Tělo jako takové však 
má účast na niterné důstojnosti lidské 
bytosti a úctě, která jí náleží. Proto již 
ve Starém zákoně bylo pohřbívání mrt-
vých jedním ze skutků milosrdenství vů-
či bližnímu. Integrální ekologie, po kte-
ré tak dychtí současný svět, by tedy měla 
začít od úcty k lidskému tělu, které není 
manipulovatelným objektem našich mo-
cenských choutek, nýbrž skromným prů-
vodcem na věčnost,“ zaznělo na tiskové 
konferenci k novému dokumentu Kon-
gregace pro nauku víry.

Zdroj: www.radiovaticana.cz
(Redakčně upraveno)
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Zkoumání Božího hrobu přineslo nečekaný objev
Celkem šedesát hodin mohli archeo-

logové zkoumat jedno z nejposvátnějších 
míst křesťanství – Boží hrob v Jeruzalé-
mě. Výsledek předčil očekávání, píše ma-
gazín National Geographic.

„Jsem absolutně ohromený. Trochu 
se mi třesou kolena, protože toto jsem 
neočekával,“ komentoval nálezy archeo-
log pracující pro National Geographic 
Fredrik Hiebert.

V pondělí 26. října 2016 začali věd-
ci zkoumat místo, které je podle tradice 
uctíváno jako hrob Ježíše Krista v Jeru-
zalémě. V noci odstranili mramorovou 
desku, pod kterou se objevily nánosy vý-
plňového materiálu. Následně objevili no-
vou desku s vytesaným křížem, pravdě-
podobně pocházející z křižáckých dob. 
Na zkoumání jednoho z nejposvátněj-
ších míst křesťanství měli přitom pou-
hých 60 hodin.

V noci 28. října, jen několik hodin 
před opětovným zapečetěním hrobu, se 
před jejich zrakem objevilo neporušené 
původní vápencové pohřební lůžko s vy-
tesanými kanálky.

„Nemůžeme to říci na sto procent, ale 
zdá se, že jde o viditelný důkaz toho, že 
místo hrobu se v průběhu staletí nepře-
souvalo,“ uvedl Hiebert.

Vědci také potvrdili, že ve zdech kap-
le, která obklopuje místo, se nachází pů-
vodní vápencové stěny hrobky. Vyříznuté 
okno původní stěnu ukazuje. Podle profe-
sorky Antonie Moropoulové, která vede 
restaurování kaple, se jedná o tzv. Sva-
tou skálu, která byla uctívána po staletí.

Jedná se o původní Ježíšův hrob?

Ačkoliv není vědecky zcela potvrze-
no, zda je místo přesným místem ulože-
ní těla Ježíše Krista, mnohé náznaky to-
mu napovídají.

Místo se v Ježíšově době podle Nati-
onal Geographic nacházelo za zdmi Je-
ruzaléma. To odpovídá popisu evangelií. 
Jen několik let po Ježíšově ukřižování by-
ly zdi Svatého města rozšířeny.

Když přišli v roce 325 do Jeruzaléma 
vyslanci císaře Konstantina, aby zde našli 

hrobku Krista, objevili pohanský chrám 
vystavěný císařem Hadriánem v 2. století. 
Ten byl zřejmě úmyslně umístěn nad pů-
vodní křesťanské místo, aby se tak zdů-
raznila převaha římského náboženství. 
Dějepisec Eusebius tuto teorii potvrzu-
je, když dosvědčuje, že pod pohanským 
chrámem nalezli ve 4. století hrob vyte-
saný ve skále.

Vykopávky z 20. století dále dosvědču-
jí přítomnost půltuctu hrobek v těsném 
okolí. V Ježíšově době zde tak podle ar-
cheologů existoval židovský hřbitov za 
zdmi Jeruzaléma. Jak uvádí bývalý ar-
cheolog města Jeruzaléma, není důvod 
pochybovat o pravosti místa; žádný jiný 
hrob nemá takovou váhu důkazů.

