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Drazí bratři a sestry, dob-
rý den! „Já jsem s vámi po 
všechny dny až do konce 

světa!“ (Mt 28,20) Poslední slova Ma-
toušova evangelia souznějí s prorockými 
slovy, která nacházíme na jeho začátku: 
„Dají mu jméno Emanuel, to znamená 
Bůh s námi.“ (Mt 1,23; srov. Iz 7,14) Bůh 
bude s námi po všechny dny až do kon-
ce světa. Ježíš s námi půjde po všechny 
dny až do konce světa. Celé evangelium 
je obsaženo v těchto dvou citacích. Tato 
slova sdělují tajemství Boha, jehož jmé-
no – identita – znamená „být s“. Bůh ne-

Příslib dávající naději (Mt 28,20)
Katecheze Svatého otce Františka při generální audienci 26. dubna 2017, 

náměstí Sv. Petra v Římě

ní izolován, je s námi, zejména s námi, 
tedy s lidským stvořením.

Náš Bůh není nezvěstný, zadržovaný 
vzdáleným nebem. Je naopak Bohem, kte-
rý je „nadšen“ člověkem, jehož miluje tak 
něžně, že není s to se od něho odloučit. 
My lidé jsme obratní v rozbíjení vztahů 
a mostů. On však nikoli. Když naše srd-
ce ochladne, to jeho nadále žhne. Náš 
Bůh nás neustále provází, i kdybychom 
na Něho nešťastnou náhodou zapomněli. 
Na předělu mezi nevírou a vírou je rozho-
dujícím objev, že nás miluje a provází náš 
Otec, který nás nikdy neopustil.

Naše existence je pouť, cesta. Také ti, 
kteří jsou podněcováni pouze lidskou na-
dějí, vnímají lákavost horizontu, který je 
žene objevovat dosud nepoznané světy. 
Naše duše je migrující duší. Bible je plná 
příběhů poutníků a pocestných. Povolání 
Abraháma začíná příkazem: „Vyjdi ze své 
země.“ (Gn 12,1) A praotec opustil onen 
kousek světa, který dobře znal a který byl 
ve své době jednou z kolébek civilizace. 
Všechno se spiklo proti rozumnosti takové 
cesty. Abrahám však přesto vyšel. Nelze 
se stát zralými muži a ženami a nevnímat 

Pokračování na str. 7

Vzpomeňme na předpověď 
fatimské vizionářky Lucie 
dos Santos, že posledním 

zápasem mezi Kristem a Satanem bu-
de zápas o manželství a rodinu. (Světlo 
35/2016) Je příznačné, že v roce stého 
jubilea Fatimy celosvětově narůstá ak-
tivita zaměřená na obranu manželství 
muže a ženy a na obranu lidského živo-
ta od početí až do přirozené smrti. A je 
jen dobře, že letošního Národního po-
chodu pro život, který získal veřejnou 
podporu České biskupské konference, 
se zúčastnily tisíce lidí. (str. 4)

Veškeré úsilí by však bylo málo plat-
né, pokud by nebylo podepřeno modlit-
bou. To připomněla také Zdeňka Rybo-
vá ve svém děkovném projevu v pražské 
katedrále. (str. 5) Je to jednoduchá du-
chovní rovnice: Satan nemá potřebu bo-
jovat tam, kde není o co. Tam, kde je 
„ticho po pěšině“, kde bují hřích či kve-
te vlažnost, tam není pro Satana místo 
k boji – jemu stačí, že je člověk vzdá-
len od Boha. Avšak tam, kde se začí-
nají „dít věci“, kde je snaha ukázat na 
Boha, na jeho přirozený zákon, na je-
ho nekonečnou lásku a milosrdenství, 
tam Satan nemůže chybět. Jak dosvěd-
čuje obrácená modelka Amada Rosa Pé-
rezová, pro-life mise, kterou podporuje 
svým svědectvím, je ďáblem velmi napa-
dána. (str. 10–12) Proto prosí pro své 

svědectví o mnoho modliteb. A my ví-
me, že se to týká nejen jejího svědectví, 
ale všech pro-life aktivit obecně. Oprav-
du je nutné mít neustále na paměti, že 
se zde nejedná o boj politický, filoso-
fický či nějaký jiný ve výsledku lidsky 
měřitelný, ale jde o boj nejvyšší úrovně 
– o boj duchovní. To ostatně na strán-
kách Světla připomínáme často...

Je povzbuzující, že nikdo není v tom-
to boji osamocen. Velmi inspirativní 
cestu pomoci při obraně života nachá-
zíme v USA, kde před 26 lety vznik-
lo společenství Sester života (Sisters of 
Life). (str. 8–9) Právě tyto sestry tvo-
ří duchovní základnu v boji při obraně 
lidského života od jeho početí. Dějiny 
spásy nás učí, že vznik konkrétních ře-
holních společenství je obvykle odpo-
vědí na volání doby. Tak i toto řeholní 
společenství Sester života je nepochyb-
ně znamením doby, kdy svět zabřed-
lý v kultuře smrti urgentně potřebuje 
znovu objevit důstojnost a hodnotu ži-
vota člověka od jeho početí až do při-
rozené smrti. A tyto sestry rovněž uka-
zují na důležitou věc: V tomto boji se 
nelze obejít bez té, která se rozhodla 
zcela se odevzdat Boží vůli a která už 

na počátku dějin spásy byla ustanove-
na za zachránkyni lidského pokolení – 
bez Panny Marie.

Maria je vzorem milující matky v ro-
dině, ale je také Ježíšem ustanovenou 
Matkou všech lidí. Spolu se svatým Jo-
sefem jsou pak všichni tři vzorem rodi-
ny, jak má vypadat podle přání Božího. 
Den matek (neděle) a Den rodin (pon-
dělí) ať nás pak inspiruje v souvislosti 
s výše vyřčeným k tomu, abychom vpus-
tili do svého křesťanského života reali-
tu boje za manželství, rodinu a obranu 
lidského života. Může to být opět je-
den z plodů výročního fatimského ro-
ku: vědomě vést boj za manželství, rodi-
nu a obranu lidského života, a to nejen 
slovy a činy, ale především duchovně.

Nechť nejen lékařům, ale každému 
z nás zní stále v srdci slova služebni-
ce Boží Rozálie Celakówny (str. 6–7): 
„Musíme na místo kultu smyslnosti po-
stavit Pána Ježíše, milování ctnosti čis-
toty, která mění člověka v anděla.“ Je 
právem Boha jako Stvořitele, aby člověk 
žil podle jeho zákona a jím ustanovené 
přirozenosti. Kdyby Boží právo nebylo 
možné zachovávat – jak říkají mnozí –, 
neuložil by to Bůh pod hříchem. 

Kéž Panna Maria, Matka rodin, sta-
ne v čele našeho boje!

Daniel Dehner

Editorial
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Liturgická čtení
1. čtení – Sk 6,1–7
V těch dnech, když počet učedníků rostl, 
začali helénisté projevovat proti Hebrejům 
nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou 
při každodenním podělování zanedbává-
ny. Dvanáct (apoštolů) proto svolalo veš-
keré množství učedníků a řekli: „Nebylo 
by správné, abychom my zanedbávali Bo-
ží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři, 
vyberte ze svého středu sedm mužů, kte-
ří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha 
a moudrosti, a my je ustanovíme pro ten-
to úkol. My však se chceme nadále věno-
vat modlitbě a službě slova.“ Ten návrh 
se zalíbil celému shromáždění. Vyvolili 
tedy Štěpána, muže plného víry a Ducha 
Svatého, dále Filipa, Prochora, Nikano-
ra, Timona, Parmena a Mikuláše, prosely-
tu z Antiochie. Postavili je před apoštoly 
a oni na ně za modlitby vložili ruce. Bo-
ží slovo se šířilo stále více a počet učed-
níků v Je ru za lémě velmi rostl. Také velké 
množství kněží poslechlo a přijalo víru.

2. čtení – 1 Petr 2,4–9
Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému ka-
meni, který lidé sice odhodili, ale který je 
v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sa-
mi se staňte živými kameny pro duchovní 
chrám, svatým kněžstvem, které z podnětu 
Ducha přináší oběti Bohu příjemné skrze 
Ježíše Krista. V Písmě o tom stojí: „Hle, 
kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný, 
kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě ne-
bude zklamán.“ Vám tedy, protože věří-
te, přináší čest, ale těm, kdo nevěří, je to 
„kámen, který lidé při stavbě odhodili, ale 
právě on se stal kvádrem nárožním, kame-
nem, na který se naráží, balvanem, přes 
který se klopýtá.“ Narážejí na něj, proto-
že odmítli přijmout víru. K tomu také byli 
určeni. Vy však jste rod vyvolený, králov-
ské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bo-
hu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak 
veliké věci vykonal ten, který vás povolal 
ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.

Dokončení na str. 6

Dnes se máš s Pánem setkat ve 
Večeřadle. Dobře se na to se-
tkání připrav. Bude se ti zdát, 

že slyšíš slova loučení. Pán však jen při-
pravuje své vyvolené na jiný způsob své 
přítomnosti uprostřed nich i v každém 
z nich, tedy i u tebe. Ježíšova slova pro-
to nemají vyvolat zármutek, nýbrž radost-
nou naději a jistotu. Věnuj tedy něco ze 
svého času a pros Ducha Svatého, aby tě 
uvedl do jeho společnosti.

Dnešní Ježíšova závěrečná slova jsou 
vlastně shrnutím podstaty jeho radostné 
zvěsti: všechno, co udělal, všechno, co 
vyslovil, má jediný smysl a cíl: chce tě 
vzít k sobě, chce, abys byl tam, kde je on. 
Protože to však překračuje všechny tvé 
představy, musíš se zatím spolehnout na 
svou víru. Tvoje víra ti bude skutečnou 
oporou, jestliže se změní v pevnou jisto-
tu. Pokud v tobě zůstává strach a úzkost, 
je to proto, že se neopíráš o víru v Páno-
vo slovo, ale o své dosavadní lidské před-
stavy a zkušenosti. Tvoje budoucí odva-
ha závisí tedy na tom, zda najdeš v sobě 
dostatek odvahy uvěřit v Ježíše.

Co to vlastně pro tebe znamená? Že 
i všechno tvoje jednání a konání, všech-
no, s čím se setkáš a co budeš prožívat, 
má svůj jediný smysl v tom, aby tě Ježíš 
mohl vzít k sobě, abys byl tam, kde je On. 
Ať se tu tedy na zemi setkáš s čímkoliv, 
čeká tě zcela jinde než zde ono místo, kte-
ré ti připravuje Ježíš. Kde to je? „V domě 
mého Otce.“

Zdá se ti to málo? Poděkuj Tomášo-
vi, že našel odvahu přiznat se i za tebe, 
že vlastně nevíš, kde to je, ani kudy se 
tam jde.

I v této Ježíšově odpovědi najdeš pod-
statu radostné zvěsti: Já jsem CESTA. Ni-
kdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne. 
Ježíš jde k Otci nejen proto, aby ti připra-
vil místo, ale také proto, aby ti ukázal ces-
tu, kudy se jde k Otci. Od té chvíle, kdy 
začal svou lidskou existenci v panenském 
lůně své Matky, aby se mohl narodit ja-
ko jeden z lidí, když se podřídil posluš-
ně svým rodičům a svým představeným, 
pracoval, staral se a strádal jako chudý ře-
meslník v opovrhovaném zapadákově, za-
pomínal na sebe a ochotně chodil a pro-
kazoval dobrodiní, celou tu dobu ti svým 
způsobem života ukazuje cestu k Otci.

Proč právě tuto cestu? Protože Ježíš je 
také PRAVDA. Abys dobře pochopil, kam 

máš jít a kdo je ten Otec, v jehož domě je 
mnoho příbytků, přišel ti Ježíš přiblížit je-
ho nekonečnou a nevýstižnou velebnost 
a dokonalost v lidských rozměrech a s při-
jatelnou přesvědčivostí: „Kdo vidí mne, vi-
dí i Otce.“ Co tedy tohoto Syna člověka 
tak odlišuje od ostatních lidských synů? 
Je to jeho dobrotivá láska k lidem, která 
ho vede, aby nešetřil kroků a námahy při 
vyhledávání lidské bídy a utrpení a vracel 
lidem zdraví, naději a radost, milosrdná 
láska, s níž hledal, co bylo ztraceno a za-
hynulo, a ujímal se hříšníků, aby je zbavil 
vin a otroctví satanské posedlosti, všestra-
vující láska, s jakou se dává duším za po-
krm, a všeobětující láska, která ho vysta-
vila potupě a mukám, aby zemřel za nás, 
když jsme byli ještě hříšníci (1). Takový je 
tedy Otec, který miluje do krajnosti, kte-
rý miluje tak, že vlastního Syna neušetřil, 
ale za nás za všechny ho vydal (2).

Chápeš už, jaká je pravda o této cestě? 
Je to cesta k tvému existenciálnímu začát-
ku, pro který jsi byl stvořen, abys byl ob-
razem samotného Boha, aby ses mu podo-
bal (3). Na svém Synu, který se proto stal 
člověkem, ti názorně ukazuje všechno, 
v čem se můžeš a máš Bohu podobat. Na 
této své cestě ti Ježíš zaručuje život. Je-
žíšův život je víc než tvoje zdraví a tělesná 
kondice. Ježíšův život překračuje hranice 
lidské smrti a mění ji ze zoufalého konce 
v bránu k životu bez hranic a bez mezí. 
Tvé srdce se nemusí chvět úzkostí ani tvá-
ří v tvář smrti, protože ona je jen posled-
ním krokem na cestě, po které tvůj Pán 
šel před tebou k Otci a která i tebe přivá-
dí k němu na připravené místo.

