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„Kněz musí zemřít následkem těžké apoštolské práce, 
neexistuje žádná jiná smrt hodná kněze.“

(Sv. Leopold Mandić OFMCap.)
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I.

Je jisté, že všichni musíme zemřít. Čas 
je ale nejistý. Není nic tak jisté jako smrt, 
ale nic tak nejisté jako hodina smrti.

Můj bratře, už je určený rok, měsíc, 
den, hodina a okamžik, kdy my, já a ty, 
opustíme tento svět a přejdeme do věč-
nosti. Ale tuto dobu neznáme. Ježíš Kris-
tus nám říká, abychom byli stále připra-
veni, neboť smrt přijde jako zloděj v noci 
a skrytě. „Den Páně přichází jako zloděj 
uprostřed noci.“ (1 Sol 5,2) A hned říká, 
že máme bdít, protože přijde, když na to 
budeme nejméně připraveni, a bude nás 
soudit: „V hodinu, kdy to budeme nejmé-
ně čekat, přijde Boží Syn.“ Svatý Řehoř 
říká: „Bůh nám k našemu dobru nedává 

Nejistota hodiny smrti
„Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, 

kdy se toho nenadějete.“ (Lk 12,40)

znát hodinu smrti, abychom byli na smrt 
stále připraveni.“ A protože smrt může 
přijít v každou dobu a na každém místě 
a může vzít život, pak musíme, jak říká 
svatý Bernard, čekat na ni vždycky, chce-
me-li dobře a blaženě zemřít: „Smrt čeká 
na tebe všude a ty ji máš vždycky očeká-
vat.“ Každý ví, že musí zemřít. Ale mno-
zí se bohužel domnívají, že smrt je tak 
daleko, že ji ztrácejí ze zřetele. Také lidé 
v nejvyšším stáří a nemocné osoby si ješ-
tě namlouvají, že budou žít tři nebo čtyři 
roky. Odpovídám však, kdopak víme, kdo 
zemře náhlou smrtí také v našich dnech, 
vsedě, v chůzi, nebo ve spánku ve své po-
steli? Je jisté, že žádný z těch lidí, kteří 
zemřeli, nevěděl, že umře nenadále v ten 
den. Z tolika lidí, kteří dnes umírají ve své 

posteli a přecházejí do jiného života, se 
žádný nedomýšlel, že zemře v tomto ro-
ce a že se jeho dny uzavřou. Je málo úmr-
tí, která se stanou očekávaně.

Můj křesťane, jestliže tě chce ďábel 
svádět ke hříchu tím, že říká: „Zítra se vy-
zpovídáš!“ odpověz mu, že vůbec nevíš, 
zda zítra nebude poslední den tvého ži-
vota. Kdyby tato hodina, tento okamžik, 
kdy bych se obrátil k Bohu zády, byla pro 
mě tou poslední, jak by se mi pak vedlo 
na věčnosti?

Jak se mnoha ubohým hříšníkům při-
hodilo, že během požívání nějakého otrá-
veného pokrmu byli uchváceni smrtí a byli 
uvrženi do pekla! „Jako ryby na udici by-
li lidé v okamžiku neštěstí takto zaplete-
ni.“ (srov. Kaz 9,12) Okamžikem neštěstí 
je vlastně ten čas, kdy hříšník Boha sku-
tečně uráží. Ďábel říká: Toto neštěstí se 
ti nestane. Ty mu ale odpověz: A jestliže 
mě postihne, co se stane se mnou na ce-
lou věčnost?

Pokračování na str. 12

Abychom zachránili svoji duši 
pro nebeské království, mu-
síme uznat své hříchy a zříci 

se jich, říká sv. Alfons z Liguori. To není 
žádná nová informace. A přece: Jsme si 
vědomi toho, že je toto třeba udělat včas? 
Dříve, než nastane okamžik naší smrti? 
A máme na paměti, že den ani hodinu 
své smrti neznáme? Pak je nutné neotá-
let a vyznat svůj hřích, napravit škody jím 
způsobené. Zvolený text italského světce 
je uveden místo obvykle uveřejňované ka-
techeze z generální audience Svatého ot-
ce, který měl v době redakční uzávěrky 
tohoto čísla Světla dovolenou. Nicméně 
Alfonsovo rozjímání nás velmi příhod-
ně uvádí do tématu, kterým je tentokrát 
„zpověď a Boží milosrdenství“.

