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Dobrý den, drazí bratři a sest-
ry! Již několik týdnů nám apo-
štol Pavel pomáhá k lepšímu 

pochopení křesťanské naděje. Řekli jsme 
si, že tato naděje není pouhý optimismus, 
nýbrž něco jiného. Apoštol nám pomá-
há, abychom to pochopili, a dnes naději 
klade vedle dvou postojů, které jsou navý-
sost důležité pro náš život a víru. Jsou to 
vytrvalost a povzbuzení (v. 4 a 5). V úryv-
ku z listu Římanům, který jsme si právě 
vyslechli, se o nich mluví dvakrát – nej-

Křesťanská naděje se zakládá na Slovu (srov. Řím 15,1–6)
Katecheze Svatého otce Františka při generální audienci 

22. března 2017 na náměstí Sv. Petra v Římě

prve odkazují k Písmu a poté k samému 
Bohu. V čem spočívá jejich hlubší, pra-
vý význam? A jak tyto dva postoje – vy-
trvalost a povzbuzení – vnášejí světlo do 
křesťanské naděje?

Vytrvalost bychom mohli definovat ja-
ko trpělivost – schopnost snášet, nést na 
svých bedrech tíži a zůstat věrní, i když 
se nám zdá těžká a nesnesitelná a pokouší 
se o nás negativní soudy a vůle zanechat 
všeho a všech. Zatímco povzbuzení (v ital-
ském překladu útěcha) je milost, díky kte-

ré dokážeme v každé situaci, včetně těch 
nejvíce poznamenaných zklamáním a utr-
pením, zachytit přítomnost Boha a jeho 
slitovné působení. Svatý Pavel nám připo-
míná, že vytrvalost a povzbuzení lze čer-
pat zejména z Písma. Boží slovo nás to-
tiž v prvé řadě přivádí k tomu, abychom 
obrátili zrak k Ježíši, lépe Ho poznávali 
a připodobňovali se Mu až do té míry, že 
se Mu stále více budeme podobat. Na dru-
hém místě nám Slovo zjevuje, že Bůh je 

Pokračování na str. 6

Svatý týden... Už samotný název 
napovídá duchovní obsah ná-
sledujících dnů: cesta od hří-

chu ke spáse. Začínáme slavným Ježíšo-
vým vjezdem do Jeruzaléma. Jak víme, 
hřích zaslepuje lidskou mysl a zavírá lid-
ské srdce před poznáním Boha, jeho dů-
věryplným přijetím do vlastního života. 
I proto můžeme slyšet v dnešním evan-
geliu před průvodem s ratolestmi otázku 
mnohých: „Kdo je to?“ Člověk, který ne-
má zalíbení v žádném hříchu a snaží se 
žít tak, aby se nacházel ve stavu posvě-
cující milosti, si takovou otázku klást ne-
musí: dobře totiž zná Ježíše a život v je-
ho blízkosti mu zbystřuje duchovní zrak 
a otevírá srdce.

Pokračujeme v následujících dnech 
Mariiným pomazáním Ježíše v Betánii, 
předpovědí Ježíšova utrpení a Jidášovou 
zradou. Vyvrcholení Božího plánu spá-
sy se blíží...

Liturgie Zeleného čtvrtku nás přede-
vším uvádí do tajemství Ježíšovy přítom-
nosti zde na zemi po jeho smrti. Je to 
posvátná přítomnost, kdy skrze Svátost 
oltářní bude svým Tělem a Krví živit na-
še duše (str. 4–5), aby měly dost síly v bo-
ji se satanem a stále směřovaly k návratu 
do ráje, kde byly dokonale šťastné, než je 
zranil první hřích. V Eucharistii nám tak 
Ježíš dává možnost účastnit se tajemství 
svého umučení, smrti a zmrtvýchvstání. 
Eucharistie totiž není symbol, ale je to 
sám zmrtvýchvstalý Ježíš ve svém skry-

tém božství a oslaveném lidství, který 
nám dává sebe samého, spolu s Bohem 
Otcem a Duchem Svatým.

Na Zelený čtvrtek jsme rovněž hlou-
běji uváděni do podstaty a vznešenosti 
kněžské služby. (str. 6–7) Nutno říci, že 
právě kněz je pro společenství věřících 
znamením spásy, neboť je jedinou oso-
bou, jež zastupuje viditelně Ježíše zde na 
zemi a jako „alter Christus“ skrze konse-
krační slova proměňuje chléb a víno v Je-
žíšovo Tělo a Krev. Bez kněží by Ježíšo-
va církev nemohla existovat. Jak je tedy 
důležité, abychom se nejen modlili za 
nová kněžská povolání, ale také vypro-
šovali sílu všem kněžím, aby zachovali 
v každém okamžiku svého života pravdi-
vost kněžského úřadu: a to skrze zacho-
vání svých slibů daných Bohu a věrnos-
ti Ježíšovu učení a jeho výkupné oběti!

Na cestě od hříchu ke spáse začně-
me modlitbou. Pro nás tak činil Ježíš 
v Getsemanské zahradě. A stejně jako 
spícím učedníkům i nám říká: „Bděte 
a modlete se, abyste nepřišli do pokuše-
ní.“ (str. 8) Ve všech pokušeních zřejmě 
neobstojíme, ale je důležité stále vnímat 
náš život zde na zemi jako cestu ke spá-
se, nebo k zavržení. A nikdy nevíme, kdy 
přijde náš čas a věčný Soudce ukončí na-
ši pozemskou pouť. I proto si vezměme 

k srdci slova sv. Jana z Avily o přípravě 
na smrt. (str. 9)

Velkopáteční obřady nám připomí-
nají, že utrpení a smrt jsou důsledky pr-
votního hříchu. Máme svůj vlastní kříž? 
Úzce se spojme s Ježíšem na kříži skrze 
svůj vlastní kříž, s vírou jej přijímejme ja-
ko zvláštní Boží milost. (str. 10) Tak to 
dokázala i svatá Lydie (Lidvína), jejímž 
životním osudem se můžeme inspirovat 
právě ve Svatém týdnu. (str. 11) Musela 
podstoupit mnohé těžké boje, než dospě-
la k pokornému přijetí velkého utrpení 
a k jeho obětování za odpuštění hříchů.

Ve Vyznání víry se modlíme „sestoupil 
do pekel“ – čili vyjadřujeme víru v existen-
ci pekla, jež je nejtěžším důsledkem hří-
chu. Ten, kdo zatvrdil svoji duši vůči Bo-
hu a v tomto stavu setrval i v okamžiku 
smrti a odmítl Boha, nemůže dojít spásy 
– peklo není prázdné... Několikrát to sdě-
lila, a dokonce i ukázala Panna Maria ve 
Fatimě. (str. 12–13) Není nutné strašit, 
sama realita by měla být varováním pro 
každého člověka. Avšak zároveň s vědo-
mím, že hříchem se vše nekončí: Ježíš nás 
vykoupil svojí smrtí na kříži a dal každé-
mu naději svým zmrtvýchvstáním.

U Božího hrobu na Bílou sobotu pak 
můžeme rozjímat o své cestě od hříchu 
ke spáse, od zoufalství zla k radostné na-
ději na věčnou slávu v nebi. A snad v nás 
zazní i slova: „Když trpíme s Ježíšem, bu-
deme s ním také kralovat.“

Daniel Dehner

Editorial
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Liturgická čtení
Průvod s ratolestmi: 
Evangelium – Mt 21,1–11
Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili 
k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivo-
vé hory, poslal dva učedníky napřed a ře-
kl jim: „Jděte do té vesnice, která je před 
vámi, a hned naleznete přivázanou osli-
ci a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte 
ke mně. A kdyby vám někdo něco namí-
tal, řekněte: ,Pán je potřebuje a hned je 
pošle nazpátek.‘“ To se stalo, aby se spl-
nilo, co bylo řečeno ústy proroka: „Řek-
něte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě 
přichází, pokorný, sedí na oslu, na oslát-
ku, mláděti soumara.“ Učedníci šli a udě-
lali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici 
a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště 
a on se na pláště posadil. Veliké množství 
lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní 
sekali ze stromů ratolesti a stlali je na ces-
tu. Zástupy, které šly před ním i za ním, 
volaly: „Hosana synu Davidovu! Požehna-
ný, který přichází ve jménu Páně! Hosa-
na na výsostech!“ Jakmile vjel do Jeruza-
léma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé 
se ptali: „Kdo je to?“ Ze zástupu jim od-
povídali: „To je ten prorok, Ježíš z galilej-
ského Nazareta.“

Ke mši: 1. čtení – Iz 50,4–7
Pán, Hospodin, mi dal jazyk učedníka, 
abych uměl znaveného poučovat utě-
šujícím slovem. Každého rána mi pro-
bouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je 

Dokončení na str. 5

Přicházejí velikonoční svátky. Iz-
raelité si budou připomínat vr-
cholnou událost svých dějin. 

Před více než tisíci lety ukončil Hospo-
din zotročení Izraele a vyvedl ho zázrač-
ně z egyptské země. Krev beránka byla 
tehdy znamením záchrany před andě-
lem zhouby. Ze všech stran se shromaž-
ďují poutníci do svatého města. Přidej se 
k nim, abys mohl oslavit Hospodinovu Pa-
schu. Především však vyhledej Pána. Při-
chází do Jeruzaléma z Betánie, tentokrát 
však už nikoliv jako jeden z poutníků, ale 
jako velekněz a obětní beránek zároveň.

Boží Syn přichází skutkem naplnit dě-
jiny spásy, tedy to, čeho byl egyptský exo-
dus jen předobrazem. Přichází, aby jako 
pravý Beránek všechen lid vyvedl z otroc-
tví hříchu. To je hlavní smysl jeho me-
siánského poslání. Až dosud zakazoval, 
aby ho označovali za Mesiáše. Nadešel 
čas, aby se sám veřejně přihlásil ke své-
mu poslání.

Židé nyní žijí ve své zemi, ale pod ci-
zí nadvládou. Především o této slavnos-
ti si znovu uvědomují svou velkou tou-
hu po osvobození. S lítostí vzpomínají 
na slavnou dobu krále Davida a očeká-
vají, kdy se objeví spasitel, který je zba-
ví pohanského jařma. Ježíšovi krajané 
dobře znají Zachariášovo proroctví: Tvůj 
král přichází k tobě, tichý a sedící na oslu.

Ježíš nečekaně posílá před sebou učed-
níky, aby mu připravili oslátko. Zdá se ti 
divný způsob, jakým si opatřuje toto zví-
ře? Mohl si je také vypůjčit od známých 
v Betánii. Ale Pán ví, že židovští předá-
ci budou tento jeho příchod pokládat 
za provokaci. Nechce, aby měl někdo kvů-
li němu nepříjemnosti. Neznámý majitel 
oslátka neví, k čemu má být použito. Do-
jde-li k vyšetřování, snadno se vymluví.

Učedníci se však radují. Mají za to, 
že konečně nadešla dlouho očekávaná 

chvíle. V náhlém nadšení využívají toho 
mála, co mají k dispozici, aby vytvoři-
li něco pro královskou důstojnost svého 
Mistra. Ozvalo se první radostné „Ho-
sana!“ Zpráva o příjezdu krále se šíří ja-
ko lavina. Hromadí se dav a zmocňuje 
se ho nadšení.

Všímej si však Ježíšova postoje. Ne-
najdeš u něho nic z onoho sebevědomí, 
jakým se vyznačují vůdcové nadšeně po-
zdravovaní davem. Žádné hrdé pohledy, 
podmanivá gesta ani sebevědomé výroky. 
Kromě toho, že usedl na oslátko, nedělá 
nic, čím by chtěl upoutat pozornost, za-
vděčit se publiku, vyvolávat projevy nad-
šení. Je to opravdu navýsost tichý král, 
který i uprostřed svých učedníků a sym-
patizujícího davu je docela osamocený. 
Není tu opravdu nikdo, kdo by chápal 
skutečnou podstatu jeho dnešního příjez-
du. Ježíš však ani neodmítá projevy nad-
šení, i když vycházejí z mylného očeká-
vání. Ví, že kdyby chápali, co skutečně 
znamená jeho neobvyklý vstup nejen pro 
přítomné, ale pro celý lidský rod, muse-
lo by být jejich radostné volání mnohem 
větší. Ale ačkoliv tento lid nechápe, pře-
ce mluví pravdu: přichází více než poto-
mek Davidův ve jménu Hospodina, při-
chází totiž Požehnaný, sám Bůh, Král 
a Velekněz, Beránek Boží, aby přinesl 
první a jedinou novozákonní oběť, v níž 
bude Obětníkem i Obětovaným.

Ale nejsou tu jen nadšenci, jsou tu ta-
ké zvědavci, lidé chtiví senzace, jsou tu 
i panikáři, kteří by chtěli těžit ze vznik-
lého rozruchu. Jsou přítomni i zbaběl-
ci, kteří se opatrně dívají, co tomu říkají 
předáci, aby se snad nedostali do obtí-
ží. Jsou tu totiž i takoví, kteří jsou tím 
vším pohoršeni. Nejčastěji jsou to ti, kte-
ří mají moc. Největší překážkou pozná-
ní skutečné pravdy jsou nejčastěji zcela 
osobní zájmy.

Jdi a vysvětluj všem neúnavně, kdo 
je Ten, který přichází tak nezvykle po-
korně a tiše na oslátku. Vysvětluj trpě-

Tichý král přichází
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

To je ten prorok Ježíš.