To je víra, která tě nejen může zbavit 
úzkostí, ale také tě může uschopnit, abys 
dělal skutky, které činí Ježíš, dokonce ješ-
tě větší skutky. Tvá víra tě má přivést na 
cestu, na které nebudeš mluvit a nebudeš 
jednat sám od sebe, ale tvé skutky bude 
činit sám Otec.

Připoj se k Pánu, živému kameni, 
abys i ty sám byl živý kámen, duchov-
ní chrám, svaté kněžstvo, abys z popudu 

Pravý domov
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Abyste i vy byli tam, kde jsem já.

5. neděle velikonoční – cyklus A

Ducha přinášel oběti Bohu příjemné pro 
Ježíše Krista.

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Řím 8,32;
(2) Jan 3,16; (3) srov. Gn 1,26
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V sobotu 22. dubna 2017 přije-
ly na Národní pochod pro ži-
vot a rodinu tisíce lidí z celé 

republiky. „Rodina založená na manžel-
ství muže a ženy je nejlepším místem pro 
přijetí a výchovu dětí a tím i nejúčinnější 
prevencí tisíců potratů,“ shrnula hlavní 
poselství Zdeňka Rybová, místopředsed-
kyně pořádajícího Hnutí Pro život ČR.

Program Národního pochodu pro ži-
vot a rodinu zahájila mše svatá v pražské 
katedrále a pokračoval i přes nepřízeň po-
časí v parku na Klárově. Samotný pochod 
pro život a rodinu prošel centrum Prahy 
již po sedmnácté.

Ve zcela zaplněné katedrále byli pří-
tomni v hojném počtu kněží a také bisku-
pové. Pochod získal již v lednu oficiální 
jednohlasnou podporu České biskup-
ské konference. Další záštity udělil např. 
prezident ČR, radní pro kulturu Magis-
trátu hl. m. Prahy Ing. Jan Wolf či mís-
topředseda vlády Pavel Bělobrádek (oba 
z KDU-ČSL) a další. Kardinál Dominik 
Duka ve své homilii zdůraznil důležitost 

rodiny, podstatu rolí otců a matek a po-
jmenoval naději, kterou má národ v dě-
tech, vychovávaných právě v takto fun-
gujících rodinách.

V závěrečném poděkování jménem 
organizátora pochodu vystoupila místo-
předsedkyně Hnutí Pro život ČR Zdeň-
ka Rybová a upozornila, že „naše dneš-
ní shromáždění, které zde před Bohem 
začínáme, není v první řadě demonstra-
cí proti potratům, je pochodem pro ži-
vot. Je vyjádřením souhlasu se stvořeným 
řádem, je pochodem, v němž spolu s ná-
mi jdou celá staletí křesťanské civilizace. 
To, co je dnes normální, vždy normální 
nebylo a jistě vždy nebude. Sebevražed-
né kultury, které pohrdají počatým živo-
tem a znevažují rodinu, nemohou mít 
dlouhé trvání.“

Kardinál Dominik Duka zveřejnil na 
svém facebookovém profilu komentář: 
„Dnes jsem se zúčastnil mše svaté a po-
chodu pro život a rodinu. Ať už nás by-
lo úředně uvedených pět nebo šest tisíc, 
nebo více, dokázali jsme už zaplnit Vác-

lavák. Nejdůležitější však je, že jsme po-
chodovali pro něco, ne jen proti něčemu, 
jak je u nás obvyklé. Chceme být nejen 
v opozici, nejen kritizovat, ale zaujímat 
pozici a umět povzbudit k dobrému.“

Média veřejnoprávního charakteru 
dala velký důraz na střet mnohatisícové-
ho průvodu rodin a dětí s asi 15 aktivisty 
anarchofeministického spektra a vzbudi-
la dojem, že šlo o akci, která měla kon-
fliktní ráz. Ve skutečnosti však tomu by-
lo zcela naopak. Mnoho kolemjdoucích 
a kolemstojících, kteří sdílí většinový ná-
zor na to, že potrat je sice špatný, ale je 
třeba ho zachovat jako možnost řešení tí-
živé situace, se při pohledu na hesla na 
jejich transparentech (např. Orgasmus je 
více než národ nebo Děti buznám) vyslo-
vili sympaticky k zástupům rodin i jed-
notlivců, kteří nesli transparenty s texty 
jako např. Dítě je vždy nadějí nebo Nesou-
díme, pomáháme.

Národní pochod pro život a rodinu 
doprovází apel premiérovi ČR upozorňu-
jící vládu, že jedinou státem nabízenou 
„sociální službou“ párům čekajícím ne-
čekaně dítě, je usmrcení nenarozeného 
dítěte. Hnutí Pro život ČR vyzývá k pře-
hodnocení přístupu státu, aby rodiny če-
kající nečekaně zejména třetí dítě neby-
ly pod tak silným ekonomickým tlakem 
volit řešení, kterého později litují. Podle 
oficiálních statistik je početí třetího dí-
těte jednou z nejčastějších situací, kdy 
přicházejí nenarozené děti o život. V ro-
ce 2016 bylo usmrceno před narozením 
20 300 dětí.

-rz-

Národní pochod pro život a rodinu 
přijely do Prahy podpořit tisíce lidí
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Vaše Eminence, otče kardiná-
le, vážený otče biskupe Fran-
tišku, vážený otče biskupe 

Tomáši, důstojní otcové, milí ministran-
ti, velcí i malí poutníci z celé naší země, 
vážení posluchači Radia Proglas, sestry 
a bratři, posedmnácté se v naší zemi ko-
ná Národní pochod pro život a rodinu, 
který nyní už podruhé začíná mší svatou 
v pražské katedrále.

Děkujeme za pozvání vám, otče kar-
dinále, ale ráda bych vyjádřila vděčnost 
také všem biskupům za otevřenou pod-
poru iniciativ usilujících o obnovu úcty 
k životu od početí do přirozené smrti. 
O slavnosti Zvěstování Páně se ve všech 
českých a moravských diecézích oběto-
valy mše svaté za obnovu kultury života 
a ČBK také vyslovila na svém lednovém 
zasedání plnou podporu letošnímu roční-
ku Národního pochodu pro život a rodinu.

To vše pro nás znamená povzbuzení, 
ale přitom víme, že o nás nejde. Nejde 
o nějaký spolek, iniciativu, o agendu ně-
jakého hnutí, ale o osud dvaceti tisíc dě-
tí, které jsou každý rok usmrceny, o jejich 
matky, které jsou ve stejném počtu po-
tratem zraněny, o jejich otce, kteří mož-
ná nenašli dost odvahy postavit se za že-
nu, kterou objali, a za život, který počali.

Letos již šedesátým rokem je u nás 
v platnosti potratový zákon, který jsme si 
roku 1957 nechali vnutit Sovětským sva-
zem, prvním moderním státem, který se 
kdy odvážil přiznat člověku právo na za-
bíjení vlastních potomků. Tento zákon, 
jeden z plodů protikřesťanské revoluce, 
se chtěl jevit jako projev emancipace lid-
ství, ve skutečnosti však byl projevem pá-
du do dávného pohanství.

Na starověkou Spartu dnes hledíme 
očima učebnic dějepisu s pohrdáním, 
spatra jako na cynickou kulturu, kde se 
neduživé děti shazovaly ze skály dolů do 
propasti. Hledíme spatra na kulturu, kde 
se zabíjeli slabí. A sami žijeme v kultuře, 
kde se zabíjejí nejslabší. Jsme tak zde na 
Západě svědky nájezdu barbarství, které 
však dnes nepřijíždí jako horda krvelač-
ných Hunů na koních, ale útočí skrz na-

še vlastní zákony a paragrafy. Evropská 
kultura se však kdysi stala velkou ne snad 
proto, že by byla bělošská nebo západní, 
ne snad pro svou rasovou nebo geografic-
kou pýchu, ale pro svou pokoru před Bo-
žím a přirozeným zákonem, který přizná-
vá důstojnost každému člověku od početí 
až do přirozené smrti.

Moderní -ismy znamenaly vždy ústup 
od této pokory, na níž západní civilizace 
stojí, a začaly lidskou důstojnost vyhra-
zovat vyvoleným na základě společenské 
třídy, rasy, anebo – jak je tomu dnes – na 
základě zdraví a síly. Nacismus, komunis-
mus i moderní individualismus znamena-
jí nájezd barbarství na evropskou kulturu, 
jejíž viditelné plody jezdí fotografovat li-
dé z celého světa třeba sem na Hradčany.

Tato kultura má však i své vnitřní, mé-
ně viditelné, ale neméně důležité kated-
rály. A jedním, snad největším z těchto 
vnitřních pokladů je – v mnoha jiných 
civilizacích tak nesamozřejmá – úcta ke 
každému jednotlivému lidskému životu.

Naše dnešní shromáždění, které zde 
před Bohem začínáme, není v první řa-
dě demonstrací proti potratům, je pocho-
dem pro život. Je vyjádřením souhlasu se 
stvořeným řádem, je pochodem, v němž 
spolu s námi jdou celá staletí křesťanské 
civilizace.

To, co je dnes normální, vždy normální 
nebylo a jistě vždy nebude. Sebevražedné 
kultury, které pohrdají počatým životem 
a znevažují rodinu, nemohou mít dlouhé 

trvání. To, co pak vyroste z trosek, bude 
nový přirozený řád. Co se potom bude 
v učebnicích psát o Evropě 20. a 21. sto-
letí? Nebudeme pro potomky – pro přeživ-
ší této epochy potratu – kulturou smrti? 
Nebudeme tím, čím je pro nás starově-
ká Sparta?

Ale! Věci se hýbou. Ve své každoden-
ní praxi se setkávám s mnoha znameními 
naděje. Aktivity na ochranu lidského živo-
ta dostávají spontánní podporu z nejvyš-
ších politických míst, z takových, z nichž 
ji jinde na světě nikdy nedostaly. Mění 
se smýšlení lékařů, z nichž stovky aktiv-
ně podporují práci Hnutí Pro život. Pro-
jekt Nesoudíme, pomáháme je díky aktiv-
ní záštitě starostů přítomen v desítkách 
českých a moravských měst. Také lékaři 
včetně gynekologů z předních českých ne-
mocnic vycházejí vstříc. V politické oblas-
ti se daří měnit cynický paragraf zákona 
o pohřbívání, který zacházel s potracený-
mi dětmi jako s biologickým odpadem. 
Funguje kolem nás spousta nádherných 
projektů, které stojí na zájmu o člověka 
a o uzdravení celé společnosti. A vše, co 
se tu děje, se děje díky podpoře tisíců li-
dí, kteří se s námi dělí mj. o finanční pro-
středky ze svých bezesporu napjatých ro-
dinných rozpočtů.

Jste to vy, kteří jste tu dnes s námi, již 
dáváte světu naději. Jste dobrým příkla-
dem a příklady, jak známo, táhnou. Ob-
nova světa, v němž se silný člověk obra-
cí proti slabému, však nemůže, jak víme, 
začít jinde než u kořene problému: tedy 
obratem člověka k Bohu.

Veškeré úsilí by bylo plané, pokud by 
nezačínalo modlitbou. Věci se teď hýbou 
i proto, že jsou v naší zemi denně obě-
továny mše svaté na úmysl obnovy úcty 
k životu a že se tisíce lidí denně na ten-
to úmysl modlí.

Bohu díky za to, že se k nám i přes na-
še slabosti laskavě sklání, že nás slyší, že 
nám žehná a že se o nás stará. Kéž jsme 
dobrými spolupracovníky jeho milosti, 
aby tato kultura nebyla pohanskou kul-
turou smrti, ale stále zřetelněji se stávala 
křesťanskou kulturou života.

Národní pochod pro život a rodinu
Poděkování Zdeňky Rybové, místopředsedkyně Hnutí Pro život ČR, 

po zahajovací mši svaté v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Zdeňka Rybová
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Žádný hřích dnes není tak roz-
šířený jako hřích nečistý, šes-
té a deváté Boží přikázání je 

vyškrtnuto a kromě těchto přikázání ani 
všechna další nejsou dodržována. (…) 
Jestliže tvrdíš, že nevázanost je nutná 
pro zdraví, zajdi do všech zařízení a psy-
chiatrických klinik, udělej statistiku, ko-
lik lidí onemocnělo ze zdrženlivého ži-
vota a kolik z neřesti, kolik je strašlivých 
úchylek sexuálního původu. Nic tak ne-
hanobí a neponižuje člověka jako prosto-
pášnost. Nemravnost je přímá cesta k za-
tracení. Podle mínění Otců svaté církve je 
v pekle víc než tři čtvrtiny zavržených kvů-
li nečistým hříchům.

Jestliže půjdeš dál tou cestou, bezpo-
chyby tě dovede k zatracení. A co máš 
ze života? Pán Bůh ti dal možnost vzdě-
lávat se, ale ne k tomu, abys Ho úplně vy-
hodil ze svého srdce a duše, ze svého kaž-
dodenního života, ale k tomu, abys Ho 
co nejlépe poznal a co nejvroucněji mi-
loval. Jaká to je ztráta nad všechny ztrá-
ty – ztratit Pána Boha!

Zanech nečistoty!