Vstupujeme totiž do týdne, v němž si 
téměř každý den připomínáme světce, kte-
rý nás vede na cestě spásy k lítosti nad hří-
chy a k jejich nápravě, k životu ze svátosti 
smíření a Eucharistie (sv. Alfonse slavíme 
v úterý 1. srpna). Již tuto neděli si může-
me připomenout sv. Leopolda Mandiće, 
jenž se proslavil ani ne tak svou malou po-
stavou, jako spíše svým obětavým působe-
ním ve zpovědnici. (str. 4–6) Ačkoliv ze-
mřel přesně před 75 lety, jeho poselství 

pro záchranu lidských duší září stále až 
do dnešních dnů. Zvláště výrazně nás pak 
vede k uvědomění si, že nikoliv kněz, ale 
Ježíš – sám Bůh – umřel za naše hříchy, 
a že tedy svým hříchem zraňujeme Troj-
jediného Boha. Ježíš je k nám však velmi 
milosrdný, vždyť odpustil i lotru na kříži.

Nelze však brát Boží milosrdenství na 
lehkou váhu. Nakonec nezbytnou podmín-
kou pro jeho plné přijetí je vyznání svého 
hříchu, své urážky Boha. Děje se tak ve 
svaté zpovědi, avšak je důležité, aby zpo-
věď byla vykonána dobře, poctivě a včas. 
K tomu nás vybízí další světec tohoto týd-
ne (pátek 4. srpna), který je znám svou 
horlivostí pro spásu lidských duší – sv. Jan 
Maria Vianney. (str. 7) Vykonat dobrou 
zpověď může být pro někoho velmi těž-
ké, zvláště nemá-li dost odvahy a vůle se 
upřímně vyznat či nemá-li dostatek lítos-
ti nad svými hříchy. Existuje však ještě ji-
ný závažný problém, a tím je skrupulozi-
ta. Takový člověk má stále pocit, že mu 
nebyly hříchy odpuštěny, že je něčím vi-
nen, permanentně se zkoumá a dochází 

k sebeobviňování. V takovém případě je 
pak nutné přijmout za své to, že existuje 
Jeden, který má tohoto člověka rád, který 
za jeho hříchy položil život – Ježíš. Tak to 
doporučuje sv. Jan z Avily ženě, která tr-
pěla onou úzkostlivostí. (str. 8)

Jedním z užitků mše svaté je i odpuš-
tění všedních (lehkých) hříchů, zmenšení 
časných trestů a rozmnožení posvěcující 
milosti. (str. 9) Je k tomu však zapotřebí 
dokonalé lítosti. Neznamená to však, že po-
kud nemáme těžký hřích, nemusíme cho-
dit ke zpovědi. Vždyť i malá urážka Boha 
zůstává urážkou, a je-li opakována či způ-
sobuje oslabení duše v boji se zlem, pak je 
nutné dát věci do pořádku. Jednou to bu-
deme muset učinit, tak proč to odkládat, 
když nevíme dne ani hodiny?

K důvěře v sílu Eucharistie nás vede 
svým svědectvím o obrácení ze satanismu 
Wilson Lopez. (str. 10–11) Zároveň po-
uka zuje na moc modlitby růžence, což ve 
fatimském výročním roce může být i pro 
nás opětovným povzbuzením, že Panna 
Maria je skutečnou Prostřednicí milosr-
denství a milosti Boží. Zbývá pak už jen 
jediné: Neodkládat nic, co je potřebné 
a užitečné pro spásu naší duše.