Květná neděle – cyklus A

livě, že je tu více než prorok (1), že přišel 
Král, ale jeho království není z tohoto svě-
ta (2). Snaž se je přesvědčit, že mají nad 
sebou mnohem těžší jařmo, než je nad-
vláda cizího císaře, že je tu záludnější ne-
přítel, kterého dokonce nosíme, ba i pěs-
tujeme sami v sobě.

Především připravuj sebe i je na ne-
obvyklý způsob, jakým se tento Král bu-
de ujímat vlády: že teprve tehdy, až bude 
zavržen, potupen, odsouzen a vyzdvižen 
na dřevo, potáhne všechny k sobě (3), že je-
ho triumf začne ve chvíli, kdy jako jen 
zdánlivě poražený zvolá: Dokonáno! (4)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Mt 12,42; (2) srov. Jan 18,36;
(3) srov. Jan 12,32; (4) Jan 19,30
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Neděle Božího milosrdenství
Dne 5. května 2000 byl vydán dekret Kongregace pro bohosluž-

bu a svátosti, kterým byla ustanovena 2. neděle velikonoční jako 
Neděle Božího milosrdenství. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek 
velkými přísliby. Největší z nich je spojen se svatým přijímáním 
přijatým v tento den. Je to příslib „úplného odpuštění vin a tres-
tů“, čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu. 
Přípravou na svátek má být novéna, která začíná na Velký pátek. 
Novéna spočívá v denní modlitbě korunky k Božímu milosrden-
ství. V den svátku Božího milosrdenství pak chce Ježíš zahrnout 

lidi nejen spásonosnými milostmi, ale rovněž časnými dary. Mají-li mít věřící uži-
tek z velkých darů, které chce Pán dát každému člověku, je třeba, aby byli v milos-
ti posvěcující (po svátosti smíření), aby neměli zalíbení v žádném hříchu, aby plnili 
podmínky úcty k Božímu milosrdenství (důvěra a činná láska k bližnímu) a přistou-
pili v ten den k „prameni života“, čili ke sv. přijímání.

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

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

V synagoze v Kafarnaum

Ježíš ke shromážděným Židům v sy-
nagoze v Kafarnaum pronášel slova, kte-
rá je šokovala: „»Já jsem ten chléb živý, 
jenž sestoupil z nebe. Kdo bude jíst 
tento chléb, bude živ navěky. A pak, 
ten chléb, který já dám, je moje tělo 
za život světa.« Tu se Židé začali me-
zi sebou dohadovat; říkali: »Jak nám 
on může dát své tělo k jídlu?« Tu jim 
Ježíš řekl: »Vpravdě, vpravdě vám ří-
kám, nebudete-li jíst tělo Syna člově-
ka a nebudete-li pít jeho krev, nebu-
dete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo 
a pije mou krev, má život věčný a já 
ho vzkřísím v poslední den. Neboť 
mé tělo je opravdu pokrm a má krev 
opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou 
krev, zůstává ve mně a já v něm.«“ (Jan 
6,51–56) Pro Židy to bylo šokující tvrze-
ní, proto říkali: „Tvrdá je tato řeč! Kdo ji 
může poslouchat?“

A tehdy Pán Ježíš pronáší slova, která 
objasňují, jak se má chápat Eucharistie: 

„To vás pohoršuje? A až uvidíte Syna člo-
věka vystupovat tam, kde byl dříve?... To 
duch oživuje, tělo není k ničemu. Slova, 
která jsem vám řekl, jsou duch a jsou ži-
vot.“ (Jan 6,61–63)

Když Pán Ježíš říká: „A až uvidíte Syna 
člověka vystupovat tam, kde byl dříve?“, 
poukazuje na tajemství duchovní promě-
ny a zbožštění svého člověčenství (těla 
i krve), ke kterému dojde při jeho smrti, 
zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Kris-
tus vysvětluje svým učedníkům, že teprve 

po jeho smrti a zmrtvýchvstání porozu-
mějí, co jim říkal o své skutečné přítom-
nosti v eucharistické podobě a o nutnosti 
požívat jeho Tělo a pít jeho Krev. Na ji-
ném místě Ježíš řekl: „Až vyvýšíte Syna 

člověka, tehdy poznáte, že Já Jsem.“ 
(Jan 8,28) To znamená – poznáte mé 
Božství. Vyvýšení ukazuje na ukřižo-
vání a na proměnu a zbožštění Ježí-
šova těla ve zmrtvýchvstání a v na-
nebevstoupení.

Nesmíme zapomínat na to, že když 
se Ježíš jako pravdivý Bůh (Božská 
Osoba Slova) stal skutečným člově-
kem, vzal na sebe (na svoje opravdo-
vé lidství) z příběhu každé lidské oso-
by všechny hříchy a utrpení. „On nesl 
naše utrpení a našimi bolestmi byl ob-

tížen.“ (Iz 53,4) Ježíš zažil strašlivá utr-
pení, způsobená hříchy všech lidí, a sku-
tečně zemřel. Ale jeho mrtvé tělo bylo 
ve zmrtvýchvstání a v nanebevstoupení 
zvelebeno, zbožštěno. Jak píše svatý Pa-
vel, sídlila v Něm veškerá Plnost: „Vždyť 
v něm tělesně přebývá veškerá Plnost Bož-
ství.“ (Kol 2,9; srov. Kol 1,19)

Zmrtvýchvstalý Pán definitivně zvítězil 
nad smrtí i nad satanem, odpustil všech-
ny hříchy a dal šanci na spásu kaž dému 
člověku. Když vstoupil do nebe, ukončil 
viditelnou přítomnost na zemi. Ježíšův 
„odchod“ v nanebevstoupení byl zároveň 
jeho příchodem do božského, všudypří-
tomného způsobu. Svatý Pavel potvrzu-
je: „A ten, který sestoupil, je týž, který 
také vystoupil nade všechna nebesa, aby 
všechno naplnil.“ (Ef 4,10)

Co se stalo s Ježíšovým tělem při nane-
bevstoupení? V evangeliu čteme: „A poté, 
co k nim Pán Ježíš promluvil, byl vzat do 
nebe a usedl po Boží pravici.“ (Mk 16,19) 
Vyjádření „usedl po Boží pravici“ zname-
ná, že nanebevstoupení je poslední eta-
pou oslavení Ježíšova lidství, doplňující 
proces započatý ve smrti a ve zmrtvých-
vstání. Biblický popis nanebevstoupení 
(Sk 1,9–11) hovoří o jiných vlastnostech 
Ježíšova těla před ním a po něm. Ježíšovo 
tělo se po nanebevstoupení stalo nevidi-

P. Mieczysław Piotrowski TChr

„Já jsem ten chléb živý“ (Jan 6,51)
Z evangelií se dovídáme, že největší odpor, rozhořčení a pohoršení u Ježíšových posluchačů

vyvolala jeho nauka o Eucharistii. (srov. Jan 6,22–66)
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telným a dostalo se mu podílu na všemo-
houcnosti Nejsvětější Trojice, díky čemuž 
Ježíš Kristus ve svém oslaveném člověčen-
ství je všeobecný a je možná Eucharistie.

Ve svátosti Eucharistie nám Ježíš ne-
ustále dává možnost účastnit se na tajem-
ství svého umučení, smrti a zmrtvých-
vstání. Tímto způsobem nám touží dávat 
sám sebe ve svém zbožštěném lidství, ja-
ko opravdový duchovní pokrm a nápoj. 
Dává nám svoji lásku a život, abychom se 
mohli podílet na jeho posledním vítězství 
nad hříchem, smrtí, satanem a peklem. 
Eucharistie není symbol, ale sám zmrt-
výchvstalý Ježíš ve svém neviditelném, 
oslaveném lidství, který nám dává sebe 
samého, spolu s Bohem Otcem a Du-
chem Svatým, a dává nám plnost štěstí.

„Mezi vámi jsou takoví, 
kdo nevěří“

Na závěr své eucharistické promluvy 
řekl Ježíš svým učedníkům: „»Ale mezi 
vámi jsou takoví, kdo nevěří.« Ježíš totiž 
od počátku věděl, kdo jsou ti, kteří nevě-
ří, a kdo je ten, kdo ho vydá.“ (Jan 6,64) 
Apoštol Jidáš neuvěřil tomu, co Ježíš po-
věděl na téma Eucharistie, a právě tehdy, 
v synagoze v Kafarnaum, se rozhodl, že ho 
zradí. Když Pán Ježíš končil svoji eucha-
ristickou promluvu, řekl: „Nevyvolil jsem 
vás Dvanáct já? A jeden z vás je ďábel.“ 
(Jan 6,70) Podobně se jidášské zrady do-
pouští křesťan, který přestane věřit ve sku-
tečnou přítomnost Ježíše v Eucharistii ne-
bo ho přijímá ve stavu smrtelného hříchu.

Svatý Jan Pavel II. varuje, abychom ni-
kdy nepřijímali Nejsvětější svátost ve sta-
vu těžkého hříchu. Odvolává se přitom na 
svatého Pavla: „Ať tedy každý zkouší sám 
sebe, a tak ať jí ten chléb a pije z toho ka-
licha.“ (1 Kor 11,28) „I já pozvedám svůj 
hlas, prosím, naléhám a zapřísahám se, 
abychom nepřistupovali k tomuto posvát-
nému stolu s poskvrněným a zkaženým 
svědomím. Takové přistupování se totiž 
nikdy nebude moci nazývat přijímáním, 
i kdybychom se tisíckrát dotkli Pánova 
těla, nýbrž odsouzením, trýzní a hroma-
děním trestů.“(1) (Jan Pavel II., Ecclesia 
de Eucharistia 36)

Po spáchání smrtelného hříchu je za-
potřebí okamžitě jít za Ježíšem, který ve 
svátosti pokání odpouští všechny hříchy. 
Nutnou podmínkou k tomu, aby se mohl 
uskutečnit onen zázrak Božího milosrden-

ství, je lítost nad hříchy a radikální roz-
chod s každým hříchem a se všemi okol-
nostmi, které k němu vedou.

Takto promlouval Pán Ježíš ke svaté 
Faustyně: „Duše, které se dovolávají mé-
ho milosrdenství, mi působí rozkoš. Těm-
to duším uděluji milosti přesahující jejich 
přání. Nemohu [nikoho] trestat, i kdyby 
byl největší hříšník, jestliže se dovolává 
mé slitovnosti, nýbrž ho ve svém nepro-
niknutelném a neprozkoumatelném milo-
srdenství ospravedlňuji.“ (Deníček 1146)

Zdroj uzdravení
a duchovní přeměny

Zdrojem naší největší radosti je skuteč-
nost trvalé osobní přítomnosti zmrtvých-
vstalého Ježíše v Eucharistii. Proto svatý 
Pavel píše: „Radujte se bez ustání v Pá-
nu, říkám opět, radujte se. Vaše mírnost 
ať je známa všem lidem. Pán je blízko.“ 
(Flp 4,4–5) Ježíš zůstal s námi a je blíz-
ko nás – ve svátosti Eucharistie.

Když je Ježíš s námi v Eucharistii, jak 
sám ujistil, „po všechny dny, až do skoná-
ní světa“ (Mt 28,20), jsme proto povinni 
k němu přicházet, přijímat ho ve svatém 
přijímání a setrvávat na adoraci v jeho 
přítomnosti.

Pán Ježíš touží, abychom mu při Eu-
charistii odevzdávali všechny svoje pro-
blémy, trápení i radosti, abychom mu do-
volovali, aby jeho láska uzdravovala naši 
mysl i srdce. Proto je třeba přicházet na 
mši svatou a přijímat Ježíše ve svatém při-
jímání nejenom v neděli, ale je-li to mož-
né, také každý den.

Eucharistii musí předcházet modlit-
ba. Je třeba denně si najít čas na modlit-
bu růžence, adoraci Nejsvětější svátosti, 
na četbu Písma svatého, na korunku k Bo-
žímu milosrdenství.

Jenom pokornou a vytrvalou modlit-
bou navážeme s Ježíšem osobní vztah 
lásky a on nás povede nejprostší cestou 
do nebe.

Jestliže se budeme Ježíšovi svěřovat 
v Mariině Neposkvrněném Srdci, bezmez-
ně mu důvěřovat, nenecháme se nikdy od-
radit, za všechno budeme děkovat a s ra-
dostí budeme plnit jeho vůli, pak máme 
ujištění Pána Ježíše: „O co budete prosit 
mého Otce, to vám v mém jménu dá. Až 
dosud jste o nic neprosili v mém jménu; 
proste, a dostanete, aby vaše radost byla 
úplná.“ (Jan 16,23–24)

Z Miłujcie się! 3/2016 
přeložila -vv-

Poznámky:

 (1) Sv. Jan Zlatoústý, Homilie na Izaiáše, 6, 3: 
PG 56, 139.

„Je krásné důvěrně s ním roz-
mlouvat, ležet na jeho hrudi jako 
milovaný učedník (srov. Jan 13,25) 
a nechat se jemně pronikat neko-
nečnou láskou jeho srdce. Má-li 
se křesťanství v naší době vyznačo-
vat především »uměním modlitby«, 
jak necítit novou potřebu setrvá-
vat dlouho v duchovním rozhovo-
ru, v tiché adoraci, v postoji lásky 
před Kristem přítomným v Nejsvě-
tější svátosti? Kolikrát jsem, moji 
milovaní bratři a sestry, učinil tuto 
zkušenost a čerpal z ní sílu, útěchu 
a podporu!“ (Jan Pavel II., Eccle-
sia de Eucharistia 25)

povinnost učedníků. Pán, Hospodin, mi 
otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl na-
zpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bi-
li, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou 
tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, 
Hospodin, mi však pomáhá, nebudu tedy 
potupen. Proto dávám ztvrdnout své tvá-
ři v křemen a vím, že nebudu zahanben.