V následujících měsících budou peč-
livě zkoumány dokumenty, které zachy-
cují otevřený hrob. Archeolog Martin 
Biddle dodává, že klíčové nyní bude hle-
dání možných značek vyrytých na hrobě. 
Na mnoha okolních hrobkách jsou vy-
ryty nebo namalovány křížky. „Víme, že 
pod různými částmi chrámu se nachází 
nejméně půl tuctu jiných hrobek vytesa-
ných ve skále. Proč tedy biskup Eusebius 
označil tuto hrobku jako Ježíšovu? Neří-
ká to a my to nevíme. Osobně si nemys-
lím, že by se Eusebius spletl – byl velmi 
dobrým učencem, takže pravděpodob-
ně bude existovat důkaz, pokud se bu-
de hledat,“ říká.

Ondřej Mléčka, TS ČBK, 2. 11. 2016
Zdroj: National Geographic, 

Custodia di Terra Santa

Katoličtí biskupové Anglie a Walesu 
zpřístupnili na internetu nové stránky na-
depsané Art of Dying Well (Umění dob-
ré smrti) – www.artofdyingwell.org/. Lze 
na nich najít řadu duchovních rad i člán-
ků z praktické oblasti péče o umírající, 
osobní svědectví i slova povzbuzení pro 
ty, kdo ztratili své blízké. Zakládají se na 
zkušenosti nemocničních kaplanů, léka-
řů i dalších lidí, kteří měli možnost na-
hlédnout do této oblasti.

„V Anglii a Walesu v posledních letech 
probíhá intenzivní debata o asistované se-

bevraždě. V kontextu této diskuse o umírá-
ní biskupové chtěli nabídnout svůj příspě-
vek »o dobré smrti« ve světle učení církve. 
Stránky jsou určeny především pro katolic-
ká sdružení, ale šířeji se týkají celé tradi-
ce tzv. »Ars moriendi«. Chceme je zpřístup-
nit všem lidem a vést je prostřednictvím 
emotivních a fyziologických aspektů umí-
rání k širším duchovním otázkám,“ řekl 
pomocný biskup westminsterské diecé-
ze John Sherrington, který vede odděle-
ní pro život v rámci biskupské konferen-
ce An glie a Walesu.

Biskup Sherrington připomíná, že naši 
předkové se těchto otázek nebáli. Už stře-
dověké rukopisy popisují, jakým pokuše-
ním je vystaven umírající. Mluví o tom, 
jak se má člověk připravovat na smrt 
v modlitbě a za pomoci svátostí, ale také 
o pokušeních démona, který chce člově-
ka uvrhnout do zoufalství nebo rezigna-
ce. Z této tradice jsme čerpali, abychom 
dodali lidem naději a povzbudili je, aby 
ke kříži umírání a smrti dokázali přistu-
povat v novém kontextu. Chceme jim na-
bídnout duchovní oporu a také je povzbu-
dit, aby se nebáli vyhledat kněze, dodává 
biskup Sherrington.