Musíme na místo kultu smyslnosti po-
stavit Pána Ježíše, milování ctnosti čisto-
ty, která mění člověka v anděla. Jestliže 
toto učiníme, tehdy zmizí egoismus, ma-
terialismus i nenávist, a na jejich místě 
se zaskvěje opravdová láska k bližnímu, 
vyplývající z opravdové, nesobecké lásky 
Pána Boha. (…)

Jak překrásný je čistý život! Duše ne-
narušená těmi přestupky, i kdyby byla 
v žebráckých hadrech, je nesmírně šťast-
ná. Co může být dražšího nad pokoj svě-
domí, ten mír Božích dětí? Pros Krista, 
aby ti dal pochopit tyto záležitosti, pro-
tože tělesný člověk nemůže rozumět vě-
cem Božím bez naprostého obrození se. 
Kdybys zakusil jedenkrát, jak sladké je 
sloužit Bohu, opustil bys všechno ostat-
ní, abys získal to jediné. (…) Máš takovou 
cenu, nakolik jsi spojený s Bohem, avšak 
jestliže se ponižuješ ke zvířecímu druhu, 
ještě níž než zvířata, máš menší cenu než 

Služebnice Boží Rozálie Celakówna

O hříchu nečistoty
V roce 1938 napsala služebnice Boží Rozálie Celakówna (1901–1944) dojem-

nou „Proklamaci k lékařům“, v níž varuje před nečistými hříchy. Poselství této 
výzvy neztratilo nic na své aktuálnosti.

tým způsobem, ne k tomu, abys Ho ohav-
ně urážel. (…) Cožpak jsi proto studoval 
medicínu, abys za krátký čas řekl: „Co je 
mi po Bohu? Není ani nebe, ani peklo?“ 
V té bláznivé fantazii se zrodily takové ná-
zory. Víš, že světská moudrost bez moud-
rosti Boží je u Pána Boha bláznovstvím? 
Jak velmi tě jednou zahanbí laik, který ne-
umí ani číst, ani psát, avšak umí žít podle 
vůle Boží, umí milovat Boha celým srd-
cem. (…) Jak strašně Pána Ježíše bolí ne-
vděčnost, když vidí, že ty jeho dary neuží-
váš k jeho chvále a k dobru vlastní duše, 
ale k urážce a hříchu, a tak na sebe dob-
rovolně přivoláváš strašné neštěstí. (…)

Evangelium – Jan 14,1–12
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se 
vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, 
věřte i ve mne. V domě mého Ot-
ce je mnoho příbytků. Kdyby neby-
lo, řekl bych vám to. Odcházím vám 
připravit místo. A když odejdu a při-
pravím vám místo, zase přijdu a vez-
mu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, 
kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ 
Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam 
jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš 
mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda 
a život. Nikdo nepřichází k Otci než 
skrze mne. Kdybyste znali mne, znali 
byste i mého Otce. Nyní ho už znáte 

a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, 
ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Je-
žíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlou-
ho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo vi-
děl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: 
,Ukaž nám Otce‘ ? Nevěříš, že já jsem 
v Otci a Otec je ve mně? Slova, kte-
rá k vám mluvím, nemluvím sám ze 
sebe; to Otec, který ve mně přebývá, 
koná své skutky. Věřte mi, že já jsem 
v Otci a Otec ve mně. Když nevěří-
te, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, 
amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, 
i ten bude konat skutky, které já ko-
nám, ba ještě větší bude konat, pro-
tože já odcházím k Otci.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Služebnice Boží Rozálie 
Celakówna (1901–1944)

to nerozumné stvoření, i kdybys zaujímal 
nejskvělejší postavení ve světě, i kdyby tvá 
hlava byla korunovaná. (…)

„Nic nečistého nevejde do království 
nebeského. Blahoslavení čistého srdce, 
neboť oni spatří Boha.“ Smyslný člověk 
nechápe to, co je z Ducha Božího! (…)

Čisté duše se těší štěstí přesahujícímu 
všechno lidské chápání, tomu Božímu mí-
ru, který zemi, to slzavé údolí, činí nebem, 
kde Ježíš odhaluje duším svá tajemství, 
snižuje se k nim už zde na zemi. Ty po-
važuješ ty duše za hloupé nebo šílené ale 
ani domyslit si nedokážeš, jak jsou šťast-
né jako neomezené, svobodné. To jsou ty 
opravdové děti Boží. (…) Skutečně moud-
ří byli a jsou svatí, kteří se naučili milovat 
Pána Boha a sloužit Mu. Jiná znalost je 
v očích Pána Boha hloupostí. Dělej nyní 
tak, abys nelitoval ve chvíli smrti. Tehdy 
tvůj žal nebude k ničemu, protože už bu-
de pozdě. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď 
království tvé do všech duší!

Znalosti a Boží moudrost

Jsi lékař. Využívej dovedně vědomos-
ti, které máš od Boha. Pán Bůh tě na to 
místo povolal, abys Mu sloužil znameni-
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Příslib dávající naději 
– dokončení katecheze Svatého otce ze str. 2

Semeno pohoršení

Drahý lékaři, činíš nešťastným neje-
nom sám sebe, ale ještě i další poučuješ, 
že život podle Božího práva je nemožný, 
že škodí zdraví, že se člověk musí řídit 
právem přírody a uspokojovat svoje zví-
řecí náruživosti. Kdyby Boží právo neby-
lo možné zachovávat, neuložil by to Pán 
Bůh pod hříchem. Ó, jak šílenou křivdu 
působíš nejenom sobě, ale i bližním. Ta-
kové poučení není hodno člověka, a tím 
více křesťana katolíka. Opravdu, pokud 
tak budeš jednat, lépe by ti bylo, aby ses 
nenarodil, když se domníváš, že Bůh ne-
ní, nebo když na Něj chceš zapomenout; 
neunikneš setkání s Ním v den své smr-
ti. Dokud žiješ, můžeš všechno napravit!

Obrať se!

Tolik lékařů může vést opravdu po-
vzbuzující život, proč tedy tak nemohou 
žít všichni? Proč Pánu Ježíši působíš tako-
vou strašnou bolest, že se z jeho Božského 
Srdce dere bolestná stížnost, že Mu největ-
ší bolest působí hříchy nečisté? Ach ano, 
smyslnost bičuje Krista Pána. (…) Ó, lé-
kaři, pomysli a projev zájem o samo po-
myšlení, jak Ježíš Kristus hrozně trpěl za 
nečisté hříchy a jak ještě dnes mysticky 
trpí kvůli těmto hříchům. Propadnout těm-
to hříchům je nejjednodušší cesta k věčné 
záhubě. Lékař ovládnutý smyslností dospí-
vá k nejodpornějším zločinnostem.

Kolik zločinů páchají lékaři zabíjením 
dětí v lůně matek, aniž by mohly přijít na 
svět, a to je zase přirozená věc, to není 
hřích. Jestliže tak mluvíš, jak strašná je 
tvoje zaslepenost. Co ti pomůže, i kdy-
bys získal bohatství celého světa? Jestli-
že přivedeš svou duši do věčné záhuby, 
na co všechno ses spoléhal?

Můžeš všechno napravit

Ale ještě, dokud žiješ, můžeš všechno 
napravit, jenom chtěj využít milosti, kte-
rou ti dává ten nejlepší Otec, Pán Bůh. 
Využívej čas, který se nikdy nenavrátí, po-
kud ho ztratíš, znamená to, žes jej špatně 
využil. Pán Ježíš ti všechno odpustí a za-
pomene, jestliže se k Němu upřímně ob-
rátíš s prosbou o pomoc, o milosrdenství. 
(…) Změň svůj život a přesvědčíš se, jak 
sladký je Pán a jaké štěstí je Jemu sloužit.

Z Miłujcie się! 1/2017 přeložila-vv-

přitažlivost tohoto horizontu, oné hrani-
ce mezi nebem a zemí požadující od pu-
tujícího lidu, aby jí dosáhl.

Člověk na svojí cestě není ve světě ni-
kdy sám. Zejména křesťan se necítí ni-
kdy opuštěn, protože Ježíš ujišťuje, že 
nás nejen očekává na konci naší dlouhé 
cesty, ale denně každého z nás provází.
Dokdy potrvá Boží péče o člověka? Do-
kdy o nás bude pečovat Pán Ježíš, jdou-
cí spolu s námi? Odpověď evangelia ne-
zavdává podnět k pochybnostem: až do 
konce světa! Nebe i země pominou, lid-
ské naděje se zhroutí, ale Boží Slovo je 
větší než všechno a nepomine. On bude 
Bůh s námi, Bůh-Ježíš, jenž kráčí s ná-
mi. Někdo by mohl říci: „Ale co to říká-
te?“ Říkám: V našem životě nebude ani 
den, kdy by se o nás Boží srdce přesta-
lo starat. Bůh o nás pečuje a putuje s ná-
mi. – „A proč?“ – Zkrátka proto, že nás 
miluje. Bůh nás má rád! Jistě se postará 
o všechno, co potřebujeme, neopustí nás 
v časech zkoušek a temnot. Tato jistota se 
chce zahnízdit v naší duši, aby nikdy ne-
zhasla. Někdo ji nazývá jménem „Prozře-
telnost“, to znamená Boží blízkost. Boží 
láska a putování Boha s námi má jméno 
„Boží Prozřetelnost“, stará se o náš život.

Jedním z křesťanských symbolů na-
děje, který mám ve velké oblibě, je niko-
li náhodou kotva. Vyjadřuje, že naše na-
děje není neurčitá a netřeba ji zaměňovat 
za vrtkavý pocit někoho, kdo chce žádo-
stivě vylepšovat věci tohoto světa silou 
vlastní vůle. Křesťanská naděje má totiž 
svůj kořen nikoli v přitažlivosti toho, co 
bude, nýbrž v jistotě toho, co nám přislí-
bil a uskutečnil Bůh v Ježíši Kristu. Jestliže 
nás ujišťuje, že nás nikdy neopustí, jestliže 
každé povolání začíná pokynem „násle-
duj mne“ a ujištěním, že zůstane vždycky 
s námi, čeho se tedy obávat? S tímto pří-
slibem mohou jít křesťané kamkoli. Také 
na cestách raněným světem, kde se nic 
nedaří, nadále doufáme, jak říká žalm: 
„I kdybych šel temnotou rokle, nezalek-
nu se zla, vždyť ty jsi se mnou.“ (Ž 23,4) 
Právě tam, kde se šíří temnota, je třeba 
nést rozžaté světlo. Vraťme se ke kotvě. 
Naše víra je kotva v nebi. Náš život je za-

kotven v nebi. Co máme dělat? Držet se 
provazu, je stále tam. Jdeme vpřed, proto-
že máme jistotu, že náš život kotví v nebi, 
u onoho břehu, kde spočineme.

Jistě, pokud bychom důvěřovali pouze 
svým vlastním silám, budeme mít důvod 
cítit se zklamáni a zdeptáni, protože svět 

nezřídka vzdoruje zákonům lásky. Často-
krát má raději zákony sobectví. Jestliže 
v nás však přežije jistota, že nás Bůh ne-
opouští a něžně miluje nás i tento svět, 
pak se perspektiva ihned mění. Homo vi-
ator spe erectus – Naděje napřimuje pout-
níka, říkávali předkové. Ježíšův příslib „Já 
jsem s vámi“ nás cestou drží na nohou, 
vzpřímené, s nadějí a v důvěře, že dobrý 
Bůh již pracuje na uskutečnění toho, co 
se jeví lidsky jako nemožné, protože kot-
va tkví v nebeském břehu.

Svatý věřící Boží lid je lidem, který 
je na nohou – homo viator – a kráčí zpří-
ma – erectus – v naději. Ať už jde kamko-
li, ví, že Boží láska jej předchází, žádná 
část světa neunikne vítězství vzkříšeného 
Krista. „Co je tím vítězstvím vzkříšené-
ho Krista?“ – Vítězství lásky.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

UPOZORNĚNÍ: Další pokračo-
vání (68) Sumy svatého Josefa od 
Isidora Isolaniho OP uveřejníme až 
v příštím čísle Světla. Děkujeme za 
pochopení.

Redakce
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Duchovní krize Evropy má dvě 
ohniska: kněžství a manžel-
ství. Tyto dvě „svátosti ve služ-

bě společenství a poslání“ mají zvláštní 
vztah. Druhý vatikánský koncil vícekrát 
zdůraznil význam rodiny a vztah me-
zi těmito dvěma svátostmi. Přitom byl 
označován starý výraz domácí církev ne-
bo domácí svátost jako „rozhodující pro 
budoucnost církve“. Výraz domácí církev 
není nový, nové je ale zhodnocení z nej-
vyšších církevních míst. Křesťanské ro-
diny by měly znovu objevit svátost man-
želství a v ní spočívající domácí církev či 
také vlastní identitu.

„Považujeme se v prvé řadě za duchov-
ní společnost, která se modlí a pracuje pro 
činnost Hnutí na obranu života,“ vysvět-
luje sestra Mary Elizabeth SV, generální 
vikářka sester Sorores Vitae. Ať Hnutí na 
obranu života ví, že se může spolehnout 
na modlitbu a podporu Sisters of Life, že 
jsou jejich nadějí: „Že nejsou osamoceni 
a mají rodinu sester, které je velmi milu-
jí a denně se za ně modlí.“

Joseph Zwilling, tiskový ředitel ar-
cidiecéze New York, v níž byla kongre-
gace sester v roce 1991 založena, se do-
mnívá, že sestry již mají značný kulturní 
vliv. „Uplynulo už 25 let od jejich založe-
ní a Sestry života rostou, vzkvétají a jsou 
přítomné všude,“ říká Zwilling.