2. čtení – Flp 2,6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přiroze-
nost, nic nelpěl na tom, že je roven Bo-
hu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe při-
rozenost služebníka a stal se jako jeden 
z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, 
ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to 
k smrti na kříži. Proto ho také Bůh pový-
šil a dal mu jméno nad každé jiné jméno, 
takže při Ježíšově jménu musí pokleknout 
každé koleno na nebi, na zemi i v podsvě-
tí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce 
vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Evangelium – viz Mt 26,14–27,66

Liturgická čtení 
– dokončení ze str. 3
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Křesťanská naděje se zakládá na Slovu – dokončení katecheze Svatého otce ze str. 2

Kněz je povolán k tomu, aby 
přiváděl lidi ke svatosti. Bůh 
nám(1) k tomu dává milost 

a svátosti. Kněz, který se nedává k dis-
pozici Bohu, může sice platně udělovat 
svátosti, jeho působení v kázání a v živo-
tě je ale velmi omezené. Tak se musí zno-
vu podrobit v lásce Bohu, který chce pro 
nás jenom to nejlepší, abychom my, kněží, 
mohli žít podle evangelia z Ducha Svaté-
ho a toto věrohodně zvěstovat.

Podívejme se do Katechismu katolic-
ké církve (KKC 1539–1600), kde je po-
psána svátost zasvěceného života pomo-
cí Písma svatého.

Již ve Starém zákoně si Bůh vyvolil 
kmen Levi pro bohoslužbu. (Nm 1,48–53) 
Kněží byli svěceni zvláštním obřadem 
(Lev 8), aby zvěstovali slovo Boží (Mal 
2,7–9) a přinášeli oběť za hříchy vlastní 
a hříchy lidu (Žid 5,1). Kněžská služba 
Áronova a 70 starších slouží církvi jako 
příklad novozákonního kněžství, jehož 
původ je v Ježíši, jediném nejvyšším kně-
zi (Žid 5,10; 6,20). Ježíš Kristus je jedi-
ným prostředníkem mezi Bohem a lidmi 

(1 Tim 2,5) a má svého tajemného před-
chůdce v Melchizedechovi (Žid 5–7), 
kněžském králi Salemu (pozdějšího Je-
ruzaléma). Melchizedech přináší Abra-
hámovi chléb a víno – dřívější starozá-
konní odkaz na mši svatou (Gn 14,18; 
Žid 7). Starozákonní oběti musely být 
opakovány a byly nedostatečnými odkazy 
na budoucí oběť Ježíše Krista. Tato nepo-

skvrněná oběť života nevinného a svaté-
ho Krista (Žid 7,26) na kříži je jedineč-
ná (Žid 10,14), je ale v každé mši svaté 
svátostně zpřítomněna.

Tak je zpřítomněno také jedinečné 
kněžství jediného Velekněze Ježíše Kris-
ta v jeho vysvěcených služebnících kně-
žích. Toto zasvěcené kněžství se liší pod-
statně od všeobecného kněžství věřících, 
které dostali propůjčeno ve křtu a biřmo-
vání. Věřícím je křtem umožněno, aby 
se plodně účastnili na mši svaté, kterou 
přinášejí vysvěcení kněží na místě Kris-
tově z pověření církve. Tak obdrží všich-
ni zbožní účastníci mše svaté předtuchu 
věčné nebeské liturgie. Bez křtu nemůže 
nikdo žít jako křesťan a také nemůže při-
jmout kněžské svěcení.

Jak věřící, tak také kněží jsou nabádá-
ni, aby vedli život v lásce podle zákonů 
Božích. Duch Svatý nám dává k tomu po-
třebné milosti a stará se o platné udělová-
ní svátosti, když se kněží přidržují úkolů 
daných Kristem. Hříchy kněží nepůsobí 
neúčinnost svátostí, protože Kristus půso-
bí skrze svoje zástupce, což je velká ochra-

Kněz je prostředníkem mezi Bohem a lidmi

P. Andreas Hirsch FSSP

skutečně „zdrojem vytrvalosti a povzbuze-
ní“ (v. 5) a že stále zůstává věrný své lás-
ce k nám. Je vytrvalý v lásce k nám a ni-
kdy se mu neomrzí. Je vytrvalý, ne ustále 
nás miluje a také o nás pečuje. Zakrývá 
naše rány svým dobrotivým a milosrdným 
pohlazením a utěšuje nás. A také v tom 
nikdy neochabuje.

Z tohoto úhlu pohledu také můžeme 
porozumět počátečnímu tvrzení apošto-
la Pavla, který říká: „My »silní« jsme po-
vinni snášet slabosti těch, kdo »silní« ne-
jsou, a ne libovat si sami v sobě.“ (v. 1) 
Tento výraz „my »silní«“ by se mohl je-
vit domýšlivě, avšak v logice evangelia ví-
me, že tomu tak není. Naopak, má zce-
la protikladný význam, protože naše síla 
nepochází od nás, nýbrž od Pána. Kdo 
ve svém životě zakouší věrnou Boží lás-
ku a jeho útěchu, je schopen, či dokonce 
má povinnost stát nablízku slabším brat-
rům a brát na sebe jejich slabost. Pokud 
žijeme v Pánově blízkosti, dostaneme po-

třebnou sílu k blízkosti nejslabším a nej-
potřebnějším lidem, k jejich povzbuzení 
a dodání sil. To je pravý význam onoho 
apoštolova tvrzení. Svou sílu můžeme pro-
jevit, aniž bychom si libovali sami v sobě, 
nýbrž jednoduše tak, že sami sebe pova-
žujeme za prostředníky Pánových darů, 
kteří se stávají konkrétními „rozsévači na-
děje“. Právě toto po nás Pán žádá – aby-
chom v oné síle a schopnosti povzbudit 
rozsévali naději, což je dnes velmi potřeb-
né, byť to není jednoduché…

Plodem takového životního stylu není 
společenství, složené z lidí první a druhé 
kategorie – tedy silných a slabých. Výsled-
kem, jak říká svatý Pavel, má být „život 
v souladu, podle vůle Ježíše Krista“ (v. 5). 
Boží slovo sytí naději, která se konkrét-
ně projevuje ve sdílení a vzájemné službě. 
Neboť také člověk, který je „silný“, dří-
ve nebo později zakusí slabost a bude po-
třebovat povzbuzení ze strany druhých, 
a opačně také ve slabosti stále lze obda-

rovat úsměvem anebo podat ruku bratro-
vi v nesnázích. Takovéto společenství pak 
„jednomyslně a jako jedněmi ústy osla-
vuje Boha“ (v. 6). To vše je možné pou-
ze tehdy, pokud se středem stává Kris-
tus a jeho Slovo, protože On je „silný“, 
dodává nám sílu, trpělivost, naději a útě-
chu. On je „silný bratr“, který o kaž dého 
z nás pečuje. Všichni totiž potřebujeme, 
aby si nás Dobrý pastýř naložil na rame-
na a zahalil nás svým laskavým a ohledu-
plným pohledem.

Drazí přátelé, nikdy Bohu dostatečně 
nepoděkujeme za dar jeho Slova, které 
se zpřítomňuje v Písmu. V něm se Otec 
našeho Pána, Ježíše Krista, zjevuje jako 
„Bůh vytrvalosti a povzbuzení“. A právě 
v něm si uvědomujeme, že naše naděje se 
nezakládá na vlastních silách a schopnos-
tech, nýbrž na Boží podpoře a věrnosti je-
ho lásky, tedy na Boží síle a útěše.

Přeložila Jana Gruberová, 
Česká sekce Rádia Vatikán
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na pro věřící. Ale tyto hříchy škodí knězi 
v jeho vlastní spáse a špatným příkladem 
strhává mnohé věřící do hříchu – ať je to 
obviněním, nebo také napodobováním.

Kněz jedná při udělování svátostí v oso-
bě Krista, hlavy církve. Tato služba se mu-
sí provádět podle příkladu Krista, který 
svým učedníkům umyl nohy (Jan 13) a ze-
mřel za nás na kříži.

Aby tato důležitá církevní služba probí-
hala řádně, zavedl už Ježíš odstupňování 
úřadů, kdy ten nejvyšší musí být služební-
kem všech. (Mt 23,11) Petr byl ustano-
ven Ježíšem jako první mezi apoštoly. 
(Mt 16,18; Jan 21; Lk 22,32) Petr, Jakub 
a Jan patřili k užšímu okruhu okolo Ježí-
še. (Lk 9,28) V apoštolské době působili 
kromě apoštolů jáhnové. (Sk 6) Pavel svě-
til biskupy vkládáním rukou jako následník 
apoštolů (2 Tim 1,6) a podává nám zprávu 
o požadavcích na biskupy, kněze (= ty nej-
starší) a jáhny (1 Tim 3,1–13; Tit 1,5–9).

Když Pavel mluví o ženách a dětech 
biskupů a jáhnů, musíme vědět, že du-
chovní museli kvůli Kristu opustit své ro-
diny stejně jako apoštolové. O ženy a dě-
ti pečoval širší okruh rodiny. Jakub (5,14) 
popisuje udělování pomazání nemocných 
kněžími. Tak byla už v dobách apoštolů 
založena dnešní struktura zasvěcených 
úřadů v jejich základní formě: biskup – 
kněz – jáhen.

Papež je jako nástupce Petra zástupcem 
Krista na zemi a současně biskupem Ří-
ma. Také on se přidržuje zákonů Kristo-
vých, protože Ježíš Petrovi důrazně řekl: 
„Ty tedy, až se obrátíš, posiluj své bratry.“ 
(Lk 22,32) Skrze milost křtu jsou také vě-
řící schopni chápat přikázání a zákony Bo-
ží (vyznání víry, 10 přikázání, 7 svátostí).

Tím jsou pod vedením Ducha Svatého 
schopni vydat se po úzké cestě ke Kris-
tu. Ve 4. a 5. století už následkem Ario-
va učení nevěřilo asi 75 % biskupů v bož-
ství Ježíše Krista. Dokonce papežové byli 
pod brutálním nátlakem císařů rozkolísa-
ní. Mnoho pokřtěných se shromažďova-
lo okolo biskupů, kteří zůstali věřící, jako 
svatý Atanáš, a zachovali si tak svoji víru. 
Neomylnost papeže se vztahuje na přes-
né zvěstování zjevené víry a deset přiká-
zání, která nikdo nemůže změnit, stejně 
jako slova Ježíšova, která nepominou (Mt 
24,35). To platí samozřejmě také pro sva-
tost a nerozlučitelnost manželství. Důle-
žité je, abychom nehledali díry, kterými 

Výroční zjevení Královny míru Mirjaně
Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 
25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté 
tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou za rok, a to 18. března. Tak je tomu po 
všechny následující roky. Několik tisíc poutníků se shromáždilo k modlitbě růžence. Zje-
vení začalo ve 13.44 hodin a trvalo do 13.48 hodin.

„Drahé děti! Mým mateřským přáním je, aby vaše srdce byla naplněná 
mírem a aby vaše duše byly čisté, abyste v přítomnosti mého Syna mohli 
vidět jeho Tvář. Neboť, děti moje, jako Matka vím, že žízníte po útěše, 
naději a ochraně. Vy, děti moje, vědomě i nevědomě hledáte mého Syna. 
I já jsem se, když jsem procházela pozemským časem, radovala, trpěla 
a trpělivě nosila bolesti na zemi, dokud je můj Syn ve své slávě neodvrá-
til. Proto říkám svému Synu: Pomáhej jim pořád! Vy, děti moje, pravou 
láskou osvětlujte temnotu egoismu, která čím dal víc přikrývá mé děti. 

Buďte velkodušní. Vaše ruce i srdce ať jsou vždy otevřené. Nebojte se. Odevzdejte se mému 
Synu s důvěrou a nadějí. Hleďte k Němu, žijte život s láskou. Milovat znamená dávat se, 
snášet se a nikdy nesoudit. Milovat znamená žít slova mého Syna. Děti moje, jako Matka 
vám říkám: Jen pravá láska vede k věčnému štěstí. Děkuji vám.“

18. března 2017

bychom mohli vyklouznout, jinak běžíme 
oklikami a ztrácíme drahocenný čas. Ob-
raťme se jako ztracený syn, Petr a Marie 
Magdaléna. Milosrdný Otec čeká na nás 
a přijme nás s otevřenou náručí. Stejně 
tak je špatné připojovat se k nějakým ile-
gálním skupinám. Jděme po přímé a úz-
ké cestě k Ježíši. Je to velmi obtížné, ale 
Duch Svatý nás zahrne milostmi a ne-
opustí nás. Ježíš viděl dopředu hříchy 
svých apoštolů a jejich nástupců, jakož 
i hříchy naše (Lk 22,32) a dal nám všem 
svatou zpověď na odpuštění našich hří-
chů (Jan 20,22n).

Biskupové vedou pod papežem svá bis-
kupství a jsou přitom podporováni kněží-
mi a jáhny. Biskupové a kněží reprezentují 
Krista jako hlavu církve. Kněží jsou při-
tom přiděleni biskupům a jsou označováni 
jako „kněží druhého řádu“. Jáhnové jsou 
posvěceni k službě potřebným (Sk 6), aby 
se biskupové a kněží mohli více věnovat 
modlitbě a hlásání evangelia. Samozřejmě 
nesmí ani oni opomíjet blíženskou lásku, 
protože toto přikázání Kristovo je proje-
vem naší lásky k Bohu!