Daniel Dehner

Editorial

Sv. Alfons Maria z Liguori
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Liturgická čtení
1. čtení – 1 Král 3,5.7–12
Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu 
v noci. Bůh pravil: „Žádej si, co bych ti 
měl dát.“ Šalomoun řekl: „Hospodine, 
můj Bože, tys učinil svého služebníka 
králem místo Davida, mého otce. Ale 
já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj 
služebník je však uprostřed tvého lidu, 
který sis vyvolil, lidu četného, který ne-
lze pro množství ani sečíst, ani odhad-
nout. Dej proto svému služebníku chá-
pavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem 
a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by 
jinak mohl vládnout nad tímto tak po-
četným lidem?“ Pánu se líbilo, že Šalo-
moun žádal právě toto, a proto mu řekl 
Bůh: „Poněvadž jsi žádal právě toto a ne-
žádal sis dlouhý věk ani bohatství ani 
život svých nepřátel, ale přál sis chá-
pat právo, hle – splním tvá slova. Dám 
ti moudré a prozíravé srdce, že nebylo 
podobného před tebou a ani po tobě po-
dobné nepovstane.“

2. čtení – Řím 8,28–30
Bratři! Víme, že těm, kteří milují Boha, 
všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo 
jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které 
napřed poznal, ty také předurčil, aby by-
li ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak 
on byl první z mnoha bratří. A ty, které 

Dokončení na str. 12

Žiješ uprostřed světa, který ztra-
til ze zřetele opravdové hod-
noty a utápí se v bezcenných 

náhražkách. Snaží se tě přesvědčit, co 
všechno by sis měl opatřit a jak velice se 
tím obohatíš. Ale všichni ti, kteří tak hor-
livě nabízejí a podněcují ke koupi, nemyslí 
při tom na tvůj prospěch, ale jen na svůj 
vlastní zisk. Uprostřed všeho toho hlo-
mozu není pro tebe snadné zaslechnout 
docela tiché pozvání, kterým tě Pán zve 
do své blízkosti. Rád by tvoji pozornost 
obrátil ke zcela jiným hodnotám. Použi-
je k tomu výmluvných obrazů převzatých 
právě ze světa majetku a obchodu, kte-
ré ovládají mysl tolika lidí. Pros ho o mi-
lost, aby jeho božská nabídka nezapadla 
v té záplavě reklamy, která odevšad do-
léhá s tak neodbytným humbukem. Pře-
svědčíš se, že nebudeš litovat, věnuješ-li 
mu chvíli opravdové pozornosti. Je to je-
diná nabídka, která nezištně sleduje jen 
tvůj skutečný a nejvyšší prospěch. Pře-
svědči se o tom.

Otázka hodnot není rozhodující jen 
v materiálním světě. Ježíšovy obrazy o po-
kladu a perle tě mají přesvědčit, že i v Bo-
žím království záleží na tom, poznat dobře 
pravou cenu všeho toho, co ti nabízí sám 
Bůh. Jen ten, kdo objeví, jaký je to poklad, 
jak nedocenitelný je dar Božího králov-
ství, bude ochoten obětovat všechno, jen 
aby jej získal. V tom je tajemství těch, kte-
ří dokázali opustit všechno a jít za ním (1).

Zatímco tento svět ti staví před oči 
spoustu zlatých telat, která si ani nikdy 
nebudeš moci opatřit, předmět božské 
nabídky je dosažitelný pro každého. Pře-
devším záleží na tom, abys ho skutečně 
poznal a náležitě docenil. Obchodníci to-
hoto světa se uchylují k nejrůznějším re-
klamním trikům. Boží „trik“ je zcela ji-
ného druhu: je to trik vzájemné výměny.

Daleko dříve, než jsi ty mohl objevit 
poklad ukrytý v poli, dříve, než jsi mohl 
spatřit nejvzácnější perlu, abys pak mohl 
obětovat všechno a získat ji, udělal to již 
před tebou tvůj Pán a Bůh. Pro něho, pro 
Božího Syna, skrze něhož všechno je stvo-
řeno, tím pokladem nad poklady a nej-
dražší perlou jsi ty sám, a to pro skuteč-
ný obraz jeho Otce, který vidí ve tvé duši. 
Rozhodl se, že pro tento poklad, pro tuto 
perlu prodá všechno, co má.