Zdroj: www.radiovaticana.cz, 8. 11. 2016

Umění dobré smrti

Uprostřed rotundy chrámu 
Božího hrobu stojí malá svatyně, 

edikula, která podle tradice obsahuje 
Ježíšův hrob s předsíňkou
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Noeviny: 29. 11. 2016 16:00 U VÁS aneb Festivalové ku-
kátko (11. díl): Terchová 2016 17:00 Můj Bůh a Walter: Více 
světla než stínu 17:25 O starých Starých Hamrech 18:15 Můj 
chrám: Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka Boskovic, v kos-
tele sv. Jakuba ve St. Boskovicích 18:30 Mašinky (3. díl): 
Jak se kluci učili pískat 18:40 Sedmihlásky (65. díl): Já su 
malý dráteníček 18:45 Sobecký obr 19:30 Terra Santa News: 
30. 11. 2016 [P] 20:00 Adorace [L] 21:05 BET LECHEM – 
vnitřní domov (45. díl) [P] 21:20 Noční univerzita: Doc. P. Tomáš 
Petráček, Th.D. – Karel IV. a česká duchovní tradice [P] 
22:40 Velehradská zastavení, 3. díl: Arcibiskup Antonín Cyril 
Stojan 22:55 Generální audience Svatého otce 23:30 Společná 
cesta: Člověk a společnost 0:05 Má vlast: Zámek Holešov II. 
0:55 Tajemství skla 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 1. 12. 2016
6:05 Putování modrou planetou: Austrálie 6:50 BET LECHEM 
– vnitřní domov (45. díl) 7:05 Nikaragua – Matka všech 
7:35 Odkaz předků (1. díl): Lenešice 7:50 Cvrlikání (47. díl): 
Marien 8:55 Transport 9:30 Terra Santa News: 30. 11. 2016 
9:50 Cenacolo, post scriptum 10:05 Kulatý stůl (197. díl): 
Z Krakova do Olomouce – a mezitím? 11:40 Sedmihlásky 
(65. díl): Já su malý dráteníček 11:45 Mašinky (3. díl): Jak 
se kluci učili pískat 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Post 
Scriptum: Záznam homilie P. Marcela Puváka [P] 12:15 Má 
vlast: Zámek Holešov II. 13:10 Generální audience Svatého 
otce 13:50 Duchovní malby (8. díl): Petr a Pavel 14:10 Paprsek 
Boží lásky – Kosovo 14:35 Magazín festivalu outdooro-
vých filmů 2016 (3. díl): Kategorie B: Horolezecký a hor-
ský film 15:00 Cirkus Noeland (31. díl): Roberto, Kekulín 
a detektivní kancelář 15:35 Historie sklářství v Karolince 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 29. 11. 2016 16:25 Outdoor 
Films s Tomášem Sedláčkem (54. díl): Na jeden z nejdel-
ších a nejnáročnějších treků světa 18:00 Animované bib-
lické příběhy: Josef v Egyptě 18:25 Sedmihlásky (65. díl): 
Já su malý dráteníček 18:30 Mašinky (4. díl): O červeném 
motoráku 18:40 Muzikanti, hrajte 19:10 Řeckokatolický ma-
gazín 19:25 V pohorách po horách (7. díl): Velký Roudný 
19:30 Zpravodajské Noeviny: 1. 12. 2016 [P] 20:00 Jak po-
tkávat svět (46. díl): S P. Ladislavem Heryánem SDB [L] 
21:25 Putování po evropských klášterech: Klášter karmelitek 
ve Weelde, Belgie 22:00 Pod lampou [P] 0:05 Zpravodajské 
Noeviny: 1. 12. 2016 0:25 Zvečnené šupolím 0:40 Vatican ma-
gazine (885. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 1:10 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Pátek 2. 12. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 1. 12. 2016 6:25 Můj chrám: 
Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka Boskovic, v kostele 
sv. Jakuba ve St. Boskovicích 6:40 Příběh o Žofii 7:25 Komunikace 
v krizové situaci 8:00 Velehradská zastavení, 3. díl: Arcibiskup 
Antonín Cyril Stojan 8:15 O kom, o čem: Vlastimila Češková 
8:40 Noční univerzita: Doc. P. Tomáš Petráček, Th.D. – Karel IV. 
a česká duchovní tradice 10:00 ARTBITR – Kulturní magazín 
(28. díl): S P. Ladislavem Heryánem SDB 10:10 Královna a matka 
Chorvatů 11:00 Poézia v obraze – Ľubomír Rapoš 11:10 Ceferino 
Jiménez Malla – Cikán v nebi 11:40 Sedmihlásky (65. díl): Já su 
malý dráteníček 11:45 Mašinky (4. díl): O červeném motoráku 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
12:45 BET LECHEM – vnitřní domov (45. díl) 13:00 Legrace 
za pár drobných 13:15 Duchovní malby (8. díl): Petr a Pavel 
13:40 Iva Bittová & Clarinet Factory & Hamid Drake 14:15 Mexico 