„Hledá se pomoc: Sestry života“

I když je těžko měřitelné, kolik toho 
způsobily modlitby a snahy sester, říká 
Zwilling dále: „Opravdu věřím, že svo-
jí modlitbou pomohly, také svým příkla-
dem.“ Díky sestrám změnilo mnoho lidí 
své smýšlení o tomto tématu. Sestry způ-
sobily změnu myšlení v srdci i v rozumu. 
„To bude, myslím si, dlouhodobě jejich 
nejdůležitější přínos.“

Všechno začalo v roce 1990 jedním 
článkem v novinách, který napsal tehdej-
ší newyorský arcibiskup, dnešní kardinál 
John O’Connor. Touto myšlenkou to celé 
vlastně začalo, říká Zwilling. V devadesá-
tých letech byl kardinál O’Connor promi-
nentem církevního hnutí na obranu života, 

jak v celé církvi, tak také v USA. O’Con-
nor na jedné straně chápal otázku potra-
tu jako jeden z nejnaléhavějších problé-
mů své doby. Na druhé straně také věděl 
z dlouhých dějin církve, že společenství 
víry byla vždycky schopna vypořádat se 
s určitými výzvami. Ve svém článku kon-
statoval kardinál O’Connor, že už je na 
čase, aby se nějaký další řád postavil vý-
zvě potratů. Článek měl prostý nadpis: 
„Hledá se pomoc: Sestry života.“

Osm sester následovalo jeho výzvu 
a 1. června 1991 oficiálně založilo spo-
lečenství a nastěhovaly se přechodně do 
jedné farnosti v Bronxu. Modlily se, posti-
ly se, uctívaly Nejsvětější svátost a rozli-
šovaly svá povolání. Jedna z prvních žen, 
která se připojila k Sestrám života, byla 
sestra Josamarie SV. „Žádná z nás neby-
la předtím řeholnicí,“ říkala. K tomu nás 
„z jistých důvodů“ povolal Bůh. První se-
stry pocházely mimo jiné z povolání věd-
kyň, profesorek, knihovnic.

Zatímco se sestry připravovaly modlit-
bami a pastorační péčí na nejslabší členky 
společnosti, představoval kardinál O’Con-

nor Sestry života jiným členům hnutí obra-
ny života, mezi nimi také Matce Tereze.

Dnes řád vzkvétá. Patří k němu 106 se-
ster, průměrný věk je 35 let – a další če-
kají na přijetí. V současnosti je 15 ucha-
zeček a 18 novicek se vzdělává.

Sestra Maria Elisabeth se přidružila 
k sestrám v roce 1993, po ukončení svého 
studia na františkánské univerzitě ve Steu-
benville. Tam slyšela přednášku kardinála 
O’Connora. Nyní jako aktivní ochránky-
ně života se rozhodla být součástí řeše-
ní a nabídnout ženám jiné možnosti, než 
aby potratily své dítě.

Život v modlitbě

Denní modlitba a kontemplace jsou 
základem života sester. „Naše spiritua-
lita se zaměřuje na Eucharistii a na Ma-
rii,“ vysvětluje sestra Maria Elisabeth. 
V jejich klášterech se denně slouží mše 
svatá. Sestry se modlí společně modlitby 
hodin a tráví jednu hodinu na eucharistic-
ké pobožnosti před Nejsvětější svátostí.

Sestry se také denně modlí společně 
růženec, „aby podpořily práci Hnutí na 
obranu života v naší zemi a na celém svě-
tě“. Příklad Panny Marie určuje spiritua-
litu Sester života a to je také další aspekt 
jejich života: „Podstatnou částí naší spiri-
tuality je život duchovního mateřství, a tak 
si bereme Marii za příklad.“ Sestra Maria 
Elisabeth dále řekla, že cílem se ster je nést 
v sobě přítomnost Krista a dále nést Ma-
riino „ano“ k životu a nést je dále k Ježíši.

Příkladem prožívání Mariina mateř-
ství, který se snaží sestry napodobit, je 
rozhodnutí Mariino po zvěstování odces-
tovat ke své příbuzné Alžbětě. „Tak jako 
při návštěvě vyzařovala z Marie přítom-
nost Ježíšova, tak můžeme nosit v sobě 
stejný život a stejnou moc a nechat je vyza-
řovat, abychom se dotkly těchto žen, kte-

Adelaide Mena

„Sisters of Life“ – Sestry života, 
duchovní nástroj Hnutí na obranu života v USA

Z podnětu newyorského kardinála Johna O’Connora vzniklo v roce 1991 v jeho diecézi řeholní společenství „Sisters of Life“. 
„Sestry života“ prosazují všemi možnými prostředky ochranu nenarozených dětí. Staly se duchovním srdcem Hnutí na obra-
nu života v USA. Navazují kontakty, organizují shromáždění, jsou přítomny na „Pochodu pro život“ a doprovázejí akce in-
tenzivní modlitbou. Těhotným ženám ve svízelné situaci nabízejí pomoc různým způsobem, aby jim ulehčily přijetí jejich dě-
tí. Dosud patří ke společenství 106 sester v průměrném věku 35 let.

Adelaide Mena nabízí malý pohled do života a působení „Sisters of Life“. Je novinářkou zpravodajské služby „Catholic 
News Agency“ (CNA). Velmi úspěšná CNA byla založena v roce 2004 a vzala si za úkol novou evangelizaci.
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ré jsou těhotné a potřebují pomoc, s ra-
dostí a nadějí.“

Kontemplace a apoštolát

Jako rozjímavý a apoštolský řád sestry 
svoji spiritualitu přinášejí také ven z kláš-
terních zdí do světa. Snaží se při setká-
ních s lidmi o trpělivost a pozornost, po-
máhat právě těhotným ženám, nebo těm 
ženám, které zápasí s následky potratu. 
Kromě toho se věnují bioetickému a teo-
logickému studiu.

Konkrétním příkladem jejich práce je 
Holy Respite Mission. Tady mohou najít 
útočiště ženy v krizových situacích. Tam, 
na Horní Západní straně Manhattanu 
(Upper West Side of Manhattan) žijí že-
ny se sestrami ve společenství, modlí se 
s nimi a mohou v ochraně a bez starostí 
donosit své dítě. Teprve až jsou schopné 
vést zase „normální“ život, opouštějí sta-
nici. O několik domů dále provozují sest-
ry svoji Visitation Mission. Zde nacházejí 
„praktickou oporu ženy, které jsou těhot-
né a jsou v krizi“, říká sestra Elisabeth. 
„Většina žen, které k nám přicházejí, byly 
někým ponechány na holičkách a nevě-
dí, jak dál.“ Každý rok pomohou Sestry 
života tímto způsobem asi 1000 ženám.

S podporou skupiny dobrovolných lai-
ků, spolupracovníků života, se tak pomá-
há ženám prakticky. „U nás je všechno,“ 
říká řeholnice, „od plenek, lahví, dětských 
vah, přes jesle, oblečení pro kojící matky, 
až po pomoc při přestěhování, psaní ži-
votopisů, hledání práce.“ Spolupracov-
níci života dělají ještě více: Otevírají své 
soukromé domy potřebným ženám a dě-
tem. Tam nacházejí jisté útočiště, přátel-
ství a pomoc. Už malé gesto, několik pěk-
ných rozhovorů nebo pravidelný kontakt 
přes SMS s nastávajícími matkami mo-
hou překlenout velký rozdíl.

„Podobně jedná řád se ženami, které 
potratily a teď potřebují uzdravení. Kar-
dinál O’Connor považoval od počátku za 
zvláště důležité, aby se pomáhalo ženám, 
které trpí zraněním potratu,“ říká sestra Jo-
samarie. Mnoho žen bylo k potratu donu-
ceno jinými lidmi a byly pak ponechány se 
svými pocity o samotě. Sestry života jsou 
zde také pro tyto ženy. Radí ženám a po-
máhají jim, aby se vyrovnaly se svými po-
city smutku, hněvu a ostatními emocemi.

Organizují zvláštní Dny obrácení, kdy 
mají ženy možnost přistoupit ke zpovědi 

Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury 
a náboženství, je odsouzen k zániku

„Církev by se velice mýlila, pokud by 
měla za to, že jejím hlavním posláním je 
nabízet řešení všech politických problé-
mů, týkajících se spravedlnosti, poko-
je, chudoby, přijímání uprchlíků apod., 
a opomíjela by přitom evangelizaci,“ po-
dotkl kardinál Robert Sarah v rozhovo-
ru pro anglickou verzi webových stránek 
charitativní papežské nadace Kirche in 
Not (Církev v nouzi) a dodává: „Církev, 
stejně jako Kristus, se nevyhýbá lidským 
problémům. Vždycky ostatně pomáhala 
na poli školství, zdravotnictví a charity. 
Rád bych však v této souvislosti citoval 
slova jednoho Itala, který přestoupil na 
islám, a takových jako on je v Itálii více 
než sto tisíc. Jmenuje se Yahya Pallavi-
cini, dnes je imámem, předsedou Islám-
ské náboženské obce a profesorem na Ka-
tolické univerzitě v Miláně. Ten říká, že: 
»Pokud církev se svojí nynější obsesí pro 
spravedlnost, sociální práva a boj proti 
chudobě zapomene na svoji kontempla-
tivní duši, utrpí porážku a mnozí věřící 
ji opustí, protože už nebudou umět roz-
poznat, co je vlastně jejím posláním.«“

Novinář Jürgen Liminski se guinejské-
ho kardinála mimo jiné tázal, zda je is-
lám ohrožením pro církev v Africe. „Po 
mnoho staletí v subsaharské Africe islám 
harmonicky koexistoval s křesťanstvím,“ 
konstatoval kardinál Sarah. „Bere-li však 
na sebe formu politické organizace, chce 
se vnucovat celému světu a je ohrože-
ním pro celý svět, nejenom pro Afriku. 
Je však ohrožením především pro evrop-
skou společnost, která nezřídka postrádá 
svou pravou totožnost či náboženství. Ti, 
kdo se zříkají hodnot vlastní tradice, kul-
tury a náboženství, jsou odsouzeni k zá-
niku, protože tak přicházejí o motivaci, 
sílu, ba veškerou vůli potřebnou k obra-

ně svojí totožnosti,“ řekl prefekt Kongre-
gace pro bohoslužbu a svátosti.

Potom vypočítal, čím trpí církev na 
jeho rodném kontinentu, tedy „nemoce-
mi, válkami, hladem, nedostatkem náleži-
tých školských a zdravotnických služeb“. 
Dále zmínil „toxická pokušení na Zápa-
dě vzniklých ideologií, jako např. komu-
nismus a genderová ideologie“ a dodal: 
„Afrika je skládkou antikoncepčních pro-
středků a zbraní, a zároveň je organizo-
vaně rozkrádáno její surovinové bohat-
ství. Za tím účelem jsou tam rozněcovány 
války a podporován politický chaos. Svě-
tové ekonomické mocnosti by měly za-
stavit sdírání chudých,“ posteskl si kar-
dinál Sarah. A vzápětí dodal: „Afrika 
však nepotřebuje pouze chléb, ačkoli se 
všechny charitativní organizace, včetně 
katolických soustředí výlučně na mate-
riální chudobu.“ Guinejský kardinál ci-
toval Ježíšova slova z pokušení na pouš-
ti „Nejen z chleba žije člověk“ (Mt 4,4) 
a vybízí pak papežskou nadaci Kirche in 
Not, aby pokračovala rovněž v podpoře 
náboženského poslání, tedy při formaci 
kněží a katechistů, stavbě kostelů, semi-
nářů a exercičních domů.

„Církev potřebuje jednotnou nauku ví-
ry a mravů,“ řekl kardinál Sarah, „aby ne-
sklouzla do rozkladu a schizmatu. Dnes 
existuje vážné riziko fragmentace církve, 
rozbití mystického Těla Kristova akcen-
továním národní identity církví a tím je-
jich schopnosti rozhodovat o sobě ze-
jména v ústředních otázkách nauky víry 
a mravů. Potřebujeme papežský primát 
a jeho poslání utvrzovat bratry ve víře. 
Afrika ostatně vždycky považovala cír-
kev za rodinu, Boží rodinu,“ říká guinej-
ský kardinál Robert Sarah.

Podle www.radiovaticana.cz, 21. 4. 2017

a k Eucharistii, jakož i příležitost ke kon-
zultacím, které slouží postiženým. „Má-
me zkušenosti, že ženy tyto věci utajují 
a nechtějí o tom s nikým jiným mluvit,“ 
řekla sestra Elisabeth. „Je to velká zátěž, 
kterou nesou na svých bedrech.“

Kromě těchto nabídek provozují Ses-
try života také Dům obrácení ve Stamfor-
du (stát Connecticut), angažují se při or-
ganizaci nové evangelizace, kupříkladu 

přednáškami na kolejích a univerzitách 
či ve farnostech.

Je jejich nadějí, „že jsou duchovní si-
lou, která probouzí novou kulturu života 
v hlavách a srdcích mužů a žen na celém 
světě,“ říká sestra Elisabeth. Vzhledem 
k tomu, že se každý rok dotýkají tisíců 
lidských životů, zřejmě jsou řeholnice na 
správné cestě.

Z Kirche heute 4/2017 přeložil -mp-
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Ten, kdo viděl film „Marys 
Land“, bude hned vědět, o kom 
bude tento portrét pojednávat. 

O modelce, jako obrázek krásné Kolum-
bijce, která po opravdu výstředním životě 
našla cestu k Ježíši. Abych se s ní setkala, 
jela jsem do Mnichova, kde právě přebývá 
se svým roztomilým synkem v malém ho-
telu, aby vydala svědectví v křesťanském 
rádiu a televizi. Zatímco jedna kamarád-
ka šla s chlapcem na procházku, vyprá-
věla mi tato nejenom pěkná, ale také sr-
dečná maminka velmi otevřeně o svém 
pohnutém životě:

Amada Rosa Pérezová se narodila 
v jedné malé vesnici na severu Kolum-
bie. Na své dětství má pěkné vzpomín-
ky. Rodina žila jednoduchým, s přírodou 
srostlým životem. Ona byla pilnou žáky-
ní, ráda chodila do školy a doma byla po-
slušným dítětem. Už tenkrát snila o tom, 
že jednou udělá „díru do světa“.