Teprve z té skutečné ceny, kterou za-
platil za pole, kde tě našel, může poznat, 

jakou máš hodnotu: dal svou božskou 
vznešenost a slávu a přijal postavení slu-
žebníka, i zde na zemi se vzdal všeho 
pohodlí, bohatství i postavení a nakonec 
obětoval to nejdražší a nejvzácnější, svou 
čest, svou krev, svůj život. Taková je ce-
na, kterou za tebe zaplatil. Nemůžeš na-
jít lepšího, šlechetnějšího a velkomyslněj-
šího držitele, není nikoho, kdo by výše 
a lépe ocenil tvou hodnotu. Tvoje cena 
tedy není v tom, co máš, ale v tom, co jsi 
a co můžeš být. Zhodnocuje tě to, co je 
v tobě Božího, to, že můžeš být podobný 
Nejvyššímu, smýšlet jako On, jednat jako 
On, trpět jako On, milovat jako On. Tvo-
je cena je v tom, že dobrovolně a s láskou 
přijímáš tuto podobu s ním. Tvoje cena 
je v tom, že v tobě proudí jeho milost, že 
v tobě přebývá On sám, že jsi chrámem 
jeho Ducha. Čím více se Mu podobáš, 
tím více roste tvoje cena v jeho očích. Co 
neudělal pro anděly, udělal pro tebe. Pro 
krásu Otcova obrazu v tobě chce získat 
do svého vlastnictví s tebou i pole toho 
prostředí, ve kterém si tě pro sebe ukryl. 
Svým úsilím o svatost, o Boží obraz v so-
bě, posvěcuješ i své okolí. Až tě jednou 
andělé vloží do nádoby, poznáš, za jak ne-
patrnou cenu jsi získal nejdražší poklad 
– věčné spojení s Bohem.

Tuto svou podobu a cenu bys také mohl 
sám zničit. Všechno bude zmařeno, jestli-
že zaslepen pyšnou prázdnotou odmítneš 
velkodušnou Boží nabídku, jestliže nebu-
deš ochoten prodat všechno ostatní, jen 
abys získal jeho skutečný neocenitelný 
poklad. Všechno, co božský Obchodník 
pro tebe obětoval, aby tě získal, by přišlo 
nazmar. Jemu by pak nezbylo, než oddě-
lit tě od spravedlivých a hodit tě do ohnivé 
pece, kde bude pláč a skřípění zubů. Za-
stav se na chvíli a pokus se domyslet ta-
kovou hrůznou budoucnost. Skutečným 
peklem ti pak bude již samo poznání to-
ho, kým je Ten, jehož dědictví jsi mohl 
získat, co všechno jsi zpupně a bláhově 
odmítl, čím jsi mohl být, kdybys nabíze-
nou velkou výměnu tak hanebně a nená-

Pravé poklady
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Vyjdou andělé a oddělí 
zlé od spravedlivých.

17. neděle v mezidobí – cyklus A

vratně nezmařil. Umíš si představit větší 
tragédii než tento zoufalý stav vydědění, 
ze kterého už není žádného východiska?

Poklekni k Ježíšovým nohám a pros 
Jej vroucně o moudré, chápavé a prozíra-
vé srdce, které umí rozlišit pravou hodno-
tu od skutečné prázdnoty. Poděkuj Mu 
za tu nesmírnou cenu, jakou za tebe pla-
tí, aby tě takové tragédie ušetřil. Pomys-
li přitom na mnohé, kterým bezprostřed-
ně hrozí, že budou odděleni. Není ti jich 
líto? Zeptej se Pána, co máš prodat, aby 
i jejich drahocenná perla byla vykoupena, 
a udělej to pak pro ně i pro sebe s oprav-
dovou velkodušností. Pochopils to všechno?

Pane, dej, ať si zvolím tvá přikázání a ne-
návidím každou falešnou cestu (2).

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Mt 19,27; (2) srov. Ž 119,128
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Měl jenom 135 cm a vadu řeči. Nezanechal po sobě žádná teologická díla. Během jeho kanonizace v roce 1983 
svatý Jan Pavel II. řekl, že jediná věc, kterou dělal dokonale, byla služba ve zpovědnici.