Pondělí 28. 11. 2016
6:05 Cenacolo, post scriptum 6:15 Bol som mimo: Ján Kolár 
7:20 Cvrlikání (47. díl): Marien 8:30 V pohorách po horách 
(7. díl): Velký Roudný 8:40 Pojďte s námi...: na kávu 9:45 Léta 
letí k andělům (68. díl): Jaroslav Hodík – fotograf 10:10 Všechno 
skončí dobře: Zjevení blahoslavené Juliány z Norwich 11:10 Byl 
jsem ve vězení a přišli jste za mnou 11:40 Sedmihlásky 
(65. díl): Já su malý dráteníček 11:45 Klaunský pohádkový 
kufřík (1. díl): O ješitnosti 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Velehradská zastavení, 3. díl: 
– Arcibiskup Antonín Cyril Stojan 13:05 Uganda, trpící perla 
Afriky 13:40 Putování modrou planetou: Austrálie 14:30 Noční 
univerzita: MUDr. Marie Svatošová – Nemocný člověk v rodině 
16:00 V souvislostech (161. díl) 16:20 Můj chrám: Ing. Jaromíra 
Vítková, místostarostka Boskovic, v kostele sv. Jakuba ve 
St. Boskovicích 16:35 Iva Bittová & Clarinet Factory & Hamid 
Drake 17:10 O kom, o čem: Vlastimila Češková 17:35 Terra 
Santa News: 23. 11. 2016 18:00 Most 18:30 Mašinky (1. díl): 
O neposedné kolejnici 18:40 Sedmihlásky (65. díl): Já su malý 
dráteníček 18:45 Vezmi a čti: Listopad 2016 19:00 Vatican 
magazine (885. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 
19:30 Duchovní malby (7. díl): Zmrtvýchvstání 20:00 Královna 
a matka Chorvatů 20:50 ARTBITR – Kulturní magazín (28. díl): 
S P. Ladislavem Heryánem SDB [P] 21:00 Kulatý stůl (197. díl): 
Z Krakova do Olomouce – a mezitím? 22:35 Vatican magazine 
(885. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 23:05 Historie sklář-
ství v Karolince 23:30 Noční univerzita: Prof. Cyril Höschl – 
Neurobiologie úzkosti 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 29. 11. 2016
6:05 Má vlast: Zámek Holešov II. 6:55 Setkání Salesiánů 
spolupracovníků na Svatém Kopečku 2016 7:05 V souvis-
lostech (161. díl) 7:25 Pod lampou 9:30 Muzikanti, hrajte 
10:05 Noční univerzita: Prof. Cyril Höschl – Neurobiologie 
úzkosti 11:40 Sedmihlásky (65. díl): Já su malý dráteníček 
11:45 Mašinky (1. díl): O neposedné kolejnici 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 Post Scriptum: Záznam homilie P. Przemyslawa 
Traczyka 12:20 Vatican magazine (885. díl): Týdenní zpravodaj-
ství z Vatikánu 12:50 Duchovní malby (7. díl): Zmrtvýchvstání 
13:15 Pojďte s námi...: na kávu 14:20 V pohorách po horách 
(7. díl): Velký Roudný 14:25 Kulatý stůl (197. díl): Z Krakova do 
Olomouce – a mezitím? 16:00 Můj Bůh a Walter: Temné legendy 
16:30 Odkaz předků (1. díl): Lenešice 16:40 Misie slovenských 
salesiánů v Belgii 17:35 Léta letí k andělům (68. díl): Jaroslav 
Hodík – fotograf 18:00 Cirkus Noeland (31. díl): Roberto, Kekulín 
a detektivní kancelář 18:30 Mašinky (2. díl): O neposlušném 
semaforu 18:40 Sedmihlásky (65. díl): Já su malý dráteníček 
18:45 Animované biblické příběhy: Josef v Egyptě 19:10 Poutní 
chrám Panny Marie na Chlumku v Luži 19:20 Cenacolo, post 
scriptum 19:30 Zpravodajské Noeviny: 29. 11. 2016 [P] 
20:00 Buon giorno s Františkem [L] 21:05 Řeckokatolický 
magazín [P] 21:20 Historie českých hospiců aneb První hos-
pic v Čechách 21:40 Zpravodajské Noeviny: 29. 11. 2016 
22:05 Post Scriptum: Záznam homilie P. Przemyslawa Traczyka 
22:15 U VÁS aneb Festivalové kukátko (11. díl): Terchová 
2016 23:20 Terra Santa News: 23. 11. 2016 23:40 Paprsek 
Boží lásky – Kosovo 0:10 Bez tebe to nejde 1:10 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Středa 30. 11. 2016
6:05 Zpravodajské Noeviny: 29. 11. 2016 6:25 Noční uni-
verzita: MUDr. Marie Svatošová – Nemocný člověk v rodině 
7:55 Perly ostravské architektury: Kostel sv. Václava 8:05 Don 
Bosco, světec který hrával fotbal 8:30 Osmý tón Svatého 
Hostýna 8:50 Zimbabwe – Z temnoty 9:10 Vatican maga-
zine (885. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 9:40 Přímý 
přenos generální audience papeže [L] 10:50 Duchovní malby 
(7. díl): Zmrtvýchvstání 11:10 Staňte se solí 11:45 Mašinky 
(2. díl): O neposlušném semaforu 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:45 Královna a matka 
Chorvatů 13:35 Labutí sen o duši 14:25 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín (28. díl): S P. Ladislavem Heryánem SDB 14:35 Magazín 
festivalu outdoorových filmů 2016 (3. díl): Kategorie B: 
Horolezecký a horský film 14:55 Vezmi a čti: Listopad 2016 
15:10 O kom, o čem: Vlastimila Češková 15:35 Zpravodajské 