Aby mohli svoji těžkou a čestnou služ-
bu vykonávat, označuje Duch Svatý bis-
kupy, kněze a jáhny svým nezrušitelným 
znamením různé intenzity. Tím mohou při 
bohoslužbě zvěstovat evangelium s plnou 
mocí a udělovat svátosti. Jáhnové mohou 
platně udělovat jenom křest, což mohou 
v případě nutnosti udělat i jiní lidé. Jáhni 
nesmí udělovat ani biřmování, ani zpoví-
dat, ani sloužit mši svatou – dopouštěli by 
se svatokrádeže a svátosti by byly neplat-
né, protože je k tomu Ježíš ani apoštolo-
vé neučili a nechtěli to udělat. Nejsvětěj-
ším úkolem jáhnů při mši svaté je hlásání 
evangelia. K tomu dostávají své zmocnění 
a zpečetění ve svém svěcení. Tuto liturgic-
kou službu nemohou přebírat laici! Aby 
vysvěcení mohli vykonávat důstojně svo-
ji službu, dává jim Duch Svatý posvěcují-
cí milost. Modleme se za papeže, bisku-
py, kněze a jáhny. Vezměme na sebe svůj 
kříž a následujme Ježíše a jeho pokyny. 
On je věrný a nenechá nás nikdy na holič-
kách. Kdyby nám některý duchovní porou-
čel něco proti zákonu Božímu, nesmíme 
ho nikdy poslechnout, avšak také nesmí-
me církev Kristovu nikdy opustit jako re-
belové, ale musíme dále ve vší pokoře žít 
podle přikázání Božích, jichž musíme po-
slouchat více než lidi (Sk 5,29).

Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň na-
še srdce podle srdce svého!

Z Der Fels 7/2016 přeložil -mp-

Poznámky:

 (1) Nám – čili kněžím (autor je kněz). [pozn. 
red.]
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Bible nám podává zprávu o tom, 
že Ježíš po své poslední veče-
ři odešel do Olivové zahrady, 

aby se tam modlil před svým utrpením 
a smrtí. Prosil své učedníky, zvláště Pet-
ra, Jakuba a Jana, aby ho tam doprovo-
dili a bděli s ním. Učedníci však usnuli. 
A spali tvrdě, když Pán v modlitebním 
rozhovoru se svým Otcem prosil o to, aby 
odňal tento kalich od něho. Nakonec byl 
Ježíš připraven podvolit se vůli Otcově.

Spícím učedníkům však řekl při návra-
tu slovo varování, větu, která vede k za-
myšlení: „Bděte a modlete se, abyste ne-
přišli do pokušení: duch je zapálený, ale 
tělo je slabé.“ (Mt 26,41)

Ježíš chce dát učedníkům na vědomí 
také tímto způsobem smysl bdění a mod-
lení. A Petr, který byl nejvíce osloven, byl 
zase jednou vyveden z omylu. Přece ješ-
tě předtím řekl, že tu vždycky bude pro 
Pána, že ho nikdy nezapře. Zase se uká-
zalo, že svého vznešeného cíle nemůže 
dosáhnout. Cožpak není usnutí při Je-
žíšově modlitbě naplněné strachem zna-
mením toho, že se mě utrpení Pána netý-
ká? Ostatně u Matouše a Marka slibovali 
také ostatní učedníci, že nebudou nikdy 
svému Mistru nevěrní – a také oni usnuli.

Teď mě napadá známý rozhovor me-
zi Petrem a Pánem v tom smyslu, že ho 
Ježíš nazval skálou církve. Tehdy pouká-
zal Ježíš na nutnost svého utrpení a smr-
ti a Petr se rázně ohradil: „Ne, Pane, to 
se nesmí stát!“, na což Ježíš odpověděl 
stejně ostře slovy: „Satane, jdi mi z očí!“ 

(srov. Mt 16,21–23) Že jeho Pán a Mis-
tr musí trpět, je pro Petra nesnesitelné, 
to ale znamená, že apoštol odsouvá Boží 
vůli stranou, ačkoli utrpení Ježíšovo pat-
ří do Božího plánu – stejně jako nás Bůh 
neušetří situací, v nichž musíme nést kříž.

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do 
pokušení,“ říká Pán spícím učedníkům. 
Bděte – z toho vyvěrá také výzva: buď-
te otevření pro vůli Boží, ochotně přijí-
mejte utrpení a neodmítejte je, abyste si 
pak na konci nezoufali. Modlitba je al-
ternativou k potlačení, je velkou pomo-
cí, abychom přijali utrpení a tím rostli 
ve víře a naději.

Modlení zde znamená především vstup 
do vztahu s Bohem. Jedním příkladem pro 
to je známý Isenheimský oltář, který na-
maloval malíř Matthias Grünewald. Byl 
původně umístěn v někdejším špitálu pro 
těžce nemocné mnichů antonitů. Když 
byl oltář s obrazem Ukřižování umístěn 
v nemocnici, mohli se tam pacienti v ad-
ventní a postní době dívat na trpícího Pá-
na, aby načerpali útěchu, ale aby si také 
uvědomili, že smrtí vše nekončí, ale že 
smrtí Ježíšovou na kříži jsme vykoupeni 
k věčnému životu – což vyjadřuje Vzkří-
šení, které oltář ukazuje, když je otevře-
ný. Nemocným ve špitále antonitů byly 
na očích utrpení a smrt, to, co pacienti 
denně prožívali, ale setkávali se také s vě-
domím, že je Bůh s nimi, a to jako muž 
bolesti a také zmrtvýchvstalý.

Dnes není u nás tolik křížů jako ten-
krát ve špitálu antonitů. Naše společnost 

se přiklání k tomu, aby – také jako učed-
níci v Olivové zahradě – zavírala oči před 
utrpením a nedívala se na Krista, který 
ale nakonec dává útěchu a jako Syn Bo-
ží poskytuje naději.

Jako křesťané bychom se měli dívat 
na Krista nejen jako na ukřižovaného 
a zmrtvých vstalého, ale také jako na bdí-
cího a modlícího se v Olivové zahradě. 
Díval se do tváře utrpení, které na něho 
přicházelo – věděl, že odpovídá vykupitel-
skému plánu Otce, a proto se mu nevyhý-
bal. Ale zůstal s Otcem spojený v modlit-
bě, a mohl se tak odevzdat do jeho vůle. 
Také na kříži, před svou smrtí, se mod-
lil ještě jednou žalm 22, který začíná vý-
čitkou: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil“ (Ž 22,1), pak ale končí hlubokou 
důvěrou v Boha: „To bude zvěstovat Pán 
věkům budoucím, to bude vyprávět příš-
tím národům o jeho spravedlnosti; vyko-
nal ji on!“ (Ž 22,31–32)

Z Der Fels 3/2016 přeložil -mp-

Raymund Fobes

Bděte a modlete se
Ježíšův příkaz učedníkům v Olivové zahradě

Kristus na Olivové hoře: 
V bdělosti přijímal vůli Otce 

a pil kalich utrpení v modlitbě.

Obnovení zasvěcení Slovenska
Mons. Viliam Judák, nitranský diecézní biskup, připomněl na zasedání Kon-

ference biskupů Slovenska blížící se 70. výročí zasvěcení Slovenska Nejsvětěj-
šímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které na Starých 
Horách na svátek sv. Cyrila a Metoděje v roce 1947 přednesl biskup Kmeťko. 
Slovenští biskupové schválili návrh Mons. Judáka, aby se při nejbližším slavení 
svátku sv. Cyrila a Metoděje v Nitře dne 5. července toto zasvěcení Slovenska 
obnovilo. Při této příležitosti biskupové připraví pro věřící pastýřský list, který 
se bude číst v neděli 25. června 2017. Ve výročním fatimském roce je obnova 
zasvěcení mimořádným duchovním aktem, hodným následování.

Zdroj: TK KBS

TRADIČNÍ MARIÁNSKÁ POUŤ ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ 
A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ DO MONTICHIARI, avizo-
vaná ve Světlech č. 10–12/2017 na termín 
5.–7. května 2017 se z technických důvodů pře-
souvá na nový termín: 30. 6. 2017 – 2. 7. 2017. 
Duchovní doprovod P. Jaroslav Stříž. Kontakt: 
rodina Machů, Sehradice, tel. 577 138 029, 
mobil 737 186 039.
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Žádáte mě, abych Vám dal radu 
k záchraně Vaší duše: žádost 
velmi rozumná a cenná a za-

slouží si odpověď, pokud mé schopnosti 
odpovídají mé dobré vůli.

Když člověk poprvé užívá svého ro-
zumu, měl by začít poměřovat svůj život, 
aby když přichází smrt, trávil své dny pří-
pravou k hodnotnému přijetí koruny slá-
vy. Když přichází pokročilý věk, před-
chůdce smrti, musí litovat a napravit svá 
minulá zanedbání. Je to období obnove-
ní naší odvahy a našeho projevu vyléčení 
slabostí našeho mládí a zasvěcení se hor-
livé přípravě na smrt.

Tato příprava sestává nejen z osvobo-
zení se od dluhů a smrtelných hříchů, ale 
v konání pokání za naše minulé chyby, 
aby až dobré a špatné skutky budou po-
loženy na váhu spravedlnosti, s božskou 
milostí položenou na pravou stranu vah, 
naše přináležitost Boží službě mohla vá-
žit tolik jako naše předchozí přináležitost 
ke světu. Měli bychom dávat almužny, 
být pohostinní, zbožní, trpěliví a pokor-
ní, abychom vyvážili naše předchozí ne-
dostatky v těchto ctnostech. Pilní jako 
včela vyrábějící med, se svatou horlivos-
tí, měli bychom se snažit dostat se blíž 
a blíže Bohu; neboť v našem životním 
období se blíží hodina, kdy se před ním 
objevíme. Jak bychom mohli odpovědět 
našemu svrchovanému Soudci, kdyby-
chom strávili bezstarostně ta poslední 
léta, která nám milostivě dal, ve kterých 
se opravuje minulost a kdy se připravu-
jeme na nebe?

Tedy starejte se méně o pomíjivé věci 
a zařizujte místo toho ty, které jsou dů-
ležitější.

Stáhněte své srdce ze světa, než Bůh 
z něj odebere Vaše tělo: Udržujte svou 
mysl v dokonalém klidu, jakkoliv je za-
neprázdněná. Muž na cestě, který spěchá 
kvůli záležitosti rozhodující o jeho životě 
a smrti, pospíchá zaměřen na svou zále-
žitost, neohlíží se nazpět, aby se díval na 
cokoliv, co míjí. Musíte pěstovat stejnou 
nezaujatost k záležitostem světa. Řekněte 
si ve svém srdci: „Jsem zajatec vedený na 
smrt, co pro mne znamená svět? Odchá-
zím k Bohu, nepřeji si zaplétat se do věcí 

světa.“ Pokud navzdory všem našim sna-
hám shledáváme svou pozornost roztrži-
tou k náboženským věcem, co by to bylo, 
kdybychom nepocítili bolest pro vzpama-
tování? Uvědomte si, že pouze začínáte 
sloužit Bohu: vzpomeňte na svá předcho-
zí dobrá rozhodnutí a proste Boha, aby 
Vám asistoval v jejich vykonávání, neboť 
máte více zkušeností a prostředků, abys-
te je dodržel, než dříve.

Váš život spočívá v přibližování se 
k Bohu. Aby se Vám to povedlo, musíte 
se snažit odtrhnout se od viditelných vě-
cí a pamatovat na to, že v krátkém čase 
Vám bude toto všechno odebráno. Cvič-
te se v duchovní četbě a modlitbě, jděte 
ke zpovědi a svatému přijímání a nech-
te, ať jediným objektem Vašeho života je 
sloužit Bohu a snášet věci, které se pro-
tiví Vaší vůli. Buďte velmi citlivý ve své 
lásce k Bohu a svému bližnímu; jednej-
te co nejvíce po způsobu lásky k druhým 
a buďte pevný jako skála ve snášení zkou-
šek seslaných na Vás Boží Prozřetelností. 
Dobrá díla nejsou k ničemu, pokud zá-
roveň neneseme kříž, ani z utrpení ne-
budeme mít prospěch, pokud nebude-
me vést křesťanský život. Pokud se nám 
to zdá obtížné, kontemplujme našeho 
Pána a Mis tra a podívejme se, jak čet-
ná byla jeho díla a bolesti. Jaký byl a ja-
ké si přál mít své následovníky, každého 
podle jeho možností, neboť za ně prosil 
a získal je od svého Otce; kde byl On, 
tam byli také jeho služebníci. Nemusí-
me se tedy obávat následovat Ho v jeho 

bolestech zde dole a zároveň si přát sdí-
let s Ním v jeho přítomnosti blaženost. 
Ačkoliv to může být bolestivější, účast-
nit se na jeho bolestech, stále je to lep-
ší, neboť si užíváme Pánovu přítomnost 
plněji, když se pro Něho zde lopotíme. 
„Když trpíme s Ním, budeme s Ním ta-
ké kralovat.“ Nebuďme nedůvěřiví ke slí-
bené odměně, ani nezpomalujme snahu 
o její získání, protože za krátký čas lopo-
cení budeme užívat věčné radosti.

Laskavě považujte tento dopis za na-
psaný také pro Vaši manželku, stejně ja-
ko pro sebe. Musíte si pomáhat ve společ-
né chůzi po správném chodníku, abyste si 
společně v nebi užívali patření na Boha, 
protože On „Vás spojil na zemi“.