Otec Leopold Mandić zpoví-
dal 12 až 15 hodin denně. Je-
ho zpovědnicí byla maličká 

řeholní cela, kterou nazývali „salónkem 
pohostinnosti“. Než začal zpovídat, dlou-
ho se modlil. Když bylo zpovídajících se 
výjimečně mnoho, tehdy ani nejedl. Ke 
zpovědi k němu přijížděli lidé z celé Itá-
lie: dělníci, rolníci, inteligence, a také 
šlechtici, kněží i biskupové. Svatý Otec 
Pio se často ptával poutníků, kteří k ně-
mu přicházeli ze severní Itálie: „Proč při-
jíždíte ke mně? Máte přece svatého zpo-
vědníka u vás.“ Myslel samozřejmě otce 
Leo polda. Tyto dva svaté zpovědníky pro-
hlásil papež František za patrony Roku 
milosrdenství.

Svatý Leopold Mandić se narodil 
12. května 1866 v Castelnuovo v Dalmá-
cii (dnes je to Herceg Novi v Černé Hoře) 
ve zbožné katolické rodině. Byl nejmlad-
ším z dvanácti dětí Karoliny Zarevićo-
vé a Petra Mandiće. Ačkoliv Leopoldo-
va matka pocházela z bohaté šlechtické 
rodiny a otec svědomitě pracoval, jejich 
hospodářská situace se stále zhoršovala. 
Navzdory tíživým okolnostem jejich ví-
ra neochabovala. Po letech řeholníkova 
sestra vzpomínala: „Náš tatínek byl svatý 
člověk; každé ráno chodil na mši svatou 
a ke svatému přijímání; můj bratr (otec 
Leopold) byl vždycky s ním.“

Povolání

Už ve věku 16 let Leopold vstoupil do 
semináře bratří kapucínů v Udine – ro-
ku 1866 připojeném k Italskému králov-
ství. Kněžské svěcení přijal 20. září 1890 
v Benátkách.

Otec Leopold toužil po návratu do své 
vlasti, aby tam začal misijní práci na sjed-
nocení křesťanů a obnovení dialogu s ji-
nými náboženstvími. Avšak Boží plány 
pro něho takové nebyly... Otec Leopold 
se bez sebemenší námitky podřídil svým 
řeholním představeným, kteří mu nedo-
volili odjet na jeho vytoužené misie, po-
něvadž byl malého vzrůstu, měl výraznou 
vadu řeči a zdravotní problémy. V roce 
1906 byl poslán do kláštera Svatého kří-

že v Padově, aby tam věřícím sloužil ve 
svátosti smíření.

Světec po sobě nezanechal životopis, 
avšak z jeho soukromé korespondence 
a zápisků spěšně napsaných na obrázky 
nebo z vyprávění jeho spolubratrů víme, 
že smíření se s nemožností misijní práce 
pro něho nebylo lehké. Ještě po nějakou 
dobu otec Leopold dělal, co mohl, pro 
naplnění své touhy. Intenzívně se učil ci-
zí jazyky. Kromě chorvatštiny znal neje-
nom italštinu a latinu, ale uměl mluvit 
i srbsky, slovinsky a řecky.

„Každá duše 
pro mě bude Východem...“

Pán Ježíš neobyčejným způsobem otci 
Leopoldovi potvrdil, že má zůstat v klášte-
ře v Padově a neodjíždět na misie na Vý-
chod. Když totiž dával jedné osobě svaté 
přijímání, ta mu poté, co je přijala, sdě-
lila toto: „Otče, Pán Ježíš mi přikázal ti 
říct, že každá duše, které tady pomůžeš 
ve zpovědi, je tvým Východem.“ Ve svých 
zápiscích z onoho dne otec Leopold po-
znamenal: „Odteď každá duše přicházejí-
cí ke mně bude pro mě Východem.“ Byla 

to rozhodující chvíle, ve které změnil svoji 
vlastní představu povolání a v poslušnosti 
a s pokorou přijal to, co pro něho připra-
vil Bůh. „S každým kajícníkem, který po-
klekal v jeho zpovědnici, obnovoval slib 
poslušnosti.“ Vlastně tak na cestě napros-
té poslušnosti a pokory dosáhl otec Leo-
pold svatosti. Choval se nejednou způso-
bem velice nekonvenčním...