pohledem dobrovolníka 14:50 Propast 15:10 Putování modrou 
planetou: Austrálie 16:00 Zpravodajské Noeviny: 1. 12. 2016 
16:20 Mezi nebem a zemí 16:55 Buon giorno s Františkem 
18:00 Nábožné združenie svätého Jozefa 18:25 Sedmihlásky 
(65. díl): Já su malý dráteníček 18:30 Mašinky (5. díl): O ma-
šince s voňavým kouřem 18:40 Můj Bůh a Walter: Více světla 
než stínu 19:05 Putování po evropských klášterech: Klášter 
karmelitek ve Weelde, Belgie 19:35 Plavební stupeň Přelouč 
20:00 Kulatý stůl: Křesťanství v 90 minutách [L] 21:40 Vezmi 
a čti: Listopad 2016 22:00 Outdoor Films s Tomášem Sedláčkem 
(54. díl): Na jeden z nejdelších a nejnáročnějších treků světa 
23:35 Smírčí kříž 0:05 ARTBITR – Kulturní magazín (28. díl): 
S P. Ladislavem Heryánem SDB 0:15 V pohorách po horách 
(7. díl): Velký Roudný.

Sobota 3. 12. 2016
6:05 Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou 6:35 Historie 
sklářství v Karolince 6:55 Trinidad a Tobago: Všichni vy 
žízniví, pojďte 7:50 BET LECHEM – vnitřní domov (45. díl) 
8:05 Magazín festivalu outdoorových filmů 2016 (3. díl): 
Kategorie B: Horolezecký a horský film 8:30 Cirkus Noeland 
(31. díl): Roberto, Kekulín a detektivní kancelář 9:00 Animované 
biblické příběhy: Josef v Egyptě 9:25 Sedmihlásky (65. díl): Já 
su malý dráteníček 9:35 Můj chrám: Ing. Jaromíra Vítková, mís-
tostarostka Boskovic v kostele sv. Jakuba ve St. Boskovicích 
9:50 Můj Bůh a Walter: Více světla než stínu 10:20 Odkaz 
předků (1. díl): Lenešice 10:30 Buon giorno s Františkem 
11:35 Zpravodajské Noeviny: 1. 12. 2016 12:00 Polední mod-
litba Sv. otce Františka 12:15 Post Scriptum [P] 12:25 Pod lam-
pou 14:30 Vatican magazine (885. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 15:00 Manželská setkání 15:10 Missio magazín: 
Listopad 2016 16:15 Terra Santa News: 30. 11. 2016 16:35 Jak 
potkávat svět (46. díl): S P. Ladislavem Heryánem SDB 
18:00 Velehradská zastavení, 4. díl: Slavení východní liturgie 
18:10 Cenacolo, post scriptum 18:25 Sedmihlásky (65. díl): Já su 
malý dráteníček 18:30 Mašinky (5. díl): O mašince s voňavým 
kouřem 18:40 Muzikanti, hrajte 19:10 Dopis z Indie 19:30 V sou-
vislostech (162. díl) [P] 20:00 Hlubinami vesmíru s P. dr. Jiřím 
Kučerou, Vesmír a bible, 1 část. [P] 20:40 V pohorách po horách 
(8. díl): Sokolie 20:50 Legenda jménem Vesmír: DCŽM Vesmír 
21:00 Mezi pražci (53. díl): Prosinec 2016 [P] 21:50 Nikaragua 
– Matka všech 22:20 Iva Bittová & Clarinet Factory & Hamid 
Drake 23:00 Karlova válka 23:15 Řeckokatolický magazín 
23:35 Noční univerzita: MUDr. Marie Svatošová – Nemocný 
člověk v rodině 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 4. 12. 2016
6:15 Duchovní malby (8. díl): Petr a Pavel 6:35 Dům nejen 
ze skla (19. díl) 7:40 Putování modrou planetou: Austrálie 
8:25 Odkaz předků (1. díl): Lenešice 8:35 Jak potkávat svět 