Rodiče dbali přísně na dodržování 
pravidel. Tak si vzpomíná například, že 
dostala něco k jídlu teprve po splnění 
domácích úkolů. Víra, i když spíše po-
vrchní, křesťanské hodnoty a morální 
principy byly pro rodiče důležité: „Ob-
čas do rodiny přijali Pannu Marii jako 
putující Matku Boží. Pak se modlili rů-
ženec. Rodiče také chtěli, abych se pěk-
ně oblékla a chodila do kostela a k při-
jímání. Stále jsem se tenkrát ptala, proč 
jim na tom tolik záleží, když tam sami 
nechodí,“ vyprávěla. Se smíchem k tomu 
dodává: „Teď jsem to já, kdo jim říká, že 
by měli jít do kostela.“

Její vývoj jako výborné žákyně – by-
la třetí nejlepší ze 60 žáků – a šťastného 
dítěte dostal těžký úder, který se projevil 
na celé její osobnosti. Ve dvanácti letech 
byla znásilněna.

„Vůbec ničemu jsem nerozuměla, co se 
se mnou stalo. Byla jsem ještě dítě, celá 
zmatená. Ptala jsem se sama sebe, co se 
tu stalo. Ale duše věděla, jaké následky 
toto zranění mělo,“ vzpomíná si smutně.

Jako tolik děvčat neodvážila se svě-
řit velmi přísným rodičům. „Následkem 

toho byly deprese, strach, ztráta důvěry 
a velký smutek.“ Děvče už nevidělo žád-
ný smysl života. „Jsou věci, které nemo-
hu ani dnes vyprávět.“ Co se týkalo ško-
ly, přestala se soustředit a úplně ztratila 
zájem o učení. Patřila k nejhorším žáky-
ním, v několika předmětech propadala. 
Přesto se jí podařilo školu dokončit.

Odešla do Bogoty. Trpěla migrénou, 
necítila se dobře, začala ale studovat me-
dicínu, nevydržela to tam a přestěhovala 
se do Cartageny. Tam se zotavila, začala 
studovat podnikové hospodářství, aby se 
znovu vrátila do hlavního města, kde za-
čala studium společenské komunikace.

V jednom fitcentru, které navštěvo-
vala, „přišel ke mně nějaký chlapík a ze-
ptal se mě: »Chceš se stát modelkou?« – 
»Ano, proč ne?« Být modelkou znamená 
slávu, peníze, úspěch.“ To jí řekl a ona se 
na to co nejlépe připravovala. Její mat-
ka jí stále kladla na srdce, aby všechno, 
co bude jednou dělat, dělala velmi dob-
ře. Tak se učila pohybovat se na pódiu, 
zapsala se do kurzu líčení, zhubla o ně-
kolik kilo a absolvovala až pět hodin fit-
ness tréninku denně.

Její kariéra začala na pódiu při mód-
ních přehlídkách, na fotografiích v ilu-
strovaných časopisech. Předváděla také 
spodní prádlo a skrovné koupací úbory, 

dělala reklamu v televizi a byla zvána na 
různé party podle motta: „Krása je všech-
no.“ A přišly také úspěchy. Čtyři vítězství 
v soutěži modelek.

V 18 letech se zamilovala do jednoho 
mladého muže, který přišel z USA, řekla 
mu však, že nechce mít žádné předman-
želské vztahy, což on považoval v jejím vě-
ku za staromódní a neuvěřitelné. Takže 
se nakonec dala přesvědčit a myslela si, 
že to vztah upevní. Nebyla jediná, která 
musela brzy zjistit, že po zdařilém ovlád-
nutí zájem muže o ni vyprchal. Věnoval 
se jiným kráskám a Amada byla hlubo-
ce zklamána. Její duše byla znovu těžce 
zraněna. „Dala jsem mu dar, který si ne-
zasloužil, který jsem měla dát jenom své-
mu manželovi.“

Od té doby přestala se studiem, sou-
středila se úplně na modeling a na peníze, 
dostávala velké množství nabídek. Party 
a zápletky s muži patřily brzy k jejím všed-
ním činnostem. Vlastně, tak dnes uvažu-
je, „chtěla jsem se nevědomě mstít na mu-
žích“. A jednoho dne byla těhotná. Měla 
21 let. Otec dítěte byl zděšený a žádal po-
trat. „Tenkrát bych potřebovala někoho, 
kdo by mi řekl něco pozitivního, třeba: 
»To je skvělé! Těším se! Stát se matkou je 
požehnáním.« Ale od těch mála, kterým 
jsem se svěřila, jsem slyšela jenom vyjád-
ření: »Ty si ničíš kariéru, musíš se nejprve 
prosadit v povolání.« Tenkrát jsem se cí-
tila velmi osamocená.“ Potratové pilulky 
jsou sice v Kolumbii zakázané, ale přes-
to si jednu vzala. „Bylo to strašné. Měla 
jsem krátké bolesti, cítila jsem se vnitřně 
bídně. Co jsem to udělala?“

Čas ubíhá a ona potlačuje, co se sta-
lo. Byla pozvána do Miami a strávila tam 
dva roky. Následovalo pozvání do Milá-
na. Tam poprvé zapochybovala o své prá-
ci. Měla spolupracovat na jednom filmu 
za 5000 dolarů na den, ale pochybovala 
o správnosti té věci. Měla prodávat své 
tělo podobně jako patnáctiletá děvčata, 
která se tu prostituují?

Chvatně se rozhodla odcestovat. Pro 
jeden televizní seriál hledali představitel-
ku s přízvukem její domovské obce – role, 
která se zdála být jí šitá na tělo. Dostala 
tuto roli a objevila v sobě herecký talent. 
Už brzy se dostavil úspěch. Navštěvovala 
soukromé hodiny, aby se dobře uplatnila 
i jako herečka a tanečnice. „Telenovela“ jí 
nabízela další smlouvy na televizní seriá-

Alexa Gaspariová

Modelka se obrací na víru
Amada Rosa Pérezová, modelka z Kolumbie, 

vybředá z bahna ezoteriky k Ježíši

Amada Rosa Perézová
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ly. Teď se z ní stala slavná herečka, ikona 
ve své zemi, sloužila za příklad. Jednoho 
dne opět otěhotněla. Ale na ultrazvuku vi-
děli, že dítě je už mrtvé. Teď se domnívá, 
že je usmrtila tím, že je vnitřně odmítala 
v touze po štíhlosti, a přehnaným spor-
tem. Potom uprchla do nové práce, do 
shoppingu, do života v partě. A tam při-
stoupily k velké konzumaci alkoholu ta-
ké drogy. Měly pomoci všechno potlačit.

Na drogách sice nebyla závislá, ale na 
tabletách pro zeštíhlení a na spánek ano. 
K tomu extrémní trénink, aby udržela po-
stavu. Zase se objevil jeden muž, se kte-
rým žila ve „volné lásce“, podle jejího ná-
zoru ale ve stálém vztahu. Přišla konečně 
doba, kdy by mohla mít dítě? Když otě-
hotněla a řekla to svému příteli, ten pro-
hlásil, že nikdy nechtěl být otcem a také 
jím nikdy nebude. Jasná odpověď! Zase 
polykala potratovou pilulku. Toto usmrce-
ní však již nemohla znovu potlačit. Cítila 
se bídně, nechtěla už žít. „Vlastně jsem 
dosáhla všeho, co jsem vždycky chtěla 
mít: Slávu, peníze, skvělou práci, přáte-
le… ale nebyla jsem vůbec šťastná, měla 
jsem všechno a nic, byla jsem depresivní, 
pohybovala jsem se jako mrtvá, pomýšle-
la jsem na sebevraždu, ale naštěstí jsem 
nebyla schopná ji provést,“ říká.

Dnes mluví všude o závažných násled-
cích potratu pro ženy. Vypočítává: „Trhli-
ny v děloze, silná krvácení, anémie, buli-
mie nebo nechutenství, záchvaty žravosti, 
hluboké deprese, citová prázdnota, sny 
o plačících, křičících miminkách. Když 
na ulici vidím nějaké dítě, ptám se vždyc-
ky sama sebe: Jak staré by bylo teď to mo-
je, jak by vypadalo? Byla jsem silně zne-
jistěná, často jsem plakala…“

Obrací se na Boha. Aby si vzal její ži-
vot, život, který už není hoden toho, aby 
jej žila. Tu ji přemlouvají přítelkyně, aby 
vstoupila do nového světa, který, jak se 
zdá, má řešení všech problémů. Ezote-
rické kroužky všeho druhu se nabízejí: 
vykládání karet, Feng Shui, věštění z ru-
ky, z aury nebo vlasů, astrologie, kyva-
délko, dotazování andělů, také návštěva 
u šamanů… Bylo to východisko ze smut-
né situace? „Ne, jenom hromada pověr 
a magických rituálů,“ vysvětluje. Ani sto-
py po pomoci!

V této době přicházejí k vnitřnímu 
utrpení ještě tělesné obtíže: bolesti zad, 
rozvinutá těžká infekce po operaci ucha, 

musí být odstraněny mandle, ztrácí vlasy, 
má napuchlý obličej, trápí ji nevolnost...

Dva měsíce je vyřazená z boje, musí 
zůstat doma. A tu se nabízí poslední vý-
chodisko docela jiného druhu: Začíná se 
modlit růženec, číst v Bibli a zpívá chvály. 
„Ptala jsem se Boha, co mám dělat, proč 
se cítím jako sevřená pod mlýnským ko-
lem. Jak se toho zbavím?“

Také k Panně Marii se utíkala ve své 
tísni. Chtěla, aby jí ukázala, co má dě-
lat. V jedné modlitební knize si přečet-
la, že Bohu jde především o štěstí člově-
ka. „Ano, každý člověk má být skutečně 
šťastný. »Pojďte ke mně, kdo se lopotíte, 
a já vás občerstvím.« Přesně toto potřebu-
ji, pomyslela jsem si. Chci, abys vzal ode 
mne moji zátěž, nechci už být více depri-
movaná, cítit se sama a ztracená. Poprvé 
jsem v sobě pocítila něco, jako je mír, lás-
ka, klid. To je to, co jsem si už tak dlou-
ho přála, uvažovala jsem.“

Sotva se rozhodla obrátit se zády k ezo-
terickým praktikám, cítila přítomnost ně-
jaké terorizující síly, která ji ohrožovala, 

bylo jedno, kde zrovna byla, ať doma, ne-
bo na ulici. „Stereo souprava se spouštěla 
sama, slyšela jsem hlasy, šlo to tak dale-
ko, že jsem měla těžký tlak na prsou, byla 
jsem jako ochrnutá. To jediné, co to moh-
lo zahnat, byla modlitba k Bohu a k jeho 
Matce,“ vzpomíná si přesně. S úsměvem 
k tomu dodává: „Doma jsem dokonce spá-
vala s nožem a s Biblí v ruce.“

Pokračovala dále: „Bůh mi dal poznat 
něco důležitého pro můj život: »Hledej-
te nejprve Boží království a jeho sprave-
dlnost, a všechno ostatní vám bude přidá-
no.« Ale nevěděla jsem, kde bych mohla 
království Boží najít.“

Matka Boží, na kterou se obracela, 
jí dala pochopit: Měla by se jít vyzpoví-
dat. „Ale já jsem si vůbec nebyla vědo-
ma svých hříchů. Tak jsem šla za jedním 
knězem a zpovídala jsem se takto: Lha-
la jsem, chodila jsem s někým atd. Ani 
slovo o potratech, návykových jedech, 
o svém rozháraném životě, o praktiko-
vání ezoteriky…“

Kněz se ptal, jestli je vdaná. Ne, žila 
ve volném vztahu. Pak jí nemůže dát roz-
hřešení, odpověděl. „To jsem se rozčílila: 
»To je staromódní, musíte se změnit, ne-
ní divu, že už vám nikdo nevěří!« vysypa-
la jsem na něho.“

Protože proti útokům nahánějícím 
strach pomáhala jenom modlitba, mod-
lila se dále. A Matka Boží jí dala pocho-
pit, že ne kněží, ale ona sama se musí 
změnit. Také jedna věta z Písma svatého 
jí dále pomáhala: „Jsou démoni, které je 
možné vyhánět jenom postem a modlit-
bou.“ Tedy se začala postit. Tím ale nej-
prve zesílily démonické útoky. Přepada-
ly ji deprese, nedostávalo se jí vzduchu. 
V jedné noci „tu byla cítit velice silná 
přítomnost zlého. Narážela do mne, ne-
mohla jsem už mluvit ani se pohybovat. 
V okamžiku největšího zoufalství jsem 

Poselství Královny míru
„Drahé děti! Milujte, modlete se a dosvědčujte mou přítom-
nost všem těm, kteří jsou daleko. Svým svědectvím a příkla-
dem můžete přiblížit srdce, která jsou daleko od Boha a jeho 
milosti. Já jsem s vámi a přimlouvám se za každého z vás, 
abyste láskou a odvahou svědčili a povzbuzovali všechny ty, kteří 
jsou daleko od mého Neposkvrněného Srdce. Děkuji vám, že 
jste přijali mou výzvu!“

Medžugorje, 25. dubna 2017

Amada ještě jako modelka
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ale zaslechla divukrásný, něžný hlas, ja-
ko hlas matky. Říkal: »Modli se, moje ma-
lá.« Slyšela jsem to zřetelně, »modli se, 
nikdy toho není dost«. A já jsem věděla 
s jistotou, kterou může dát jenom Bůh: 
To byla Maria.“

Zbytek té noci se modlila na kolenou. 
Teď ví s jistotou, že to byla Matka Boží, 
jejíž hlas slyšela, Prostřednice mezi ne-
bem a zemí.