Jednoho dne se v jeho cele objevil Jan 
Chivato, člověk, který se nezpovídal po 
mnoho let. Rozhodnutí jít ke svátosti po-
kání za otcem Leopoldem po tak dlouhé 
pauze bylo pro něho velice těžké. Chiva-
to byl v takovém stresu a tak zmatený, že 
po vstupu do cely usedl na místo otce, za-
tímco ten – neřekl nic – poklekl a vysle-
chl zpověď. Když si Jan po určitém čase 
uvědomil svůj omyl, začal se řeholníko-
vi velice omlouvat. A tehdy se otec Leo-
pold srdečně zasmál a řekl mu: „Nic se 
nestalo. Jdi v pokoji!“ Jan doznal, že tím-
to postojem získal otec Leopold jeho úpl-
nou důvěru.

„Věřím, tedy mluvím a pracuju“

Co bylo příčinou toho, že před jeho 
celou stály dlouhé řady lidí z nejrůzněj-
ších společenských vrstev, toužících po 
smíření s Bohem?

Ti, kdo se u otce Leopolda zpovídali, 
zdůrazňují, že dokázal – kromě několika 
vyřčených slov – způsobit, že od jeho zpo-
vědnice lidé odcházeli plni klidu, útěchy 
a posily. A jeho spolubratři vzpomínali, 
že každého člověka přicházejícího do je-
ho cely otec Leopold přijímal tak, jako by 
spása celého lidstva závisela na obrácení 
právě tohoto člověka. K lidem, kteří mě-
li veliké potíže s vyznáním svých hříchů, 
promlouval: „Já jsem také ubohý a hříšný, 
i když jsem řeholník a kněz. Kdybych ne-
měl pomoc od Pána Boha, byl bych hor-
ší než mnoho jiných lidí.“

Otec Leopold se oddával službě jemu 
svěřené s velikou obětavostí. Prakticky se 
nehnul ze své maličké cely přilepené ke 
kostelu. Nikdy neměl dovolenou – vůbec 
žádný volný den, dokonce i když byl ne-
mocný a měl horečku. Nevšímal si nesne-

Agnieszka Kańduła

Malý velký svatý – svatý Leopold Mandić (1866–1942)

Svatý Leopold Mandić
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sitelného letního úpalu nebo tuhé zimy – 
ačkoliv ve zpovědnici neměl žádné topení.

Hodně lidí, když vidělo tak přísné zása-
dy otce Mandiće, žaslo nad tím, že z něho 
přesto vyzařovala radost Boží. Takto od-
povídal všem, kteří se divili tomu, že celé 
dny pobývá ve zpovědnici: „To je celý můj 
život. Já tu nic neznamenám, do opravdy 
nejsem k ničemu. To Bůh působí.“

Svatý Leopold Mandić si byl jistý, že 
je s ním Ježíš, když zpovídá nebo slou-
ží mši svatou. Říkával: „Jak mám štólu, 
nebojím se nikoho.“ Když ho obviňova-
li, že je příliš mírný a příliš snadno udě-
luje rozhřešení, odpovídal: „Já a mírný? 
Já jsem přece neumřel za hříchy, to udě-
lal Ježíš. Copak může být někdo mírněj-
ší než on vůči lotrovi?“

Otec Leopold byl mírný k hříšníkům, 
ale nekompromisní ke hříchům, které jsou 
pramenem všeho lidského neštěstí, a ob-
zvláště co se týká hříchů proti životu, čis-
totě, manželství a rodině.

Jedenkrát přišel do zpovědnice muž, 
který zrazoval svoji ženu, a nepovažoval 
to za hřích. Otec Leopold mu ostrými 
slovy objasnil, jak veliké utrpení tím způ-
sobuje Kristu, ženě, rodině i sobě samé-
mu. Zpočátku se muž bránil, ale po jisté 
době se slzami v očích vyznal své hříchy 
a slíbil nápravu. Potom se u otce Leopol-
da pravidelně zpovídal a stal se příklad-
ným katolíkem.