(46. díl): S P. Ladislavem Heryánem SDB 10:00 Řeckokatolický 
magazín 10:30 Mše svatá s farností Újezd u Brna v kostele 
sv. Václava v Ostravě 11:45 ARTBITR – Kulturní magazín 
(28. díl): S P. Ladislavem Heryánem SDB 12:00 Polední mod-
litba Sv. otce Františka [L] 12:20 V souvislostech (162. díl) 
12:40 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne: Zpravodajské 
Noeviny a Terra Santa News 13:25 Hlubinami vesmíru 
s P. dr. Jiřím Kučerou, Vesmír a bible, 1 část. 14:10 Muzikanti, 
hrajte [P] 14:40 Noční univerzita: Doc. P. Tomáš Petráček, Th.D. – 
Karel IV. a česká duchovní tradice 16:00 Můj Bůh a Walter: Více 
světla než stínu 16:25 Svatá Františka Římská 17:10 Královna 
a matka Chorvatů 17:55 Sedmihlásky (64. díl): Okolo mlýna 
18:00 Cirkus Noeland (31. díl): Roberto, Kekulín a detektivní 
kancelář 18:30 Animované biblické příběhy: Josefovo se-
tkání s bratry 18:55 BET LECHEM – vnitřní domov (45. díl) 
19:10 Jezuité o: Trest smrti 19:30 Magazín festivalu out dooro-
vých filmů 2016 (4. díl): Kategorie C: Dobrodružný vodní 
sportovní film [P] 20:00 Nisko: koncert k 77. výročí prvního 
transportu Židů z Ostravy 21:30 V souvislostech (162. díl) 
22:00 Buon giorno s Františkem 23:00 Mír v Nigérii ohro-
žen – Nigérie 23:25 Duchovní malby (8. díl): Petr a Pavel 
23:45 Polední modlitba Sv. otce Františka 0:05 Zpravodajský 
souhrn uplynulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa 
News 0:45 Nikaragua – Matka všech 1:15 Noční repríza do-
poledních 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 27. 11. – 1. neděle 
adventní
1. čt.: Iz 2,1–5
Ž 122(121),1–2.(4–5.6–7)8–9
Odp.: srov. 1 (Do domu 
Hospodinova půjdeme s radostí.)
2. čt.: Řím 13,11–14
Ev.: Mt 24,37–44

Pondělí 28. 11. – ferie
1. čt.: Iz 4,2–6
Ž 122(121),1–2.3–4a.(4b–5.6–7)8–9
Odp.: srov. 1 (Do domu 
Hospodinova půjdeme s radostí.)
Ev.: Mt 8,5–11

Úterý 29. 11. – ferie
1. čt.: Iz 11,1–10
Ž 72(71),1–2.7–8.12–13.17
Odp.: srov. 7 (V jeho dnech 
rozkvete spravedlnost a hojnost 
pokoje navěky.)
Ev.: Lk 10,21–24

Středa 30. 11. – svátek 
sv. Ondřeje
1. čt.: Řím 10,9–18
Ž 19(18),2–3.4–5
Odp.: Řím 10,18b (Všude na 
zemi pronikl jejich hlas.)
Ev.: Mt 4,18–22

Čtvrtek 1. 12. – nezávazná 
památka sv. Edmunda Kampiána
1. čt.: Iz 26,1–6
Ž 118(117),1+8–9.19–21.25–27a
Odp.: 26a (Požehnaný, kdo 
přichází v Hospodinově jménu. 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mt 7,21.24–27

Pátek 2. 12. – ferie
1. čt.: Iz 29,17–24
Ž 27(26),1.4.13–14
Odp.: 1a (Hospodin je mé světlo 
a má spása.)
Ev.: Mt 9,27–31

Sobota 3. 12. – památka 
sv. Františka Xaverského
1. čt.: Iz 30,19–21.23–26
Ž 147(146),1–2.3–4.5–6
Odp.: Iz 30,18 (Šťastní jsou 
všichni, kdo doufají v Hospodina. 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mt 9,35–10,1.5–8

Uvedení do první modlitby dne: NE 27. 11. PO 28. 11. ÚT 29. 11. ST 30. 11. ČT 1. 12. PÁ 2. 12. SO 3. 12.