A tak ji začala Matka Boží učit. Dala jí 
pochopit, že modeling není pro ni dobrý. 
Nemá svoje tělo, které je chrámem Ducha 
Svatého, vystavovat na odiv a má žít čistě. 
Dary, které dostala od Boha, má použí-
vat k tomu, aby ostatní lidi vedla k Bohu 
a promlouvala o pravé důstojnosti ženy.

Chodila sice tenkrát už pravidelně do 
kostela, ale stále ještě ne ke zpovědi. Když 
si jednomu příteli postěžovala, že tak jako 
dříve i teď trpí bolestmi hlavy a v kříži, 
vysvětlil jí, že je stále ještě v boji a: „Bez 
potřebné poslušnosti v tom nemůžeš zví-
tězit.“ – „A tenkrát jsem pochopila, jak 
důležitá je zpověď,“ řekla mi.

Kostel byl prázdný, když se vydala, aby 
opravdu všechny své hříchy přinesla Je-
žíši. „Padla jsem na kolena a vyzpovída-
la se z potratů. Pak jsem jenom plakala 
a plakala. Nemohla jsem už mluvit. Ne-
mohla jsem říci jediné slovo. Tu mi vypo-
čítával kněz všechny moje hříchy. Moh-
la jsem jenom přisvědčovat: »Ano, ano.« 
Byla jsem zmatená a překvapená, že můj 
život tak dobře znal,“ dodala s úsměvem. 
„To, že je potrat velmi těžký hřích, který 
způsobuje strašné rány v srdci, viděla na-
jednou moje duše jasně a zřetelně. Byla 
zašpiněná, opravdu zapáchala.“ A potom 
slyšela kněze říkat: „Odpouštím ti tvoje 
hříchy, protože tě miluji.“

A tenkrát věděla, že je to sám Ježíš, 
který k ní mluvil. Kněz jí odpustil mo-
cí, kterou mu dala církev. „Pocit slyšet: 
»Odpouštím ti a miluji tě« byl divukrás-
ný, mohutný. Tato láska byla jako obje-
tí mojí duše. Poznala jsem docela jasně, 
jak velké je milosrdenství Boží a že všech-
ny hříchy světa od Adama až dosud jsou 
jen malé kapky proti moři milosrdenství 
Božího. A v tomto okamžiku jsem – ne-
vím, jak bych se vyjádřila – zakusila pří-
tomnost Ježíše. On byl bezpochyby tady.“

A dále: „Cítila jsem, jak hříchy, ty čer-
né skvrny, mě opouštějí a jak mě uchopi-
la velkou silou Nejsvětější Trojice. Cítila 

jsem se skutečně jako chrám Boží a vidě-
la jsem, jak velice malá je moje láska pro-
ti nesmírné lásce Boží. Věděla jsem, jak 
velkou šanci mám – já, která jsem byla 
tak zkažená hříchy –, že jsem mohla své 
hříchy díky jeho nekonečnému milosr-
denství odložit do jeho rukou.“

Šla pak ke klekátku k přijímání a pad-
la na kolena: „Když jsem dostala svaté 
přijímání, cítila jsem nekonečnou lásku 
Boží k jeho dětem, také ke mně. Střecha 
kostela byla otevřená a zástupy velmi vel-
kých andělů slétaly dolů ve tvaru písme-
ne V. Pán tím potvrdil svoje poslání, že 
jeho Tělo a jeho Krev znamenají věčný 
život. Věděla jsem, že pravda je všechno, 
co církev učí. Už jsem neměla žádné po-
chybnosti… Cítila jsem se být poprvé sku-
tečně milována.“ Amada má slzy v očích, 
když mluví o této zkušenosti. „Slíbila jsem 
Bohu: »Už nechci žít jako dosud, nýbrž 
jen více pro Tebe. Je mi jedno, když budu 
muset opustit všechno, televizi, pódium 
atd.« Věděla jsem teď docela jistě, co už 
nechci dělat a co dělat mám.“ O dva týd-
ny později jí sdělil její druh, že ji opustí, 
když si zvolila Ježíše a ne jeho.

Amada teď začala žít zdrženlivý, du-
chovní život. Nejprve šla k exorcistovi, 
který jí pomohl, aby se konečně uvolnila 
ze všech vazeb na ezoteriku a definitiv-
ně tak byla osvobozena od démonických 
mocností. Prodělává exercicie, chodí den-
ně na mši svatou, modlí se novény, růže-
nec, nechává se vést Duchem Svatým. 
Věnuje se duchovní četbě, čte o mnoha 
svatých, což ji dříve nezajímalo. S úsmě-
vem k tomu dodává: „Četla jsem tak mno-
ho o podivuhodných světcích, že jsem se 
rozhodla stát se také svatou.“

Na facebooku, kde se dříve ukazova-
la jako modelka, herečka nebo ve spo-
lečnosti se slavnými osobami, dnes pí-
še, že to všechno jí nepřineslo vnitřní 
mír. Dnes vystavuje fotografie, na nichž 
je ji vidět s křížem a růžencem při mod-
litbě, protože toto jí přineslo mír a ra-
dost. O růženci říká něco velmi důleži-
tého: „Růženec je bič na ďábla. Takto 
se modlím za církev, za chudé, za pape-
že, za závislé na drogách, za ženy, které 
potratily, za děti, za panenství, manžel-
ství, za rodinu…!“ Jistě z toho nemá ďá-
bel žádnou radost.

Ale z čeho má teď zaplatit nájem? Ne-
be nenechalo navrácenou ovečku na ho-

ličkách. Dostala brzo práci ve státním 
úřadě sociální péče. Kromě toho může 
dokončit přerušená studia věd o komu-
nikačních prostředcích. Svatého Josefa 
prosí o dobrého manžela, protože necí-
tí povolání pro život v řádu. V kostelech 
vydává svědectví s odvahou a pokorou, 
vypráví o svých bludných cestách, aby 
ostatní varovala…

Zatímco plná důvěry čeká na prince, 
zaměstnává se při sociálních pracích, 
u Mariiny legie a setkává se každou stře-
du v jednom modlitebním kroužku. A prá-
vě do tohoto domu vstoupil jistý mladý 
muž – Alejandro. To je ten princ, které-
ho vyhledal svatý Josef! Přišel do modli-
tební skupiny, dostal darem růženec. Br-
zo se spřátelili, netrvalo to dlouho, a stali 
se mileneckým párem.

Dříve, než je věc velmi vážná, musí mu 
Amada něco sdělit: Už nechce mít žádné 
předmanželské styky. Kdyby to neakcep-
toval, jejich vztah by musel skončit. Ale 
on s tím, díky Bohu, souhlasil! Dne 2. srp-
na 2014, na její narozeniny, slaví svatbu. 
Svého malého syna zasvětili Panně Ma-
rii. Amada pečuje o své dítě doma a při-
jímá občas pozvání, aby vydala svědec-
tví, jako zde v Mnichově v křesťanském 
rádiu a televizi.

Na závěr má velkou prosbu: Tato pro-
-life mise, kterou podporuje svým svědec-
tvím, je ďáblem velmi napadána. Ona totiž 
prohlašuje: „Potrat je jako smlouva s ďáb-
lem. Protože ukončuje život, který patří 
jedině Bohu. Zvláště špatné je na tom to, 
že to dělá matka toho dítěte, protože lás-
ka mezi matkou a dítětem je vlastně ne-
oddělitelná, stejně jako láska mezi Marií 
a Ježíšem, je to vztah, který nikdo nemů-
že zničit, nejsilnější láska, jaká existuje, 
je to vztah, který může zachránit svět.“ 
Pro toto svědectví potřebuje zvláště mno-
ho modliteb.

O toto prosí také naše čtenáře. „A už 
nejsem žádnou modelkou,“ dodává na zá-
věr, „nejkrásnější je stejně Matka Boží. Na 
ni nemá žádná. Každopádně já jsem teď 
šťastná a našla jsem pokoj.“

Při následující společné svačině z jíd-
la doneseného z boční místnosti, s jejím 
roztomilým chlapečkem a několika přá-
teli se dá snadno poznat, že tomu tak 
opravdu je.

Z VISION 2000 – 2/2017 přeložil -mp-
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Ráno toho šťastného dne koneč-
ně nastalo, ale jak pomalu se 
přibližovala devátá hodina! 

Moje sestra Marie mě, už oblečenou do 
bílých šatů, zavedla do kuchyně, abych 
požádala rodiče o odpuštění, políbila jim 
ruku a poprosila o požehnání. Když byl 
tento obřad skončen, dala mi má matka 
poslední rady. Řekla mi, oč bych podle 
jejího přání měla požádat našeho Pána, 
až ho budu mít ve svém srdci, a opusti-
la mě se slovy: „Především našeho Pána 
pros, aby z tebe učinil světici!“ Tato slo-
va se mi vryla do srdce tak dobře, že by-
la tím prvním, co jsem řekla našemu Pá-
nu, hned jak jsem ho přijala.

Měla jsem to štěstí, že jsem přijíma-
la první. Když kněz sestupoval po stup-
ních od oltáře, zdálo se mi, že mi mé srd-
ce vyskočí z hrudi. Ale jakmile položil na 
mé rty božskou Hostii, pocítila jsem ve-
liký jas a mír. Zmocnila se mě nadpřiro-
zená atmosféra. Přítomnost dobrého Bo-
ha se mi stala tak hmatatelnou, jako bych 
ho viděla a slyšela svými tělesnými smys-
ly. Přednesla jsem mu tedy svoje prosby: 
„Pane, učiň ze mne světici! Uchovej mé 
srdce stále čisté, jen pro sebe!“

Zdálo se mi, že dobrý Bůh v hloubi mé-
ho srdce řekl zřetelně tato slova: „Milost, 
která ti dnes byla dána, zůstane v tvé duši 
živá a přinese v ní ovoce věčného života.“

Cítila jsem, že jsem tímto způsobem 
Bohem přeměněna. Když náboženský 
obřad skončil, byla už téměř jedna hodi-
na po poledni, protože kněží, kteří přišli 
odjinud, se velmi opozdili, a protože ká-
zání i obnova křestního slibu trvaly vel-
mi dlouho. Matka mě s úzkostí přišla hle-
dat, neboť si už myslela, že jsem omdlela 
slabostí. Ale já se zatím cítila tak nasyce-
na chlebem andělů, že v té chvíli mi bylo 
nemožné, abych požila nějakou potravu.

Od té doby pro mne věci světa pozby-
ly chuť a přitažlivost, které jsem k nim už 
začala pociťovat, a cítila jsem se dobře jen 
na nějakém osamoceném místě, kde jsem 
se mohla, docela sama, znovu rozpomínat 
na rozkoše svého prvního přijímání. Ale 

tato samota mi byla popřána jen zřídka-
kdy, protože jsem musela hlídat děti, kte-
ré nám svěřovali sousedé, a mimoto má 
matka byla zvyklá dělat i ošetřovatelku. 
Přicházívali k ní pro radu i při nejmenší 
nevolnosti a žádali ji, aby šla nemocného 
navštívit domů, nemohl-li sám chodit. Tak 
trávila dny, a někdy i noc, v domech ne-
mocných. Prodloužila-li se nemoc a vyža-
doval-li to stav nemocného, posílala moje 
sestry, aby u něho strávily několik nocí, 
a tak si mohli členové rodiny odpočinout. 
Když onemocněla některá matka rodiny 
s dětmi, které by ji rušily svou hlučnos-
tí, přivedla je moje matka domů a já byla 
pověřena, abych se o ně starala. Tak jsem 
je bavívala a učila je navíjet nit na člunek 
a připravovat všechno, čeho je zapotřebí 
k tkalcovskému řemeslu.

S takovými věcmi jsme měli hodně co 
dělat, protože v našem domě bylo obvyk-
le několik cizích dívek, které se přicháze-
ly učit tkát a šít. Tyto dívky naší rodině té-
měř vždy projevovaly velkou náklonnost 
a často říkaly, že u nás prožily nejhezčí 
chvíle svého života. Protože v určitá ob-
dobí roku sestry musely pracovat na po-
li, tkalo se a šilo před spaním. Po veče-
ři a modlitbě, která následovala a kterou 
začínal můj otec, jsme se pustily do prá-
ce. Všichni se něčím zaměstnali. Sestra 
Marie usedla za tkalcovský stav. Otec při-
pravoval cívky. Tereza a Glorie šily. Mat-
ka předla vlnu. Karolína a já, když jsme 
poklidily v kuchyni, jsme se zaměstnaly 
stehováním a přišíváním knoflíků a po-
dobně. Aby rozehnal spaní, hrál bratr na 
harmoniku a my jsme při ní zpívali růz-
né písně. Často přicházeli sousedé a při-
pojovali se k nám. Kolikrát jsem slyšela, 
jak ženy říkají matce: „Jak jsi šťastná! Ja-
ké kouzelné děti ti dal náš Pán!“

František a Hyacinta

Nevím proč, ale obzvláštní náklonnost 
mi projevovala má sestřenice Hyacinta 
a její bratr František a téměř neustále mě 
vyhledávali, abych si s nimi hrála. Nemě-
li rádi společnost druhých dětí a neustá-

le mě žádali, abych s nimi šla ke studni, 
kterou měli moji rodiče vzadu, na pozem-
ku přiléhajícím k domu. Zde Hyacinta 
volila hry. Jejími oblíbenými hrami by-
ly téměř vždy „kamínky“ a hra o knoflí-
ky. Hráli jsme je usazení na studni, po-
kryté velkými plotnami, ve stínu olivy 
a dvou švestek.