Moc Eucharistie a modlitby

Co dávalo otci Leopoldovi sílu a od-
hodlanost, aby vydržel a uplatňoval ta-
kové přísné zásady, jaké si předsevzal? 
Jeho „klíčem k úspěchu“ byla mše sva-
tá, kterou označoval jako „zbraň ve ví-
tězstvích nad dušemi hříšníků“. Vstával 
za úsvitu, aby den začínal slavením Eu-
charistie, na kterou si zvykl se připravo-
vat dlouhou modlitbou o samotě. Hned 
po ní usedal ve své maličké cele – zpo-
vědnici a zůstával tam po celý den k dis-
pozici kajícníkům. Když nezpovídal, vy-
užíval každou volnou chvíli k modlitbě. 
Jak vzpomínají jeho spolubratři a před-
stavení: „Takový životní styl zachovával 
po 40 let, bez jediného slova stížnosti.“ 
Otec Leopold tak mohl žít, protože se za-
miloval do Boha, doufal bezmezně v jeho 
milosrdenství. Říkával: „Naše činy mají 
hodnotu jen natolik, nakolik jsou koná-
ny z lásky k Pánu Bohu.“

Po mnoha hodinách ve zpovědnici 
končil otec Leopold svůj den modlitbou, 
protože jak zdůrazňoval: „Hluboké nábo-
ženské reflexe jsou plodem horoucího se-
trvávání v noci na modlitbě před eucha-
ristickým Ježíšem.“ Jeho spolubratři ho 
často nacházeli v kapli, kde na kolenou 
zjevně zápasil se spánkem. Když mu ale 
říkali, aby si přece šel odpočinout, on od-
povídal: „Těm, které zpovídám, dávám leh-
ké pokání, proto musím za ně sám zby-
tek pokání odčinit.“

Otec Leopold často opakoval, že co-
koliv na zemi děláme, musíme dělat v pří-
tomnosti Boha, a tehdy celý náš život bu-
de nepřestávající modlitbou. A vlastně 

složil takový slib – slib zůstávat pořád 
v přítomnosti Boha, stále na něho myslet.

Vroucně vybízel kajícníky k horoucí 
modlitbě. Připomínal: „Svaté evange lium 
vypráví, že jediný pokyn Krista Pána po-
stačil k utišení bouře na moři. Za dva ti-
síce let náš Pán tu moc neztratil, On je 
věčný a to stačí.“ Když k němu přicháze-
li lidé, kteří už ztratili naději, říkal: „Když 
to vypadá, že už je všechno ztracené, Je-
žíš podává ruku Petrovi, který pro nedů-
věru tone ve vlnách, a říká: »Malověrný, 
proč jsi pochyboval?«“ Otec Leopold ne-
ustále zdůrazňoval: „Podle pořádku usta-
noveného Bohem a podle běžného půso-
bení Boží prozřetelnosti nám každé dobro 
má být dáno prostřednictvím modlitby.“

Neobyčejné dary

Otec Leopold měl některé neobyčej-
né dary. Jedním z nich, který mu velice 
usnadňoval službu ve svátosti smíření, 
byl dar „vhledu do lidského svědomí“. 
Jeho penitenti vzpomínají, že měli pocit, 
že otec Leopold zná jejich hříchy dříve, 
než mu je vůbec vypoví, a často je vedl, 
pomáhal jim vyslovit ty, na které zapo-
mněli nebo byly pro ně těžké k vyznání.

Typický je následující příběh: „Kdysi 
(otec Leopold) na ulici míjel neznámého 
na kole. Díval se na něho pohledem tak 
pronikavým, že se tamten ozval: »Stalo se 
něco, otče? Mohu vám nějak pomoci?« – 
»Pojď se mnou do kostela!« odpověděl mu 
na to otec Leopold. A ten člověk, který 
se 40 let nezpovídal a ještě se chlubil, že 
nevěří v Boha, a snižoval církev i kněze, 
šel za ním, vyzpovídal se a od té doby žil 
jako příkladný křesťan. Vypravoval všem, 
že pohled otce Leopolda jím projel skrz 
naskrz jako meč a znemožnil mu odpo-
vědět záporně na jeho pozvání.“

Známy jsou rovněž příklady uzdrave-
ní uskutečněných na zásah sv. Leopolda 
prostřednictvím Nejsvětější Panny Marie, 
ke které měl řeholník velkou zbožnou úc-
tu a k níž vždycky posílal penitenty, kteří 
potřebovali obzvláštní milosti, prosící za 
úmysly obzvláště náročné.