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

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

Přeložil -jn-

Sv. Jan z Avily

Dopis k přípravě na smrt

Národní pochod pro život a rodinu
Praha / sobota / 22. dubna 2017

Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché. Fungující rodina 
založená na manželství je nejlepší prevencí tisíců potratů. Podle posledních 
statistik bylo v roce 2015 provedeno 20 403 umělých potratů, za posledních 
pět let klesl jejich počet o 3 595. (ÚZIS ČR, Potraty 2014–2015) Kde jsou dě-
ti, tam je život. Proto jste všichni srdečně zváni a vítáni na Národním pocho-
du pro život a rodinu, který je podporován Českou biskupskou konferencí. Na 
letošní pochod budou vypraveny také zvláštní vlaky. Podrobnější informace 
o těchto vlacích a o celé akci najdete na http://pochodprozivot.cz. Přijďte v co 
nejhojnějším počtu.

-red-

Sv. Jan z Avily



14/201710

Svatý Jan Pavel II., zkoušený ve-
likým křížem utrpení, napsal, 
že „v utrpení je ukryta zvláštní 

moc, která člověka spojuje s Kristem, což 
je zvláštní milost. (…) Když člověk be-
re na sebe svůj kříž, spojuje se duchovně 
s Kristovým křížem, odhaluje se mu spás-
ný smysl utrpení. (…) Tehdy nachází člo-
věk ve svém trápení vnitřní mír, a dokon-
ce duchovní radost.“ (Salvifici doloris, 26)

Bůh nám ukázal, že utrpení a smrt jsou 
důsledky prvotního hříchu. (Gn 3,1–19) 
První lidé přestali věřit Bohu, uvěřili sata-
novi a ocitli se v situaci utrpení, smrti a zo-
tročení silami zla.

Aby lidstvo vytrhl z otroctví satana, hří-
chu a smrti, Bůh se stal skutečným člově-
kem a vzal na sebe trápení a hříchy všech 
lidí: „On nesl naše utrpení a našimi bolest-
mi byl obtížen. (…) Ale on byl proboden 
za naše zločiny, zdrcen za naše provinění.“ 
(Iz 53,4–5) Ježíš Kristus v umučení a smr-
ti na kříži zažil důsledky hříchů všech lidí. 
Poté, co vstal z mrtvých, lidstvo vysvobo-
dil ze satanova otroctví, smazal všechny 
hříchy, přemohl smrt a způsobil, že kaž-
dé lidské trápení se ve sjednocení s jeho 
utrpením na kříži stává cestou spásy, zdro-
jem mimořádných milostí, podílem na je-
ho utrpení pro spásu světa.

Utrpení má smysl jenom ve sjednoce-
ní s Kristem. To Bůh sám trpí v každém 
nemocném, trpícím člověku, v každém 
z milionů lidských bytostí žijících v nou-
zi a v ponížení, brutálně vykořisťovaných, 
umírajících hladem, jako oběti mučení a te-
rorismu. Tu děsivou skutečnost lásky Bo-

ha, který trpí spolu s člověkem, objevují 
jenom lidé hluboké víry. Když člověk hle-
dí s vírou na Kristův kříž a sjednocuje své 
utrpení s jeho mukou za spásu světa, tehdy 
odkrývá radostnou pravdu, že trápení, kte-
ré zažívá, se stává milostí, velikým požeh-
náním, cestou dozrávání k lásce a k věč-
nému životu v nebi.

„Vždyť spolu s ním trpíme, abychom 
spolu s ním byli také oslaveni.“ (Řím 8,17) 
„Ale radujte se nad tím, že máte podíl na 
Kristových utrpeních, abyste se rovněž, až 
se zjeví jeho sláva, radovali a jásali.“ (1 Petr 
4,13) Sjednocujeme-li se s trpícím Kristem, 
odevzdávajíce mu svoje trápení, objevuje-
me, že utrpení, které se nás týká, je velikým 
darem a milostí, podílem na Kristově utr-
pení pro spásu světa. Pokud se člověk vze-
pře a neodevzdá své trápení Ježíšovi, to se 
potom stane silou ničící celý jeho život.

Když se nás dotýká utrpení, je Kristus 
prvním, kdo nese jeho tíži, je to jenom 
maličkou součástí jeho utrpení pro spásu 
světa. Proto každé trápení přijímej vždyc-
ky jako dar od Pána Boha, nevzpírej se, 
ale děkuj mu za ten tvrdý zážitek a svoje 
utrpení obětuj Ježíši, spoj je s jeho utrpe-
ním za spásu světa.

„Neboj se utrpení, já jsem s tebou“

Ježíš svaté Faustyně Kowalské říká: „Do 
nebe nevede jiná cesta než křížová cesta. 
Sám jsem jí první prošel.“ (Deníček 1487) 
„Modlitbou a utrpením zachráníš více du-
ší než misionář pouhým vyučováním a ká-
záním.“ (1767) „I kdyby tvá utrpení byla 
sebevětší, neztrácej klid ducha ani se ne-

poddávej znechucení. (...) Ukaž mi všech-
ny rány svého srdce, já je vyléčím a tvé 
utrpení se stane zdrojem tvého posvěce-
ní.“ (1487) „Je jen jedna cena, za kterou 
lze koupit duše – a tou je utrpení spojené 
s mým utrpením na kříži. Čistá láska ro-
zumí těmto slovům, tělesná láska jim ni-
kdy neporozumí.“ (324) „Pomoz mi, má 
dcero, zachraňovat duše. Spoj svá utrpe-
ní s mým utrpením a obětuj je nebeskému 
Otci za hříšníky.“ (1032) „Všechna utrpe-
ní přijmeš s láskou; netrap se tím, jestliže 
tvé srdce bude často pociťovat k té oběti 
odpor a nechuť. Všechna její moc je obsa-
žena ve vůli, a proto ty protichůdné poci-
ty nejen v mých očích tu oběť nezmenšují, 
ale zvětšují ji. Věz, že tvé tělo i duše často 
bude v ohni. I když mě v některé hodiny 
nebudeš cítit, přesto budu s tebou. Neboj 
se, bude s tebou má milost.“ (1767) „Ny-
ní si polož hlavu na mou hruď, na mé Srd-
ce a načerpej z něj sílu a moc ke všem utr-
pením, neboť nikde jinde nenajdeš úlevu, 
pomoc ani útěchu.“ (36)

Dovol Ježíši, aby tě mohl uzdravovat

Aby měl Ježíš přístup ke tvému srdci, 
aby je mohl léčit a uzdravovat, musíš pl-
nit následující podmínky:

1. Skonči definitivně se všemi hříchy, 
poněvadž ty jsou zdrojem veškerého tvé-
ho neštěstí.

2. Důvěřuj Bohu a uvěř v jeho nekoneč-
né milosrdenství. Pán Ježíš říká: „Čím vět-
ší nouze, tím větší právo má na mé milosr-
denství.“ Vyznej všechny své hříchy Ježíši 
ve svátosti pokání a přijmi ho v Eucharis-
tii nebo v pomazání nemocných.

3. Odpusť všechno všem, k nikomu ne-
chovej pocit křivdy.

4. Pokud jsi praktikoval(a) nějaké for-
my okultismu, využíval(a) služeb bioener-
goterapeutů, je nutné zpřetrhat všechny 
svazky se silami zla, které prostřednictvím 
těch praktik působí.

5. Modli se denně růženec, korunku 
k Božímu milosrdenství, čti Písmo svaté, 
a je-li to možné, účastni se denně Eucharis-
tie a uctívej Pána Ježíše přítomného v Nej-
světější svátosti.

Obětuj svoje utrpení na úmysl obrácení 
hříšníků, za pronásledované křesťany, za 
vlast, za nová kněžská a řeholní povolání.

Z Miłujcie się! 1/2016 přeložila -vv-
(Redakčně upraveno)

Má utrpení smysl?

MODLITBA OBĚTOVÁNÍ UTRPENÍ

Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi na sebe vzal všechno moje trápení, že jsi byl přibit na 
kříž za moje hříchy, zničený za moje viny, že jsi mi ve svém umučení, smrti a zmrtvých-
vstání odpustil všechny hříchy, otevřel jsi mi cestu do nebe a způsobil jsi, že se každé 
lidské utrpení stalo cestou spásy. Obětuji Ti svoje trápení a spojuji se s Tvým utrpe-
ním pro spásu všech hříšníků. Odříkám se všeho, co vede ke zlu, a veškerého hříchu, 
abych mohl(a) žít ve svobodě Božího dítěte. Odříkám se satana, který je hlavním pů-
vodcem hříchu. Pane Ježíši, prosím Tě o milost úplného odpuštění všem těm, kteří 
mi ublížili a způsobili mi trápení. Celou svoji fyzickou bolest a duchovní trýzeň sklá-
dám do Tvých ran. Děkuji Ti za tu zkoušku. Prosím, abys mě zbavil všeho strachu, 
vzdoru a odporu. Sjednocuji se s Tvým utrpením a všechno svoje trápení obětuji ne-
beskému Otci za obrácení pohanů, ateistů, a také na úmysl papeže, biskupů a kně-
ží i za nová kněžská a řeholní povolání (je možné uvést i jiné úmysly). Skrze Nepo-
skvrněné Srdce Panny Marie jsem celý(á) Tvůj (Tvoje). Amen.

P. Mieczysław Piotrowski TChr
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Lydie nebo Lidmila (Ludmila) 
znamená „lid milující“ nebo ta-
ké „od bolesti plačící“. Opravdu 

byla obojí, tato růžemi ověnčená panna. 
V jedné ruce krucifix, ve druhé kvetoucí 
ratolest, někdy také anděla vedle sebe. 
Podobně jako svatá Fina se stala velkou 
mystičkou smírného utrpení.

Lydie se narodila 18. března 1380 
v Schiedamu v Holandsku. Když jako dí-
tě přišla na svět, v kostele se právě zpívaly 
pašije. To se stalo symbolickým pro celý 
její život. Navzdory uroze-
nému původu byl Lydiin 
otec tak chudý, že se mu-
sel spokojit s místem noč-
ního hlídače.

On a její matka Pet-
ronela byli mimořádně 
zbožní lidé. Lydie, která 
už v kojeneckém věku by-
la churavá, byla ochotné, 
mírné dítě. Kvůli své mi-
mořádné kráse byla už ve 
věku dvanácti let žádána 
o ruku. Rychle ale odmítala všechny ná-
vrhy, protože se zasnoubila Kristu, a pro-
sila snažně Boha, aby od ní odejmul dar 
krásy, aby se pro ni nestala nebezpeč-
nou, protože chtěla milovat jenom jeho. 
Její modlitba byla vyslyšena: Ježíš ji ob-
klopil trněným plotem bolestivých ne-
mocí a až do konce života měla trpět za 
bezpráví lidí.

Když Lydie dosáhla patnácti let, šla 
okolo času Hromnic se svými kamarád-
kami bruslit, jak je ještě dnes v Holand-
sku zvykem. Tenkrát byla jednou kama-
rádkou z nepozornosti sražena a při pádu 
si zlomila žebro. Rána zhnisala, vytvoři-
ly se nepěkné vředy a nastoupila nevylé-
čitelná bolest. Lidmila, jak ji musíme od-
teď nazývat, ulehla na bolestiplné lože, 
které už nikdy neopustila.

Lékaři na ní zkoušeli svoji umění, ale 
nakonec ji prohlásili za nevyléčitelnou. 
Její paže zůstala ochrnulá, pravé oko 
osleplo, levé bylo tak citlivé, že musela 
ležet ve tmě. Bolesti hlavy a zubů se staly 
skoro nesnesitelnými. Jako potravu moh-
la přijímat jenom chléb a víno. Kvůli ote-

vřeným ranám a vředům mohla ležet je-
nom na prknech a na slámě.

Od 19. roku své nemoci zůstala bez 
výživy, žila jenom ze svaté Eucharistie. 
Její rodiče byli tak chudí, že jí nemohli 
opatřit ani opatrování nebo tišení boles-
tí. Hniloba v jejím těle se šířila stále více. 
Jenom zřídka k ní přicházeli lidé, a Lydie 
trpěla tím, co mystikové nazývají temnou 
nocí duše, nouzí a strachem a trýznivou 
opuštěností. V prvních letech svého utr-
pení si naříkala a často plakala. Teprve 

postupně, při dlouhém zá-
pase se svatá probojovala 
k pokornému přijetí těžké-
ho utrpení. Dostávala útě-
chu a podporu v osobě své-
ho zpovědníka, který jí dal 
dobrou radu, aby svoji vůli 
podřídila úplně vůli Spasite-
le a v myš lenkách se pono-
řila do utrpení Pána. Od té 
doby snášela všechna svoje 
muka s andělskou trpělivos-
tí, její odvaha v utrpení vy-

rostla do heroické velikosti. Nabídla se Bo-
hu k přijetí stále nových utrpení, aby tím 
dosáhla odpuštění hříchů. Nyní byla omi-
lostněna také nebeskými milostmi a extá-
zemi, z nichž mohla čerpat sílu. Postup-
ně začali lidé navštěvovat pokoj nemocné 
ze Schiedamu jako svatyni. Oč více zpráv 
o těchto podivuhodných událostech pro-
nikalo na veřejnost, zcela proti vůli trpitel-
ky, o to více přicházelo návštěvníků, kteří 
vyhledávali nemocnou se svými žádostmi, 
prosili ji o radu a o modlitbu.