Antifona 42 40 42 40 42 40 1673 1892 42 40 42 40 1722 1941

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

Ranní chvály:

Hymnus 42 40 42 40 42 40 1598 1811 42 40 42 40 1723 1941

Antifony 46 44 828 929 843 946 1599 1811 874 979 890 997 906 1014

Žalmy 813 914 828 930 843 946 813 914 874 980 890 997 906 1014

Krátké čtení a zpěv 46 45 50 49 54 52 1599 1812 60 59 63 63 1724 1942

Antifona k Zach. kantiku 47 45 51 49 54 53 1600 1812 1601 1814 64 63 1724 1943

Prosby 47 45 51 49 54 53 1675 1894 60 60 64 63 1724 1943

Závěrečná modlitba 48 46 51 50 55 53 1600 1812 1601 1814 64 64 1602 1815

Modlitba během dne:

Hymnus 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41

Antifony 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42

Žalmy 818 919 833 935 849 953 863 968 879 985 895 1003 911 1019

Krátké čtení 48 46 52 50 55 54 1676 1895 61 60 64 64 67 68

Závěrečná modlitba 48 46 51 50 55 53 1600 1812 61 60 64 64 67 68

Nešpory: SO 26. 11.

Hymnus 41 39 41 39 41 39 41 39 1598 1811 41 39 41 39 41 39

Antifony 45 43 49 47 838 940 853 957 1600 1813 884 990 900 1008 68 70

Žalmy 808 908 823 924 838 940 853 957 1678 1897 884 990 901 1008 916 1025

Kr. čtení a zpěv 45 43 49 47 53 51 56 55 1600 1813 62 62 65 65 69 70

Ant. ke kant. P. M. 45(A) 43(A) 49 48 53 51 56 55 1601 1813 1601 1815 65 66 69 70

Prosby 46 44 50 48 53 52 56 55 1681 1900 63 62 66 66 69 71

Záv. modlitba 48 46 48 46 51 50 55 53 1600 1812 1601 1814 64 64 71 73

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

Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)
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AKCE O ADVENTU A VÁNOCÍCH 2016 V LORETĚ RUMBURK
26. 11. 2016 – 2. 2. 2017, úterý–sobota, 9–16 hod.
Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava kostel-
ních jesliček z roku 1922. Otevírací doba o Vánocích: 
26. 12. 2016 od 14 do 17 hod., 27. 12. a 28. 12. 2016 
od 14 do 16 hod.
26. 11. 2016 – 2. 2. 2017, úterý–sobota, 9–16 hod.
Dětské betlémy v Loretě Rumburk. Výstava jesliček vyro-
bených dětmi z Rumburku a okolí.
Úterý 29. 11. 2016, 17–18 hod.
Předvánoční koncert varhanní, dechové a pěvecké třídy 
ZUŠ Rumburk. Koná se v kostele sv. Vavřince. Vstupné 
dobrovolné.
Úterý 13. 12. a 20. 12. 2016, 17. 1. a 24. 1. 2017,
18–19 hod., Loreta Rumburk
Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách a s vů-
ní svařeného vína. Komentovaná setkání s historií za do-
provodu duchovních písní. V prosinci zazní staročeské 
adventní mariánské písně (roráty). V lednu proběhne pro-

hlídka klášterního betléma a rozezní se varhany. Vstup-
né 100 a 60 Kč.
Čtvrtek 22. 12. 2016, 17 hod.
Adventní koncert sborů Šenováček a Tyršovské zvonky. Kon-
cert dětských pěveckých sborů z Rumburku a Velkého Še-
nova v kostele sv. Vavřince. Vstupné dobrovolné.
Sobota 24. 12. 2016, 10–12 hod.
Rozdávání betlémského světla v Loretě Rumburk. Nutná 
vlastní svíčka nebo lucerna.
Pondělí 26. 12. 2016, 17 hod.
Kostel sv. Vavřince – J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Kon-
certní provedení pastorální mše. Účinkuje Vilémovský 
chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovské-
ho výběžku a Německa. Společné zpívání koled. Vstup-
né dobrovolné.
Více informací sdělí: 
Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525 • 
loreta.rumburk@seznam.cz • www.loretarumburk.cz. 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NA KLOKOTECH – sobota 
17. prosince 2016 • P. Dr. Tomáš Cyril Havel CFSsS, šéf-
redaktor časopisu Duha: „Světlo naděje pro mě i tebe 
je“, znamení doby a jeho výzvy křesťanské spiritualitě.