Často se stávalo, že jsem Hyacintě, tou-
žící po hře se mnou, nemohla vyhovět. Mé 
dvě starší sestry, jedna tkadlena, druhá 
švadlena, totiž zůstávaly po celý den do-
ma, a tak sousedky, které šly pracovat na 
pole, žádaly mou matku o dovolení, aby 
mohly ponechat svoje děti ve dvoře mých 
rodičů, kde jsem si s nimi pod dohledem 
sester hrávala. Matka s tím vždycky sou-
hlasila, i když tak mé sestry ztrácely čas. 
Já jsem tedy bývala pověřována, abych 
se s dětmi bavila a dávala pozor, aby ne-
spadly do studny, která byla ve dvoře. Po 
obědě nás matka učila katechismu, hlav-
ně přibližovala-li se postní doba.

Takto jsem dospěla do věku, v jakém 
má matka svěřovala dětem pasení stáda. 
Mé sestře Karolíně bylo třináct let a mě-
la začít pracovat. Péči o stádo tedy má 
matka svěřila mně. Šla jsem tu novinku 
oznámit svým společníkům a řekla jsem 
jim, že už si s nimi nebudu chodit hrát. 
Ale mí malí se s naší rozlukou nesmířili. 
Šli požádat svou matku, aby jim dovolila 
jít se mnou. Odmítla. Museli jsme se te-
dy s rozloučením smířit. Téměř každého 
dne za soumraku mi aspoň přicházeli po 
cestě naproti a pak jsme společně utíkali 
na mlat a čekali, až Panna Maria a andě-
lé zapálí svoje lampy a postaví je za ok-
no, aby nám jimi svítili, jak jsme říkáva-
li. Když měsíc nesvítil, říkávali jsme, že 
v lampě Panny Marie není olej.

(Pokračování)

Z knihy František Press: Děvečky Boží. 
Mariánské nakladatelství, 

Brno 1992

(Redakčně upraveno)

Lucie vypráví o Fatimě (2)
Při příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě předkládáme čtenářům Světla vzpomínky jedné z vizionářek, 

sestry Lucie dos Santos, které vyšly svého času v českém překladu v knize Františka Presse „Děvečky Boží“. Text je redakč-
ně upraven a doplněn kromě původních také o poznámky redakce Světla.
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bálu o lidové kultuře (131. díl) 14:30 UNITED Report 
(4. díl): Soudy 14:55 Vezmi a čti: Květen 2017 15:15 Můj 
chrám: Kostel svatého Klimenta v Praze a Alena Anne-
Marie Nedoma 15:35 Zpravodajské Noeviny (865. díl): 
16. 5. 2017 16:00 Ohlédnutí za návštěvou papeže 
Františka ve Fatimě 17:35 Můj Bůh a Walter: Vykoupení 
18:00 Koncert pro kardinála [L] 19:35 Terra Santa news: 
17. 5. 2017 [P] 20:05 Adorace [L] 21:10 Do varu s Maxem 
Kašparů (1. díl): Křesťan a média [P] 21:25 Irák– Země 
světců a mučedníků 21:50 Noční univerzita: P. Vojtěch 
Kodet – Odpuštění 22:30 Generální audience Svatého 
otce 23:05 Příběhy odvahy a víry: Profesorka Valentina 
Puziková (18. díl): 80 let tajnou řeholnicí 23:35 Outdoor 
Films s Ivem Petrem (41. díl): Horal tělem i duší 1:05 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 18. 5. 2017
6:05 Historie sklářství v Karolince 6:25 Klapka s … 
(102. díl): Bohumilem Kheilem 7:50 V pohorách po ho-
rách (37. díl): Plešivec – Brdy 8:00 Terra Santa news: 
17. 5. 2017 8:20 Jak potkávat svět (50. díl): S Hanou 
a Petrem Ulrychovými 9:45 Do varu s Maxem Kašparů 
(1. díl): Křesťan a média 10:05 Kulatý stůl: Fenomén 
Fatima 11:40 Sedmihlásky (74. díl): Zdálo sa ně, 
zdálo 11:45 Hermie soutěží 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Post Scriptum [P] 12:20 Setkání s Václavem 
Hudečkem (1. díl): 39. ročník MF Pardubické hudební 
jaro 13:25 Generální audience Svatého otce 14:00 Velehrad 
v době nesvobody 14:20 Mír v Nigérii ohrožen – Nigérie 
14:45 Ars Vaticana (22. díl) 14:55 Řeckokatolický ma-
gazín (110. díl) 15:10 Mezi pražci (58. díl): Květen 2017 
16:00 Zpravodajské Noeviny (865. díl): 16. 5. 2017 
16:20 Ve službě Šuárů 16:50 Muzikanti, hrajte speciál 
(11. díl): S dechovou hudbou Májovanka 18:00 Animované 
biblické příběhy: Přišel hledat ztracené 18:30 Bible pro nej-
menší: Hana 18:35 Sedmihlásky (74. díl): Zdálo sa ně, zdálo 
18:40 Řád svatého Huberta 19:00 Večeře u Slováka: 6. ne-
děle velikonoční [P] 19:30 Zpravodajské Noeviny (866. díl): 
18. 5. 2017 [P] 20:00 Cvrlikání (52. díl): Z hecu [L] 
21:10 Putování po evropských klášterech: Karmelitky 
ze Sittardu 21:40 Můj chrám: Kostel svatého Klimenta 
v Praze a Alena Anne-Marie Nedoma 22:00 Pod lam-
pou [P] 0:05 Zpravodajské Noeviny (866. díl): 18. 5. 2017 
0:25 Můj Bůh a Walter: Vykoupení 0:40 Vatican magazine 
(910. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 1:10 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Pátek 19. 5. 2017
6:05 Zpravodajské Noeviny (866. díl): 18. 5. 2017 
6:25 Hrdinové víry (3. díl): Arciopat Anastáz Opasek 
7:30 Ale on není bílý 8:00 Smírčí kříž 8:30 Můj chrám: 
Kostel svatého Klimenta v Praze a Alena Anne-Marie 
Nedoma 8:45 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – 
Odpuštění 9:25 Česká věda 9:40 Vezmi a čti: Květen 2017 
10:00 ARTBITR – Kulturní magazín (39. díl) 10:10 Bez tebe 
to nejde 11:15 Příběhy odvahy a víry: Profesorka Valentina 
Puziková (18. díl): 80 let tajnou řeholnicí 11:45 Bible pro 
nejmenší: Hana 11:50 Sedmihlásky (74. díl): Zdálo sa ně, 
zdálo 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Ars Vaticana (22. díl) 13:00 Do varu 

Pondělí 15. 5. 2017
6:05 Klapka s … (101. díl): Alenou Krejčovou 7:30 V po-
horách po horách (37. díl): Plešivec – Brdy 7:40 Bazilika 
Navštívení Panny Marie ve Frýdku 8:20 Outdoor Films 
s Pavlem Ševčíkem (59. díl): V Antarktidě jako lékař 
10:00 Missio magazín: Květen 2017 11:05 BET LECHEM 
– vnitřní domov (35. díl): Pavel Mráček – o Panně Marii 
Guadalupské 11:20 Velehrad v době nesvobody [P] 
11:45 Bible pro nejmenší: Pavlovy cesty 11:50 Sedmihlásky 
(74. díl): Zdálo sa ně, zdálo 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Příběhy od-
vahy a víry: Profesorka Valentina Puziková (18. díl): 80 let 
tajnou řeholnicí 13:20 Písňový koktejl z Mohelnického do-
stavníku 2013 14:00 Vysočina – odkaz Josefa Jambora 
14:45 Noční univerzita: prof. Jan Palouš, DrSc. – Hvězdy 
ve vesmíru 16:00 V souvislostech (185. díl) 16:20 Ars 
Vaticana (21. díl) 16:30 Lurdský příběh: Píseň o Bernadettě 
17:00 Po volání: S redemptoristy na Svaté Hoře 18:10 Můj 
chrám: Kostel svatého Klimenta v Praze a Alena Anne-
Marie Nedoma [P] 18:30 Bible pro nejmenší: Pavel na 
ostrově 18:35 Sedmihlásky (74. díl): Zdálo sa ně, zdálo 
18:40 Historie sklářství v Karolince 19:00 Vatican ma-
gazine (910. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 
19:35 Vezmi a čti: Květen 2017 [P] 20:00 Bez tebe 
to nejde [L] 21:05 Terra Santa news: 10. 5. 2017 
21:25 ARTBITR – Kulturní magazín (39. díl) [P] 21:40 Noční 
univerzita: P. Raniero Cantalamessa – Panna Maria – naše 
Matka a Sestra ve víře 22:35 Vatican magazine (910. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 23:05 Historie českých 
hospiců aneb První hospic v Čechách 23:30 Kulatý stůl: 
Fenomén Fatima 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 16. 5. 2017
6:05 Setkání s Václavem Hudečkem (1. díl): 39. roč-
ník MF Pardubické hudební jaro 7:10 V souvislostech 
(185. díl) 7:35 Pod lampou 9:40 Vezmi a čti: Květen 2017 
10:00 Muzikanti, hrajte speciál (11. díl): S dechovou hud-
bou Májovanka 11:05 Vatican magazine (910. díl): Týdenní 
zpravodajství z Vatikánu 11:35 V pohorách po horách 
(37. díl): Plešivec – Brdy 11:45 Bible pro nejmenší: Pavel 
na ostrově 11:50 Sedmihlásky (74. díl): Zdálo sa ně, 
zdálo 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Post Scriptum [P] 
12:15 Ars Vaticana (21. díl) 12:30 Dům ze skla? (14. díl) 
13:40 Mezi pražci (58. díl): Květen 2017 14:30 Kulatý 
stůl: Fenomén Fatima 16:10 BET LECHEM – vnitřní domov 
(35. díl): Pavel Mráček – o Panně Marii Guadalupské 
16:25 Výpravy do divočiny: Gorily na dosah 18:00 Cirkus 
Noeland (34. díl): Roberto, Kekulín a kouzelné hodiny 
18:30 Bible pro nejmenší: Gedeon 18:35 Sedmihlásky 
(74. díl): Zdálo sa ně, zdálo 18:40 Animované biblické pří-
běhy: Přišel hledat ztracené 19:10 Velehrad v době nesvo-
body 19:30 Zpravodajské Noeviny (865. díl): 16. 5. 2017 [P] 
20:00 Buon giorno s Františkem [L] 21:05 Řeckokatolický 
magazín (110. díl) [P] 21:20 Zpravodajské Noeviny 
(865. díl): 16. 5. 2017 21:45 Post Scriptum 22:00 U NÁS 
aneb Od cimbálu o lidové kultuře (131. díl) 23:25 Terra 
Santa news: 10. 5. 2017 23:50 Dům ze skla? (14. díl) 
0:50 Mlčení Martina Scorseseho 1:20 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Středa 17. 5. 2017
6:05 Bol som mimo: Radoslav Hruška 7:05 Zpravodajské 
Noeviny (865. díl): 16. 5. 2017 7:25 Noční univerzita: 
prof. Jan Palouš, DrSc. – Hvězdy ve vesmíru 8:40 Vatican 
magazine (910. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 
9:10 Česká věda 9:25 Ars Vaticana (21. díl) 9:40 Přímý pře-
nos generální audience papeže [L] 10:55 Neoblomný kar-
dinál 11:45 Bible pro nejmenší: Gedeon 11:50 Sedmihlásky 
(74. díl): Zdálo sa ně, zdálo 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 ARTBITR 
– Kulturní magazín (39. díl) 13:00 U NÁS aneb Od cim-