Jako by ještě dosti netrpěla, napadl Ly-
dii krátce před smrtí mor. Jestli můžeme 
věřit starým pověstem, nebylo jediné ne-
moci, které by zůstala ušetřena.

Nakonec 14. dubna 1433 byla smrtí 
vysvobozena. Její tělo bylo pochováno 
na hřbitově u kostela svatého Jana Křti-
tele v Schiedamu. V roce 1434 byla k její 
poctě zřízena ve farním kostele hrobka 
s popisem jejího životního příběhu. Ot-
cův dům, kde tak nevýslovně trpěla, byl 
přeměněn v klášter Šedých sester třetího 
řádu, jeho kaple byla roku 1572 zničena 
kalvinisty. Klášter byl později přeměněn 

na sirotčinec. Lydiiny relikvie se dostaly 
do kláštera svaté Guduly v Bruselu. Pa-
pež Lev XIII. v roce 1890 potvrdil její kult 
a o dva roky později bylo schváleno bre-
viářové oficium k její poctě.

Je patronkou nemocných, apošto-
látu nemocných a mnoha kostelů, škol 
a starobinců. Bývá zobrazována s růže-
mi ve vlasech, s křížem a růžovou rato-
lestí v rukou.

* * *

Legendy:
Lydie mívala podivuhodné extáze, 

v nichž viděla nebe, peklo a očistec. V prů-
běhu církevního roku ji v duchu vodil Je-
žíš po místech svého pozemského puto-
vání v Palestině, ukázal jí Řím a mnoho 
poutních míst, takže ona, která nikdy ne-
opustila své slaměné lože, věděla o svě-
tě více než mnozí zcestovalí lidé. Matka 
Boží jí sama přinesla korunu, kterou byl 
ozdoben milostný obraz v Schiedamu. 
Také směla nemocná vidět jako útěchu 
hotovou nebeskou korunu připravenou 
pro ni. Vícekrát se jí zjevil anděl, který ji 
nazýval sestrou. Když ji o velikonočních 
dnech navštívil její zpovědník, zavanu-
la mu vstříc z komory nemocné sladká, 
příjemná vůně. Potom poznal, že ji zase 
navštívil anděl. Ten jí zvěstoval, že ještě 
krátkou dobu bude trpět těžké bolesti, 
potom ale, po velikonočních svátcích, se 
bude cítit dobře.

Dne 14. dubna zase silně zvracela. 
Chlapec, který ji obsluhoval, utekl s plá-
čem pryč. Když přišli sousedé z domu, 
aby se na ni podívali, byla už po smrti. Její 
usoužená tvář zářila nebeskou slávou, vy-
zařovalo z ní poněkud skryté světlo. Její 
tělo, znetvořené ranami a vředy, bylo teď 
neporušené, dokonalé a měkké. Její pra-
vá paže, dosud ochrnulá, ležela s levou 
na její hrudi, a nikdo nevěděl, jak se to 
mohlo stát. Byla zahalena do plného há-
bitu třetího řádu, v rukou růženec, který 
se tak často modlívala, její hlava spočíva-
la na pytlíku, který byl naplněn krvavý-
mi slzami, jež vyplakala a které nazýva-
la „svými růžemi“. Bůh oslavil její hrob 
mnoha velkými zázraky.

Z Oase des Friedens 5/2015 
přeložil -mp-

(Redakčně upraveno)

Dr. Johannes Gamperl

Svatá Lydie (Lidvína)
Připomínka 14. dubna
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V naší době je peklo tématem, 
které se zmiňuje zřídka, ba do-
konce se skrývá. Někteří kně-

ží jdou dokonce tak daleko, že existenci 
pekla popírají, nebo říkají, že peklo, po-
kud vůbec je, je prázdné!

Jestliže ale chceme poselství z Fatimy 
opravdu úplně a upřímně objasnit, je ne-
možné peklo zamlčet. Matka Boží by to-
tiž o něm pasáčkům neříkala, kdyby to 
bylo bezvýznamné téma. Kromě toho je 
obtížné si představit, že by se Naše Milá 
Paní mýlila, kdyby mluvila o pekle. Teď 
budou následovat slova, která řekla Mat-
ka Boží k tomuto tématu.

Dne 13. července 1917, přímo po vi-
dění pekla, řekla: „Viděli jste peklo, kam 
přicházejí duše ubohých hříšníků. Aby 
je zachránil, chce Bůh ustanovit ve svě-
tě uctívání mého Neposkvrněného Srd-
ce.“ V modlitbě, kterou děti bezprostřed-
ně potom naučila, se říká: 

„Ó můj Ježíši, odpusť nám naše hří-
chy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď 
do nebe všechny duše, zvláště ty, které 
Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“

Dne 19. srpna: „Modlete se, modle-
te se velmi a přinášejte oběti za hříšní-
ky. Mnoho duší přichází totiž do pekla, 
protože nemají nikoho, kdo by za ně při-
nášel oběť a modlil se za ně.“

Potom meditovali malí vizionáři ne-
ustále o pekle, především Hyacinta, je-
jíž velký jemnocit umožňoval hluboké 
pochopení poselství z Fatimy.

Sestra Lucie vysvětluje ve svých tře-
tích Pamětech obsáhlý význam, který Hy-
acinta přičítala vidění pekla. Vize pekla 
ji tak velmi děsila, že se jí všechna poká-
ní a veškeré umrtvování zdály být ničím, 
aby se některé duše uchránily od pekla…

A nyní budu odpovídat na některé 
další otázky, které mi byly kladeny z více 
stran: „Jak je možné, že Hyacinta, která 
byla ještě tak mladá, mohla mít takové-
ho ducha umrtvování a pochopit hodno-
tu tohoto postoje?“ Myslím si, že to by-
lo na základě zvláštní milosti, kterou jí 
poskytl Bůh skrze Neposkvrněné Srdce 
Mariino, ale také proto, že viděla peklo 
a neštěstí duší, které tam jsou. Je prav-

da, že někteří lidé, dokonce zbožní, ne-
chtějí s dětmi mluvit o pekle, aby je nevy-
lekali. Bůh se ale nezdráhal třem dětem 
peklo ukázat. To nejmladší z těch tří dě-
tí mělo teprve šest let a on věděl, že se 
tak zděsilo, že strachem skoro zemřelo, 
jak bych skoro chtěl říci.

Nyní také několik vyjádření Hyacin-
ty, která uvedla Lucie ve svých třetích 
Pamětech.(1)

Často se posadila na zem nebo na ká-
men a říkala zamyšleně: „Ó peklo! Ó pek-
lo! Jaký soucit mám s těmi dušemi, kte-
ré přicházejí do pekla! A ti lidé, kteří 
tam jsou, živí, hoří jako dřevo v ohni!“ 
Třásla se na celém těle a modlila se se 
složenýma rukama tu modlitbu, kterou 
nás naučila Naše Milá Paní: „Ó můj Je-
žíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás 
pekelného ohně a uveď do nebe všech-
ny duše, zvláště ty, které nejvíce potře-
bují Tvé pomoci.“ (…) Tak setrvala po 
dlouhou chvíli na kolenou a opakovala 
tuto modlitbu. Občas volala mne nebo 
svého bratra, jako by procitla z nějaké-
ho snu: „Františku, modlíš se se mnou? 
Musíme se hodně modlit, abychom za-
chránili duše před peklem! Tak mnoho 
jich přichází do pekla! Tak mnoho!“ Po-
tom se znovu ptala: „Proč neukáže Na-
še Milá Paní peklo hříšníkům? Kdyby 
peklo uviděli, nemohli by už hřešit, aby 
tam nepřišli. Musíš Naší Milé Paní říci, 
aby ukázala peklo všem lidem. Pak uvi-
díš, jak se obrátí!“

Později se sestra Lucie ve své kores-
pondenci často vracela k tomuto téma-
tu. Tak se svěřila P. Pasqualovi:

„Nejhlouběji se mi vtiskl do srdce smu-
tek této Paní, když nám ukazovala peklo! 
Kdyby vidění pekla trvalo jenom o oka-
mžik déle, zemřeli bychom strachem 
a hrůzou. Jedno ale na mne udělalo ješ-
tě hlubší dojem, a to byl bolestný výraz, 
který měl pohled Naší Milé Paní! I kdy-
bych žila ještě tisíc let, zaryl by se do mé-
ho srdce navždy.“

Jednou napsala jednomu seminaristovi:
„Nedivte se, že s Vámi mluvím o pek-

le. To je pravda, kterou musíme v dnešní 
době připomínat mnoha lidem, protože 
se na ni zapomíná. Duše padají v zástu-
pech do pekla. Ó! Co? A Vy si myslíte, že 
všechny ty oběti, které se musí přinášet, 
aby se nepřišlo do pekla a zabránilo mno-
ha jiným lidem, aby tam nepřišli, nejsou 
dobře využity?“

Všechny tyto pokyny o pekle úplně sou-
hlasí s učením, které hlásá církev odjakži-
va. Náš Pán mluvil vícekrát ve své dobrotě 
o „gehenně“, o „věčném ohni“, o „neuha-
sitelném ohni“. A církev nikdy nepřestala 
předávat toto učení svého Mis tra. Takto 
například zní definice pekla v Katechis-
mu sv. Pia X. (3. díl, č. 46):

„Peklo je místo utrpení, tam byli od-
souzeni všichni ti, kteří se svými zločiny 
postavili na odpor proti řádu Boží Prozře-
telnosti nebo předurčení a v tomto zloči-
nu tak setrvávali, že se neobrátili. (…) Ty 
tresty a trápení, které si zasloužili svými 
zločiny, trvají věčně a nikdy nepřestávají. 
(…) Tyto tresty se týkají dvou rovin, totiž 
trestu zavržení a potrestání smyslů. (…) 
Oheň se musí chápat ve smyslu materi-
álního ohně, protože se vyznačují zvláště 
trestem smyslů.“

Druhý vatikánský koncil připomíná 
v Lumen gentium (48) existenci pekla tak-
to: „Je třeba, jak nás napomíná Pán, stále 
bdít, abychom si po skončení svého jedi-
ného pozemského života (srov. Žid 9,27) 
zasloužili přijít s ním ke svatební hosti-
ně a přidružit se k požehnaným (srov. 
Mt 25,31–46), a ne, aby nám bylo rozká-
záno jako špatným a lenivým služebníkům 
(srov. Mt 25,26) odejít do věčného ohně 
(srov. Mt 25,41), do vnější temnoty, kde 
»bude pláč a skřípění zubů.«“

Oni viděli peklo…
Zjevení Panny Marie ve Fatimě mluví o pekle...

Hyacinta, Lucie a František, 
13. července 1917
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Suma o darech svatého Josefa (64)

Isidoro Isolani OP

TŘETÍ ČÁST

Kapitola XII: Dar sedmi darů Ducha 
Svatého (Druhá část)

Následuje(1) třetí dar Ducha Svatého, 
kterým je dar rady, o němž svatý Řehoř 
v druhé knize svých Mravních výkladů(2) 

říká: „Rada zakazuje být překotný, totiž 
vzhledem k věcem přítom-
ným, a naplňuje ducha rozu-
mem, totiž vzhledem k věcem 
budoucím.“ Dává přece svět-
lo k započetí mnohých úvah, 
týkajících se promýšlení, pro-
nikání a nakonec dokonání 
toho, co máme dělat. To, že 
byl dar rady v Josefovi nejvíc 
vynikající po svaté Panně, ny-
ní dokážeme:

Za prvé ze strany podmětu, totiž Kris-
ta, kvůli němuž udělil Bůh Josefovi tolik 
darů. Vždyť nejmoudřejší král si pro vy-
konávání největších věcí vybírá nejmou-
dřejší rádce. Avšak tím, kdo je nejvyšším 
ze všech bytostí, je Kristus, který je stvo-
řitel, obnovitel a cíl celého vesmíru. Jest-
liže si tedy samotný Bůh vybral Josefa, 
aby chránil a zachovával Krista, a to pře-
devším mezi mocnými, lstivými a krutý-
mi, zdravý – a nikoliv potemnělý – rozum 
nás takřka nutí k tomu, abychom uznali, 
že mu daroval nejvýš vynikající dar rady, 
a to hned po svaté Panně, která byla bez-
prostředněji zaměřena ke Kristu.

V 2. kapitole prvního Janova listu 
(v. 27) se dále říká: „Pomazání vás po-
učuje o všem.“ Avšak Josef měl u sebe 
původce tohoto pomazání jako toho, kdo 
mu byl podřízen a synem: Proto měl vět-
ší bohatství tohoto pomazání než ostatní, 
a to hned po svaté Panně, jíž byl Kristus 
vpravdě synem. A z dokonalosti tohoto 
pomazání vyplýval vynikající dar rady.

Mimo to nejmoudřejší králové obvyk-
le jednají tak, že čím hlubší je tajemství 
jejich úradků, tím více vynikajícím rád-
cům je zjevují. Avšak nejvyšším ze všech 
tajemství bylo vtělení Syna, které bylo skr-
ze anděla oznámeno Josefovi nejhlouběji 
po svaté Panně a Královně. Tudíž rovněž 
zářil po ní nejvíc vynikajícím darem rady.

Za druhé se totéž hlavně dokazuje za 
strany andělů, a to tak: Andělské osvíce-

ní očišťuje mysl a rozhovor s anděly ji ob-
divuhodným způsobem vzdělává. Anděl-
ské vzdělání jakožto sestupující od Boha 
vpravdě převyšuje každou lidskou radu. 
Tudíž ten, kdo je zářící kvůli andělskému 
osvícení, bude také zářící v daru rady. 
Avšak v řečených věcech nebyl po svaté 
Panně nikdo zářivější než Josef, jak nás 

to učí svatá evangelia. Josef 
tedy vynikal zářivějším da-
rem rady.