Program: 
14.30 hod. promluva v Emauzích • 16.00–17.00 hod. 
svátost smíření (Emauzy a kostel) • 16.30 hod. růže-
nec v kostele • 17.00 hod. mše svatá (po mši svaté 
posezení v Emauzích). Srdečně zve ŘKF Tábor-Klo-
koty a obláti Panny Marie Neposkvrněné.

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce 
Vás srdečně zvou na SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ V TI-
CHU „OD CHAOSU K HARMONII“, které se uskuteční ve 
dnech 30. prosince 2016 – 1. ledna 2017. 
Program začíná v pátek v 18 hodin mší svatou v ba-
zilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norber-
tinu (vede Sr. Siarda L. Trochtová). Zakončení v ne-
děli ve 13 hodin. 
Přihlášky do 16. prosince 2016 na e-mail: 
info@premonstratky.cz nebo na tel. 733 755 836.
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NAŠE SVĚTLA • ČTENÍ ZE ŽIVOTŮ 
SVATÝCH
Sestavil Rudolf Schikora CSsR • Ilustrovali 
Arnošt Hrabal a Jan Obšil

Reprint vydání z roku 1947 (vydal Exercič-
ní dům ve Frýdku). Oblíbené životopisy svět-
ců a světic na každý den v roce.
Sypták • Váz., 152x216 mm, 840 stran, 880 Kč

KYTICE Z KRÁLOVSKÉ ZAHRADY • 
PŘÍBĚHY SVATÝCH OCHRÁNCŮ ČECH 
A MORAVY PRO DĚTI
Ivan Renč • Ilustrace Zdeňka Krejčová

Kniha vypráví o několika hrdinech našeho 
národa. Neproslavili se většinou na válečném 
poli, ale v hrdinském boji o víru a lásku. Kyti-

ce příběhů představuje tyto křesťanské velikány tak, aby dě-
ti s napětím prožívaly jejich osudy a aby se jim vybavil člověk 
s velikým srdcem, až někde zahlédnou kamennou sochu ne-
bo obraz světce.

Karmelitánské nakladatelství • Vydání páté, v KNA třetí
Váz., 167x240 mm, 96 stran, 269 Kč

HALÓ, JE TAM BŮH?
Eduard Martin • Redakce Richard Straberger • Odpovědná 
redaktorka Ivana Trefná

Kniha krátkých příběhů z pera českého prozaika a básní-
ka, určených pro potěchu čtenářovy duše. Příběhy zachycují 

situace, do kterých se může dostat každý člověk, 
objevují přitom hlubší smysl dění a povzbuzují 
nás k víře a radosti.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 120x162 mm, 144 stran, 169 Kč

VÁNOČNÍ ANDĚLÉ ZPÍVAJÍ
Eduard Martin • Odpovědná redaktorka 
Ludmila Martinková • Fotografie Jan 
Kovář

Krátké myšlenky pro potěchu duše 
na téma Vánoc.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 120x100 mm, křídový papír, 16 stran, 29 Kč

MODLITBA ZTIŠENÍ
P. Andrzej Muszala • Z polštiny přeložila Jindra Hubková • 
Úvod Eduardo José Calasanz

Výborný průvodce pro ty, kteří se rozhodli udělat své první 
kroky na cestě modlitby. Modlitba je akt víry, který vyžaduje 
celého člověka. Všechno ostatní je už jen navíc, je to druho-
řadé. Akt víry – jakkoli mnohdy temný – je 
ale vždycky jistý. Jeho jistota, ze které pra-
mení vnitřní pokoj a ztišení, vychází bezpro-
středně z Božího zaslíbení. A právě víra roz-
hoduje o účinnosti veškerého modlení.

PUSTELNIA.PL 
Brož., 124x177 mm, 82 stran, 99 Kč

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

ŽIVOTY SVATÝCH

PRO POTĚCHU DUŠE

O MODLITBĚ