s Maxem Kašparů (1. díl): Křesťan a média 13:15 Dopis 
z Indie 13:40 Písňový koktejl z Mohelnického dostavníku 
2013 14:25 Až na konec světa 15:25 Vodopády milosrden-
ství 16:00 Zpravodajské Noeviny (866. díl): 18. 5. 2017 
16:20 Česká věda 16:35 Můj Bůh a Walter: Vykoupení 
16:50 Buon giorno s Františkem 18:00 Mezi nebem a zemí 
18:30 Bible pro nejmenší: Šalamoun 18:35 Sedmihlásky 
(74. díl): Zdálo sa ně, zdálo 18:45 Lurdský příběh: Píseň 
o Bernadettě 19:20 Putování po evropských klášterech: 
Karmelitky ze Sittardu 20:00 Kulatý stůl: Společná Evropa 
– šance, přežitek? [L] 21:40 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (39. díl) 22:00 Večeře u Slováka: 6. neděle veliko-
noční 22:30 Fatima – Poslední tajemství 23:55 V poho-
rách po horách (37. díl): Plešivec – Brdy 0:10 Otec Ivan 
0:40 Skryté poklady: Christian 1:10 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Sobota 20. 5. 2017
6:05 UNITED Report (4. díl): Soudy 6:30 Noemova pošta: 
Duben 8:00 Zpravodajské Noeviny (866. díl): 18. 5. 2017 
8:25 Sedmihlásky (74. díl): Zdálo sa ně, zdálo 8:30 Cirkus 
Noeland (34. díl): Roberto, Kekulín a kouzelné hodiny 
9:00 Animované biblické příběhy: Přišel hledat ztracené 
9:40 Můj chrám: Kostel svatého Klimenta v Praze a Alena 
Anne-Marie Nedoma 10:00 Terra Santa news: 17. 5. 2017 
10:20 Buon giorno s Františkem 11:25 Můj Bůh a Walter: 
Vykoupení 11:40 Do varu s Maxem Kašparů (1. díl): 
Křesťan a média 12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka 
12:15 Post Scriptum [P] 12:30 Pod lampou 14:35 Večeře 
u Slováka: 6. neděle velikonoční 15:00 Cvrlikání (52. díl): 
Z hecu 16:15 Vatican magazine (910. díl): Týdenní zpravo-
dajství z Vatikánu 16:50 Bez tebe to nejde 18:00 Příběhy 
odvahy a víry: Buď vůle tvá (19. díl): Síla poslušnosti 
18:25 Sedmihlásky (74. díl): Zdálo sa ně, zdálo 18:30 Bible 
pro nejmenší: Šalamoun 18:40 Velehrad v době nesvobody 
19:00 Guyanská Diana 19:30 V souvislostech (186. díl) [P] 
20:00 Gojdič – láska nade všecko [P] 21:05 V pohorách 
po horách (38. díl): Zemská brána – Orlické hory [P] 
21:15 Písňový koktejl z Mohelnického dostavníku 2013 
22:00 Outdoor Films s Miloslavem Stinglem (10. díl): 
Neustále ve spisovatelské pubertě 23:35 Řeckokatolický 
magazín (110. díl) 23:55 Noční univerzita: prof. Jan 
Palouš, DrSc. – Hvězdy ve vesmíru 1:05 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Neděle 21. 5. 2017
6:15 Ars Vaticana (22. díl) 6:25 Hrdinové víry (9. díl): 
Štěpán Trochta 7:35 Na pomezí ticha a tmy 8:20 ARTBITR 
– Kulturní magazín (39. díl) 8:30 Cvrlikání (52. díl): Z hecu 
9:35 Řeckokatolický magazín (110. díl) 9:55 Večeře 
u Slováka: 6. neděle velikonoční 10:30 Poutní mše 
svatá ke sv. Janu Nepomuckému z Nepomuku [L] 
12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V sou-
vislostech (186. díl) 12:40 Zpravodajský souhrn uplynu-
lého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa news 
13:30 Gojdič – láska nade všecko 14:35 Muzikanti, hrajte 
15:10 Arménie – Víra hory přenáší 15:40 Můj Bůh a Walter: 
Vykoupení 16:00 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – 
Odpuštění 16:55 Varšava 1943-1944: boj za svobodu 
17:55 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné – Páslo dívča páva, 
Keď sem išel kolem panskej zahrady [P] 18:00 Cirkus 
Noeland (34. díl): Roberto, Kekulín a kouzelné hodiny [P] 
18:30 Animované biblické příběhy: Lazar žije 19:05 Do varu 
s Maxem Kašparů (1. díl): Křesťan a média 19:20 UNITED 
Report (5. díl): Odvaha 20:00 Koncert pro kardinála 
21:35 V souvislostech (186. díl) 22:00 Buon giorno 
s Františkem 23:05 Život na zámku Břežany 23:30 Ars 
Vaticana (22. díl) 23:45 Polední modlitba Sv. otce Františka 
0:05 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne: Zpravodajské 
Noeviny a Terra Santa news 0:45 Velké ticho v Poličanech 
1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

TELEVIZE 
DOBRÝCH ZPRÁV

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

TV NOE (změna programu vyhrazena)

Podrobnosti na www.tvnoe.cz
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Liturgická čtení
Neděle 14. 5. – 5. neděle 
velikonoční
1. čt.: Sk 6,1–7
Ž 33(32),1–2.4–5.18–19
Odp.: 22a (Ať spočine na nás, 
Hospodine, tvé milosrdenství. 
Nebo: Aleluja.)
2. čt.: 1 Petr 2,4–9
Ev.: Jan 14,1–12

Pondělí 15. 5. – ferie
1. čt.: Sk 14,5–18
Ž 115(113B),1–2.3–4.15–16
Odp.: 1 (Nikoli nám, Hospodine, 
ale svému jménu zjednej slávu. 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 14,21–26

Úterý 16. 5. – svátek sv. Jana 
Nepomuckého
1. čt.: Řím 8,31b–39
Ž 69(68),5ab.7ac+8.15bc+31
Odp.: 14c (Vyslyš mě, Bože, ve 
své veliké lásce! Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mt 10,17–22

Středa 17. 5. – ferie
1. čt.: Sk 15,1–6
Ž 122(121),1–2.3–4a.4b–5
Odp.: srov. 1 (Do domu 
Hospodinova půjdeme s radostí. 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 15,1–8

Čtvrtek 18. 5. – nezávazná 
památka sv. Jana I.
1. čt.: Sk 15,7–21
Ž 96(95),1–2a.2b–3.10
Odp.: 3 (Vypravujte mezi všemi 
národy o Hospodinových divech. 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 15,9–11

Pátek 19. 5. – ferie
1. čt.: Sk 15,22–31
Ž 57(56),8–9.10–12
Odp.: 10a (Budu tě chválit mezi 
národy, Pane! Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 15,12–17

Sobota 20. 5. – památka 
sv. Klementa Marie Hofbauera
(v Čechách: nezávazná památka 
sv. Klementa Marie Hofbauera 
nebo sv. Bernardina Sienského)
1. čt.: Sk 16,1–10
Ž 100(99),1–2.3.5
Odp.: 1 (Plesejte Hospodinu, 
všechny země. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 15,18–21

POZVÁNKA
NA MIMOŘÁDNÝ ZÁJEZD DO FATIMY, 
LISABONU A NA OSTROV MADEIRA

Zveme vás na mimořádný poutní zá-
jezd do Fatimy v jubilejním roce oboha-
cený návštěvou ostrova věčného jara 
Madeiry a Lisabonu, rodiště sv. Anto-
nína Paduánského. Termín zájezdu je 
8.–15. 11. 2017. Uzávěrka přihlášek se 
slevou za včasné přihlášení: 31. 5. 2017. 
Zájezd je určen seniorům a dalším zá-
jemcům.

Kontakt a přihlášky: Diecézní centrum 
pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hra-
dec Králové • tel.: 495 063 661, mo-
bil: 737 215 328 • e-mail: dcs@bihk.cz 
• web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz.

Uvedení do první modlitby dne: NE 14. 5. PO 15. 5. ÚT 16. 5. ST 17. 5. ČT 18. 5. PÁ 19. 5. SO 20. 5.

Antifona 518 582 518 582 1708 1924 518 582 518 582 518 582 1722 1941

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

Ranní chvály:

Hymnus 518 582 518 582 1367 1528 518 582 518 582 518 582 1723 1941

Antifony 587 660 828 929 1368 1529 858 963 874 979 890 997 906 1014

Žalmy 813 914 828 930 813 914 858 963 874 980 890 997 906 1014

Krátké čtení a zpěv 587 661 591 665 1368 1529 598 672 601 676 604 679 1724 1942

Antifona k Zach. kantiku 588 661 591 665 1369 1530 598 673 601 676 604 680 1320 1534

Prosby 588 661 592 665 1711 1927 598 673 601 676 604 680 1724 1943

Závěrečná modlitba 588 662 592 666 1369 1530 599 673 1372 1533 605 680 1320 1534

Modlitba během dne:

Hymnus 519 583 519 583 519 583 519 583 519 583 519 583 519 583

Antifony 519 584 519 584 519 584 519 584 519 584 519 584 519 584

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

Krátké čtení 589 662 592 666 1713 1930 599 674 602 677 605 681 608 684

Závěrečná modlitba 588 662 592 666 1369 1530 599 673 602 677 605 680 608 684

Nešpory: SO 13. 5.

Hymnus 517 581 517 581 517 581 1369 1531 517 581 517 581 517 581 517 581

Antifony 585 659 590 663 838 940 1371 1532 868 973 884 990 900 1008 609 686

Žalmy 808 908 823 924 838 940 1715 1932 868 973 884 990 901 1008 916 1025

Kr. čtení a zpěv 586 659 590 664 593 667 1371 1532 600 675 603 678 606 682 609 686

Ant. ke kant. P. M. 586 659 590 664 594 668 1371 1533 600 675 603 679 606 682 610 686

Prosby 586 660 590 664 594 668 1718 1936 600 675 603 679 606 682 610 687

Záv. modlitba 588 662 588 662 592 666 1369 1530 599 673 1372 1533 605 680 612 689

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)

BREVIÁŘ PRO LAIKY 13. – 20. KVĚTNA 2017

Pondelok 15. 5. o 7:40 hod.: Týždeň s...  Košice – Kavečany

Krátky príspevok o farnosti, ktorá sa zapája do týždňových modlitieb za Televíziu LUX.

Utorok 16. 5. o 17:30 hod.: Doma je doma (Biele srdce) 

Každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ocenenie Biele 

srdce vyjadrujúce charakter starostlivosti, vedomosti a humanity, ktoré napĺňa prácu 

a ducha ošetrovateľstva. Viac o ich práci aj tejto cene v relácii. Moderuje Jana Trávníčková. 

Streda 17. 5. o 17:00 hod.: EkoKlbko (O pokladoch zeme )

Klbko s prekvapením zisťuje, čo všetko nám neživá príroda poskytuje. A dokonca sa 

dozvie aj to, že neživá príroda má svoj život.

Štvrtok 18. 5. o 21:10 hod.: Poltónklub (Miro Jilo)

Miro Jilo (Šmilňák) – 34, 172 cm, 82 kg aj s gitarou. Ženatý sociálny pracovník, býva-

lý rybár a džudista, v predstavách aj karatista. Napísal piesne k trom albumom sku-

piny Metelica. 

Piatok 19. 5. o 16:00 hod.: Vzťahy (Vzor a obraz) 

Sme Božie diela stvorené na jeho obraz. Kto je našim vzorom? A čo robíme s našimi 

obrazmi? Osová súmernosť, stredová súmernosť a podobnosti... aj tie nám pomôžu 

pri pochopení matematických aj Božích zobrazení. Sledujte VZŤAHY s Palim Dankom. 

Sobota 20. 5. o 20:30 hod.: Matka Tereza – Pero v Božej ruke (film)

Matka Tereza patrí nepochybne k najznámejším osobnostiam 20. storočia. Film Fab-

rizia Cista sleduje jej osudy od počiatkov verejného pôsobenia a odhaľuje obetavosť 

a odvahu, ktorú na cestách Pána preukázala a ktoré jej vyslúžili úctu po celom svete.  

Nedeľa 21. 5. o 10:15 hod.: Svätá omša zo Šaštína

Priamy prenos sv. omše z Národnej baziliky Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne, 

na začiatku predstaví moderátor Pavol Danko v živom vstupe novú komunitu spra-

vujúcu pútnické miesto.  

Programové tipy TV LUX  

od 15. 5. 2017 do 21. 5. 2017

Viac informácií na www.tvlux.sk
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MODLITBA SRDCE
Jean Lafrance • Z francouzštiny přeložila 
Terezie Nerušilová • Odpovědná redaktorka 
Ludmila Martinková

Na začátku této knihy se autor zabývá jed-
ním z velkých témat východní spirituality: ob-
rácením neboli putováním ke svému srdci. Dále 
se věnuje modlitbě jako přirozené skutečnos-

ti člověka, aby si pak mohl položit otázku, jak se lze modlit 
bez ustání v každodenním životě. Nakonec se autor zaměřuje 
na člověka ve stavu nepřetržité modlitby a na to, jak se takový 
člověk modlí za ostatní a zvláště za své nepřátele a hříšníky. 
V závěru knížky jsou uvedeny dvě úvahy: Odvaha v modlitbě 
(Otec de Ravignan) a „Otče, kdo tě naučil nepřetržité modlit-
bě?“ (Antonyj Surožskij).

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 102x164 mm, 136 stran, 149 Kč

JAKO SŽÍRAJÍCÍ OHEŇ • ROZPRAVA 
MNICHA O PROKAZOVÁNÍ 
MILOSRDENSTVÍ
Dom Samuel • Z francouzštiny přeložila 
Tereza Hodina • Předmluva Dominik 
kardinál Duka OP • Redigovali Eva 
Fuchsová a Pavel Kolmačka

Dom Samuel promlouvá o tom, co nás oslabuje: naše chabá 
víra v křesťanskou rodinu, v níž děti vyrůstají a nalézají svou 
rovnováhu; náš zmatek pramenící z nespravedlivých činů ně-
kterých kněží; nedostatek upřímnosti, pomluvy a křivá obvi-
nění; naše malověrnost, když přijde řeč na povolání, na řehol-

ní či mnišský život. A hovoří také o tom, co nás nese: milost 
pevného života modlitby; umění předávat zkušenost; váha ot-
covství; schopnost odpouštět. Jako hlavní vlákno se celým 
textem knihy vine milosrdenství a vzájemné odpuštění. Přílo-
hou knihy je homilie při zádušní mši svaté za kardinála Milo-
slava Vlka v Praze v kostele sv. Benedikta, v klášteře karmeli-
tek (24. 3. 2017).

Triáda ve spolupráci s opatstvím Nový Dvůr 
Brož., 145x190 mm, 212 stran, 259 Kč

EUCHARISTIE – SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ • 
SBORNÍK K I. NÁRODNÍMU EUCHARISTICKÉMU 
KONGRESU 2015
Sestavil Mons. Pavel Dokládal • Úvodní slovo Dominik 
kardinál Duka OP a Jan Vokál, biskup – delegát ČBK 
pro eucharistické kongresy

Národní eucharistický kongres 2015 se stal impulsem k pro-
hloubení eucharistické úcty v naší zemi. K jeho průběhu (včet-
ně slavnosti Těla a Krve Páně v červnu 2015) se slovem i ob-
razem vrací tato knižní publikace, jež je sborníkem přednášek 
významných českých teologů (Jaroslav Brož, Radek Tichý, Jiří 
Paďour, C. V. Pospíšil, Benedikt Mohelník, Prokop Brož, Jitka 
Jonová), které zazněly na Konferenci o Eu-
charistii v říjnu 2015 v Brně. Obrazová část 
knihy přibližuje zejména národní část eucha-
ristického kongresu, která proběhla v Brně 
16.–17. října 2015.

Martin Leschinger – FLÉTNA 
Brož., 160x229 mm, 142 stran + 16 stran 

barevné obrazové přílohy, 165 Kč

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

PRO DUCHOVNÍ ŽIVOT