Za třetí se totéž dokazu-
je ze strany svaté Panny, a to 
tak: Hlavou ženy je muž a ří-
dí ji svou radou. Avšak Jo-
sef byl dán Bohem nejsvětěj-
ší Panně jako hlava. Byl tedy 
buď moudřejší než ona, ne-
bo méně moudrý. Nemůže-

me však tvrdit ani jedno ani druhé, a to 
pro zvláštní božskou milost tohoto man-
želství: Josefova moudrost byla sice men-
ší, ale bezprostředně, neboť byl s takovou 
ženou spojen nejvýš vhodným způsobem 
jako snoubenec.(3)

(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) V úvodní části této kapitoly své Sumy pojed-
nal I. Isolani o tom, jak se sv. Josefovi vyni-
kajícím způsobem dostalo prvních dvou da-
rů ze sedmi darů Ducha Svatého, totiž daru 
moudrosti a rozumu. Dnes bude pokračovat 
probráním daru rady. [pozn. překl.]

 (2) Tedy sv. Řehoř Veliký ve svém díle Mravní 
výklady knihy Job (Moralia in Job). [pozn. 
překl.]

 (3) Na první pohled se zdá, jako by si I. Isolani 
protiřečil: Nejprve popírá, že by Josefova 
moudrost byla menší než moudrost Mariina, 
a pak tvrdí, že menší byla. Tento zdánlivý pro-
timluv se řeší tím, že na základě Josefova vel-
mi úzkého spojení s Marií v manželství byla 
jeho moudrost co do velikosti hned bezpro-
středně po moudrosti Panny Marie. Proto 
se nejednalo o moudrost, která by byla niž-
ší v běžném slova smyslu. [pozn. překl.]

A v Katechismu katolické církve (1022) 
je uvedeno, že každý dostane při své smrti 
bezprostředně „svou věčnou odplatu: buď 
projde očišťováním, nebo ihned vchází 
do nebeské blaženosti, nebo je ihned na-
vždy zavržen.“

Peklo je tedy pravdou víry a člověk se 
nemůže nazývat katolíkem, když si myslí, 
že peklo není, nebo že je prázdné. Jedním 
z důvodů zjevení Matky Boží ve Fatimě je 
právě tento: V době, kdy je sklon na peklo 
zapomínat, připomenout jeho existenci. 
Cožpak by si dávala Matka Boží tu náma-
hu, aby třem dětem ukázala peklo a svo-
je poselství ještě potvrdila mimořádným 
zázrakem, kdyby své vyjádření o několik 
let později popřela jako překonané? Fa-
tima nám připomíná pravdu víry: Peklo 
existuje, a ti, kdo do pekla přijdou, jsou 
ti, kteří urážejí našeho Pána.

Tato pravda je v našem světě přijímá-
na obtížně. V tomto světě není obvyklé 
mluvit o posledních věcech člověka vše-
obecně, a zvláště o pekle. Naše Milá Pa-
ní nám ale dala ukázáním na peklo pro-
středek, jak se mu vyhnout: úctu k jejímu 
Neposkvrněnému Srdci. To není žádné 
náročné cvičení ve zbožnosti. Je možné 
proto říci, že je jednoduché vyhnout se 
peklu, když budeme tuto úctu praktiko-
vat. A když mnoho duší přichází do pek-
la, je to proto, že se nikdo za ně nemodlí. 
Proto záleží na nás, abychom tyto pomě-
ry obrátili. Mnoho duší totiž může být za-
chráněno, jestliže bude mnoho lidí, kte-
ří se za hříšníky modlí a obětují, což je 
podstatný bod úcty k Neposkvrněnému 
Srdci Mariinu.

Prosme proto Naši Milou Paní, aby 
nám dala pochopit, abychom jejímu po-
selství dobře porozuměli a tím pochopi-
li, co je to peklo.

V modlitbě spojený v Neposkvrněném 
Mariině Srdci

Ives de Lassus, prezident
Cap Fatima 2017

Z Maria heute 3/2017 přeložil- mp-
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

 (1) Viz www.fatima100.fr, kde jsou uveřejněny 
všechny odstavce k této myšlence, u nichž 
je toto téma pojednáno.
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(42. díl): Sibiřské gulagy 9:15 Legenda jménem Vesmír: 
DCŽM Vesmír 9:25 Ars Vaticana (16. díl) 9:40 Přímý přenos 
generální audience papeže [L] 10:55 Pěšák Boží 11:45 Bible 
pro nejmenší: Josefovi bratři 11:50 Sedmihlásky (87. díl): 
Horo krásná, spanilá 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín (36. díl): O filmové ceně LUX 13:00 Zpravodajské 
Noeviny (855. díl): 11. 4. 2017 13:25 Jak potkávat svět 
(49. díl): S Pavlem Žalmanem Lohonkou 14:45 Návrat 
lišky Bystroušky na Hukvaldy 15:00 Poselství svatých: 
Matka Tereza 15:10 Angola: Vstaň a choď, Angolo 
16:00 Zachraňme kostely (11. díl): Kostel sv. Jana Křtitele 
ve Vroutku a kostel Narození Panny Marie v Kryrech 
16:20 Můj Bůh a Walter: Víra a věda 16:40 Kulatý stůl: 
Velikonoční příběh v umění 18:15 BET LECHEM – vnitřní 
domov (21. díl): Giovanni Tomasi – italský karmelitán 
18:30 Bible pro nejmenší: Mojžíš 18:35 Sedmihlásky 
(87. díl): Horo krásná, spanilá 18:40 Bulharsko – Život 
ve skrytosti 19:30 Terra Santa news: 12. 4. 2017 [P] 
20:00 Adorace [L] 21:05 Léta letí k andělům (73. díl): 
Tadeusz Kondrusiewicz – běloruský římskokatolický kněz 
a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev 21:30 Noční uni-
verzita: P. Marek Orko Vácha – Poselství encykliky Laudato 
sii 22:50 Generální audience Svatého otce 23:30 Příběhy 
odvahy a víry: Akademik Boris Rauschenbach (13. díl): 
Žiji na sklonku století 0:05 Hrdinové víry (7. díl): Luboš 
Hruška 1:10 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 13. 4. 2017
6:05 Léta letí k andělům (73. díl): Tadeusz Kondrusiewicz 
– běloruský římskokatolický kněz a arcibiskup arcidiecéze 
Minsk-Mohylev 6:25 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem 
(5. díl): Prolínání světů 6:50 J. S. Bach: Matoušovy pa-
šije (1. část) 8:05 P. Vojtěch Kodet – Postní obnova: 
Velikonoční triduum 8:45 Mše svatá se svěcením olejů 
z katedrály Božského Spasitele v Ostravě: Missa chris-
matis [L] 10:50 Misie skrze svědectví – Slovensko 
11:45 Bible pro nejmenší: Mojžíš 11:50 Sedmihlásky 
(87. díl): Horo krásná, spanilá 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Post Scriptum [P] 12:15 Kulatý stůl: Díky za bolest? 
13:50 Generální audience Svatého otce 14:25 Uganda, tr-
pící perla Afriky 15:00 Papuánské Velikonoce: Zelený čtvr-
tek 15:15 Vatican magazine (904. díl): Týdenní zpravo-
dajství z Vatikánu 15:45 V pohorách po horách (24. díl): 
Kunětická hora – Polabí 16:00 Řeckokatolický magazín 
(104. díl) 16:15 Animované biblické příběhy: Milosrdný 
Samaritán 16:45 Sedmihlásky (87. díl): Horo krásná, spa-
nilá 16:50 Bible pro nejmenší: Poslední večeře 16:55 Ars 
Vaticana (17. díl) 17:05 Zpravodajské Noeviny (856. díl): 
13. 4. 2017 [P] 17:30 STUDIO VELIKONOCE [L] 18:00 Mše 
svatá na památku Večeře Páně z katedrály Božského 
Spasitele v Ostravě [L] 20:00 O bozích a lidech 22:05 Svatá 
hodina – modlitební vigilie z Getsemanské zahrady 
23:30 Putování po evropských klášterech: Františkáni 
v Amsterdamu: spiritualita u dálnice [P] 0:05 Zpravodajské 
Noeviny (856. díl): 13. 4. 2017 0:25 Kalvária Nitrianské 
Pravno 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 14. 4. 2017
6:05 Zpravodajské Noeviny (856. díl): 13. 4. 2017 
6:25 Zachraňme kostely (11. díl): Kostel sv. Jana Křtitele 

Pondělí 10. 4. 2017
6:05 Klapka s … (94. díl): Junior 7:05 Don Bosco v Angole 
7:20 Outdoor Films s Janem Šťovíčkem (49. díl): Napříč 
Afrikou 8:55 Poselství svatých: Matka Tereza 9:05 Trinidad 
a Tobago: Všichni vy žízniví, pojďte 10:00 Buon giorno 
s Františkem 11:00 Mezi pražci (57. díl): Duben 2017 
11:45 Bible pro nejmenší: Josef otrokem 11:50 Sedmihlásky 
(87. díl): Horo krásná, spanilá 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Příběhy od-
vahy a víry: Akademik Boris Rauschenbach (13. díl): Žiji 
na sklonku století 13:25 Noční univerzita: P. Petr Šikula 
– Víra a mladí 14:10 Můj Bůh a Walter: Trojjediný Bůh 
14:30 Česká věda 14:45 Modré pondělí 15:00 Nezmaři 
& Symfonický orchestr ZUŠ Uničov na Mohelnickém 
dostavníku 2013 16:00 V souvislostech (180. díl) 
16:20 Zachraňme kostely (11. díl): Kostel sv. Jana Křtitele 
ve Vroutku a kostel Narození Panny Marie v Kryrech 
16:40 Vezmi a čti: Březen 2017 17:00 Čtení Bible: živě 
z kaple olomoucké radnice [L] 17:30 Misie skrze svědectví 
– Slovensko 18:25 Čtení Bible: živě z kaple olomoucké rad-
nice [L] 18:40 Sedmihlásky (87. díl): Horo krásná, spanilá 
18:45 Bible pro nejmenší: Josef sytí Egypťany 18:50 Bratr 
Prem Bhai – Indie 19:00 Vatican magazine (904. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 19:35 Čtení Bible: živě 
z kaple olomoucké radnice [L] 20:00 Bez tebe to nejde [L] 
21:05 ARTBITR – Kulturní magazín (36. díl): O filmové ceně 
LUX 21:15 Čtení Bible: živě z kaple olomoucké radnice [L] 
21:30 Terra Santa news: 5. 4. 2017 22:00 Čtení Bible: živě 
z kaple olomoucké radnice [L] 22:15 Noční univerzita: Jeff 
Scaldwell – Svědectví 23:00 Vatican magazine (904. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 23:35 Kulatý stůl: Díky 
za bolest? 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 11. 4. 2017
6:05 Pod lampou 8:05 Čtení Bible: živě z kaple olo-
moucké radnice [L] 8:20 Můj Bůh a Walter: Trojjediný 
Bůh 8:40 Velké ticho v Poličanech 9:05 Čtení Bible: živě 
z kaple olomoucké radnice [L] 9:20 Víra do kapsy 9:35 Už 
nikdy více Vidomegon 10:00 Vatican magazine (904. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 10:30 Čtení Bible: živě 
z kaple olomoucké radnice [L] 10:45 Noční univerzita: Jeff 
Scaldwell – Svědectví 11:30 Čtení Bible: živě z kaple olo-
moucké radnice [L] 11:45 Bible pro nejmenší: Josef sytí 
Egypťany 11:50 Sedmihlásky (87. díl): Horo krásná, spa-
nilá 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Post Scriptum [P] 
12:15 Čtení Bible: živě z kaple olomoucké radnice [L] 
12:30 V souvislostech (180. díl) 12:50 Ars Vaticana 
(16. díl) 13:00 Lidé, kteří milují život – Peru 13:35 Čtení 
Bible: živě z kaple olomoucké radnice [L] 13:50 Kulatý stůl: 
Díky za bolest? 15:20 Čtení Bible: živě z kaple olomoucké 
radnice [L] 15:35 V pohorách po horách (24. díl): Kunětická 
hora – Polabí 15:45 P. Antonín Šuránek 16:00 Labyrintem 
víry s Tomášem Halíkem (5. díl): Prolínání světů 16:30 Čtení 
Bible: živě z kaple olomoucké radnice [L] 16:55 Buon 
giorno s Františkem 18:00 Cirkus Noeland (6. díl): Roberto, 
Kekulín a dobré skutky 18:30 Bible pro nejmenší: Josefovi 
bratři 18:35 Sedmihlásky (87. díl): Horo krásná, spanilá 
18:40 Animované biblické příběhy: Milosrdný Samaritán 
19:10 Patagonie: Misionářský sen 19:30 Zpravodajské 
Noeviny (855. díl): 11. 4. 2017 [P] 20:00 Missio ma-
gazín: duben 2017 [P] 21:05 Řeckokatolický magazín 
(104. díl) [P] 21:20 Soňa 21:35 Zpravodajské Noeviny 
(855. díl): 11. 4. 2017 22:00 Post Scriptum 22:10 Jak 
potkávat svět (49. díl): S Pavlem Žalmanem Lohonkou 
23:35 Terra Santa news: 5. 4. 2017 0:05 Dům ze skla? 
(13. díl): doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 1:05 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Středa 12. 4. 2017
6:05 Zpravodajské Noeviny (855. díl): 11. 4. 2017 
6:30 Noční univerzita: P. Petr Šikula – Víra a mladí 
7:10 Vatican magazine (904. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 7:45 Outdoor Films se Štěpánem Černouškem 

ve Vroutku a kostel Narození Panny Marie v Kryrech 
6:50 J. S. Bach: Matoušovy pašije (2.část) 8:30 Příběhy 
odvahy a víry: Akademik Boris Rauschenbach (13. díl): Žiji 
na sklonku století 9:05 Bez tebe to nejde 10:10 ARTBITR 
– Kulturní magazín (36. díl): O filmové ceně LUX 
10:25 Zahrada mariánská [P] 11:45 Bible pro nejmenší: 
Poslední večeře 11:50 Sedmihlásky (87. díl): Horo krásná, 
spanilá 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Papuánské 
Velikonoce: Velký pátek 12:55 O bozích a lidech 
15:00 Cesta kříže: křížová cesta v hudbě a obrazech 
16:00 Zpravodajské Noeviny (856. díl): 13. 4. 2017 
16:30 STUDIO VELIKONOCE [L] 17:00 Památka Umučení 
Páně z Vatikánské baziliky [L] 19:20 Večeřadlo – 
místo Poslední večeře Páně a Seslání Ducha Svatého 
19:25 Obdarovávání – Otec Radek 19:40 Putování po ev-
ropských klášterech: Františkáni v Amsterdamu – spiri-
tualita u dálnice 20:15 Stabat Mater: Giovanni Battista 
Pergolesi 21:10 Křížová cesta z Kolosea s papežem 
Františkem [L] 23:00 Apoštol 1:00 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Sobota 15. 4. 2017
6:05 Poselství svatých: Matka Tereza 6:15 Kulatý stůl: 
Velikonoční příběh v umění 7:50 Návrat lišky Bystroušky 
na Hukvaldy 8:00 Terra Santa news: 12. 4. 2017 
8:25 Cirkus Noeland (6. díl): Roberto, Kekulín a dobré 
skutky 8:55 Sedmihlásky (87. díl): Horo krásná, spanilá 
9:00 Animované biblické příběhy: Milosrdný Samaritán 
9:30 Hermie a přítel v nouzi 9:40 Zachraňme kostely 
(11. díl): Kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku a kostel 
Narození Panny Marie v Kryrech 10:00 Můj Bůh a Walter: 
Víra a věda 10:15 Velikonoce v Zambii 11:00 Moravské pa-
šije 12:00 Angelus Domini [P] 12:10 Zpravodajské Noeviny 
(856. díl): 13. 4. 2017 12:30 Jan Jakub Ryba: Stabat Mater 
13:40 Vatican magazine (904. díl): Týdenní zpravodaj-
ství z Vatikánu 14:10 Bez tebe to nejde 15:15 Papuánské 
Velikonoce: Bílá sobota 15:35 P. Vojtěch Kodet – Postní 
obnova: Velikonoční triduum 16:20 Missio magazín: Duben 
2017 17:20 Příběhy odvahy a víry: Otec Alexander Meň 
(14. díl): Na cestě za Kristem 17:45 V pohorách po ho-
rách (33. díl): Klokočovské skály [P] 18:00 Vodopády mi-
losrdenství [P] 18:30 O kultuře srdce a velikonoční naději 
s Josefem Hrdličkou [P] 19:30 V souvislostech (181. díl) [P] 
19:55 STUDIO VELIKONOCE [L] 20:25 Velikonoční vi-
gilie z Vatikánské baziliky [L] 23:15 Brány Beránkovy 
0:05 Řeckokatolický magazín (104. díl) 0:20 Noční uni-
verzita: P. Petr Šikula – Víra a mladí 1:00 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Neděle 16. 4. 2017
6:15 Řeckokatolický magazín (104. díl) 6:30 Ars Vaticana 
(17. díl) 6:40 V souvislostech (181. díl) 7:05 Missio maga-
zín: Duben 2017 8:10 Brány Beránkovy 9:00 Vodopády 
milosrdenství 9:35 ARTBITR – Kulturní magazín (36. díl): 
O filmové ceně LUX 10:00 Mše svatá na Boží hod veliko-
noční z náměstí Sv. Petra v Římě [L] 11:45 Ars Vaticana 
(17. díl) 12:00 Požehnání Urbi et Orbi [L] 12:35 V sou-
vislostech (181. díl) 12:55 Zpravodajský souhrn uply-
nulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa 
News 13:40 Muzikanti, hrajte [P] 14:15 O kultuře srdce 
a velikonoční naději s Josefem Hrdličkou 15:20 Papež 
Benedikt XVI. 16:15 Tajemství divokého lesa [P] 
17:25 Animované biblické příběhy: Spravedlivý soudce 
17:55 Sedmihlásky (20. díl): Páslo dívča 18:00 Cirkus 
Noeland (7. díl): Roberto, Kekulín a tuleň 18:30 Hermie 
a přítel v nouzi 18:40 Čtvero ročních dob s televizí 
NOE: Jaro 2017 [P] 19:00 STUDIO VELIKONOCE [L] 
20:00 Poveda [P] 22:05 Požehnání Urbi et Orbi 
22:40 A. Dvořák: Mše D dur a Te Deum: Podzimní fes-
tival duchovní hudby 2014 23:50 Léta letí k andělům: 
Zdeněk Pololáník – hudební skladatel 0:20 Zpravodajský 
souhrn uplynulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra 
Santa News 1:00 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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Uvedení do první modlitby dne: NE 9. 4. PO 10. 4. ÚT 11. 4. ST 12. 4. ČT 13. 4. PÁ 14. 4. SO 15. 4.

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

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

Ranní chvály:

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

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

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

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

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

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

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

Modlitba během dne:

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

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

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

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

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

Nešpory: SO 8. 4.

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

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

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

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

Ant. ke kant. P. M. 416 465 421 470 425 475 430 480 434 484 439 492 456 510 469 525

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

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

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

Neděle 9. 4. – Květná neděle
1. čt.: Iz 50,4–7
Ž 22(21),8–9.17–18a.19–20.23–24
Odp.: 2a (Bože můj, Bože můj, proč 
jsi mě opustil?)
2. čt.: Flp 2,6–11
Ev.: Mt 26,14–27,66

Pondělí 10. 4. – Pondělí Svatého 
týdne
1. čt.: Iz 42,1–7
Ž 27(26),1.2.3.13–14
Odp.: 1a (Hospodin je mé světlo 
a má spása.)
Ev.: Jan 12,1–11

Úterý 11. 4. – Úterý Svatého týdne
1. čt.: Iz 49,1–6
Ž 71(70),1–2.3–4a.5–6ab.15+17
Odp.: 15a (Má ústa budou vyprávět 
o tvé spravedlnosti.)
Ev.: Jan 13,21–33.36–38

Středa 12. 4. – Středa Svatého týdne
1. čt.: Iz 50,4–9a
Ž 69(68),8–10.21bcd–22.31+33–34
Odp.: 14c.b (Vyslyš mě ve své veliké 
lásce, Pane, v čas milosti.)
Ev.: Mt 26,14–25

Čtvrtek 13. 4. – Zelený čtvrtek
1. čt.: Ex 12,1–8.11–14

Ž 116(115),12–13.15+16bc.17–18
Odp.: srov. 1 Kor 10,16 (Kalich 
požehnání je společenstvím krve 
Kristovy.)
2. čt.: 1 Kor 11,23–26
Ev.: Jan 13,1–15

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

Sobota 15. 4. – Bílá sobota
1. čt.: Gn 1,1–2,2
Ž 104(103),1–2a.5–6.10+12.
13–14b.24+35c
Odp.: srov. 30 (Sešli svého ducha, 
Hospodine, a obnov tvář země.)
nebo Ž 33(32),4–5.6–7.
12–13.20+22
Odp.: 5b (Země je plná Hospodinovy 
milosti.)

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

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

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

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

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

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

Epištola: Řím 6,3–11
Ž 118(117),1–2.16ab+17.22–23
Odp.: Aleluja, aleluja, aleluja.
Ev.: Mt 28,1–10

Liturgická čteníSrdečně zveme na MARIÁNSKOU DUCHOVNÍ 
OBNOVU konanou ve Štěkni u Strakonic od 
pátku 5. května 2017 od 18 hodin do pondělí 
8. května 2017 do 14 hodin. Obnovu povede 
P. George, indický vincentin sloužící ve východní 
Africe. Více na tel. 606 627 626 nebo na 
www.cz.frbill.net.

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

BREVIÁŘ PRO LAIKY 8. – 15. DUBNA 2017

Pondelok 10. 4. o 18:35 hod.: Brat František: Pomodlime sa
Animované príbehy veselého brata Františka.

Utorok 11. 4. o 17:30 hod.: Doma je doma (Prekročím hranicu)
Duchovný rozmer prípravy na blahorečenie don Titusa Zemana určenej pre všetkých, 
ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Saleziáni ponúkajú unikátne po(d)klady! Moderu-
je Pali Danko.

Štvrtok 13. 4. o 9:30 hod.: Svätá omša svätenia olejov
Priamy prenos z Katedrály sv. Petra v Ríme, celebruje Svätý Otec František.

Štvrtok 13. 4. o 20:00 hod.: Svätá hodinka utrpenia z Getsemanny
Priamy prenos modlitbového stretnutia priamo z miesta Pánovho utrpenia z Getse-
manny vo Svätej zemi.

Piatok 14. 4. o 21:15 hod.: Krížová cesta z Kolosea
Priamy prenos krížovej cesty na Veľký piatok, predsedá Svätý Otec František.

Sobota 15. 4. o 20:30 hod.: Veľkonočná vigília
Priamy prenos veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu z Vatikánu.

Nedeľa 16. 4. o 20:25 hod.: Krajina tieňov (hraný film)
Film je výpoveďou o skutočných udalostiach zo života C. S. Lewisa. Učí v Oxforde, ži-
je klasickým pokojným životom. Teší sa popularite. Joy Greshamová príde z Ameriky, 
aby sa s ním stretla. Spoznáva nové horizonty vďaka Joy, ktorá na búrava jeho schémy.

Programové tipy TV LUX  

od 10. 4. 2017 do 16. 4. 2017

Viac informácií na www.tvlux.sk
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JAK SE PŘIPRAVIT NA PUBERŤÁKY?
• PRŮVODCE PRO RODIČE
James B. Stenson • Z angličtiny přeložil Jan 
Mizera • Odpovědný redaktor Martin Jurek

V této knize výchovný poradce James 
B. Stenson soustředí své zkušenosti na žáky 
v letech před střední školou a na nejsvízel-
nější otázky, které pokládají svým rodičům: 
Proč mi nevěříte? Proč mi říkáte, jak se ne-

smím oblékat? Proč mě neustále napomínáte za moje chování? 
Tyto výslechy úspěšně přežijí ti rodiče, kteří se na ně roky při-
pravovali. Aby byli připraveni, musí svým mladým dospělým 
poskytnout jasné morální vedení a využít podporu ostatních 
rodičů. Téma uzavírá sekce otázek a odpovědí, které by měli 
rodiče prostudovat raději ještě předtím, než se objeví problémy.

Axis – spolek pro dobrou literaturu 
Brož., 115x176 mm, 104 stran, 99 Kč

FRANTIŠKÁNI Z BRONXU
Luc Adrian • Z francouzštiny přeložila 
Veronika Matiášková • Odpovědná 
redaktorka Ivana Trefná

V chudinské čtvrti New Yorku, plné nási-
lí, drogových dealerů a lidí bez domova, žije 
od roku 1987 nová františkánská komunita. 
„Chcete-li opravdu následovat ukřižované-
ho Krista, jděte až na samé dno ghetta,“ ře-

kl prvním osmi bratřím kardinál O’Connor, newyorský arci-
biskup. A svěřil jim farnost v jižním Bronxu. Příběhy z jejich 

života jsou konkrétním svědectvím milosrdenství v akci, ale 
i neuvěřitelné péče Boží Prozřetelnosti.

Karmelitánské nakladatelství • Brož., 132x189 mm, 
184 stran + 8 stran černobílé obrazové přílohy, 279 Kč

TOUŽÍM UHASIT SVOU ŽÍZEŇ 
• BÁSNĚ SVATÉHO JANA OD KŘÍŽE
Ze španělštiny přeložil Miloslav Uličný • 
Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková • 
Předmluva a komentář k básním Pavel Vojtěch  
Kohut OCD

Svatý Jan od Kříže své nejkrásnější mystické básně a někte-
ré ze svých neznámějších spisů (Výstup na horu Karmel, Tem-
ná noc, Duchovní píseň a Žhavý plamen lásky), které jsou vlast-
ně komentáři k těmto básním, napsal v žaláři. Jeho duchovní 
spisy jsou jedním z pilířů nauky o křesťanské mystice, proto 
byl v roce 1926 prohlášen za učitele církve.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 140x190 mm, 76 stran, 189 Kč

FRANTIŠEK Z ASSISI
G. K. Chesterton • Z angličtiny přeložila Zora Freiová 
• Redakce Eva Fuchsová • Odpovědná redaktorka Ludmila 
Martinková

Prorockou esej o svatém Františkovi napsal 
G. K. Chesterton roku 1923. Zdá se, že promlou-
vá k dnešnímu čtenáři a k mentalitě doby snad 
ještě aktuálněji než tenkrát.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 117x180 mm, 128 stran, 199 Kč

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

ŽIVOT DNEŠKA

K ČETBĚ I ROZJÍMÁNÍ