Jeden z příběhů těchto uzdravení je 
tento: „V roce 1928 mu řekli, že jedno 
děvčátko umírá na zápal mozkových blan. 
Otce Leopolda to velice zasáhlo, poprosil 
tedy o jablko, požehnal je a řekl: »Dej je 
děvčátku a Matka Boží je uzdraví.« A ona, 
sotva je snědla, byla zdravá. Rychle se Otec Leopold – gigant Boží milosti

Pomník sv. Leopolda Mandiće 
v Medžugorje
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k němu vrátili, aby mu to řekli. A on od-
pověděl: »To Matka Boží. Ó Panno přebla-
hoslavená! Jak jsi dobrá!«“

Svatý Leopold dostal od Boha dar pro-
rocké vize týkající se tragických událostí 
2. světové války. Sám komentuje ono vi-
dění následovně: „Té noci,“ promlouval 
23. března 1932 s hořkým pláčem, „mi 
během modlitby Pán otevřel oči a spatřil 
jsem Itálii v moři ohně a krve.“ A už bě-
hem trvání války, když se ho ptali na to, 
zda bude Padova bombardována, odpo-
věděl: „Bude bombardována, a to velice. 
Rovněž tento kostel a klášter utrpí, ale ne 
tato cela. V ní totiž Bůh ukázal lidem tak 
mnoho milosrdenství, že zůstane netknu-
ta jako viditelné znamení jeho dobroty.“ 
A tak se také stalo. Pět velkých bomb zni-
čilo 14. května 1944 kostel a část kláštera, 
ušetřena byla jen malá cela otce Leopolda.

Smrt branou do nebe

Při 50. výročí svého kněžského svěce-
ní otec Leopold řekl svým řeholním spo-
lubratrům: „Narodili jsme se k práci. Je 
to velká radost, mít co dělat. Proste Pá-
na Boha, abychom mohli umřít z těžkos-
tí apoštolských.“

On sám, vyčerpán apoštolskými těž-
kostmi, zemřel v Padově, ve městě svaté-
ho Antonína, 30. července 1942. V tento 
den otec Leopold obzvlášť prodloužil svoji 

přípravnou modlitbu na mši svatou. Když 
se šel obléknout do liturgického oděvu, 
omdlel. K vědomí se probral ve chvíli po-
sledního pomazání. V kanonizačním pro-
cesu superior, otec Benjamin, vypověděl: 
„Já, který jsem u něho byl v jeho posled-
ních chvílích, jsem přesvědčen, že při je-
ho přechodu do věčnosti byla Matka Boží. 
Zemřel, opakujíc modlitbu Zdrávas Krá-
lovno. Když došel ke slovům »Ó milosti-
vá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!«, 
pozvedl se a s radostí vztahujíc ruce vzhů-
ru, jako by se chtěl dotknout něčeho pře-
divného, odešel...“ Pro otce Leopolda se 
smrt stala branou do nebe.

V životopise světce čteme: „Bezpro-
střední příčinou smrti otce Leopolda by-
la rakovina žaludku. Profesor Enrico Ru-
baltelli, jeho lékař, uvádí, že v posledních 
dnech svého života musel velmi trpět, po-
něvadž kvůli nemoci zažívacího ústrojí 
nemohl přijímat žádný pokrm, a nervo-
vý systém měl velmi citlivý. Prakticky te-
dy zemřel hladem. Navzdory tomu zůstal 
až do konce přívětivý a trpělivý.“

Ať neobyčejný příklad otce Leopolda 
vlévá do našich srdcí důvěru v nekoneč-
né Boží milosrdenství – které můžeme 
zakusit pokaždé, když klekáme ve zpo-
vědnici a se zármutkem vyznáváme svo-
je hříchy – i v sílu důvěřující modlitby. 
Ať je pro nás vzorem úplného odevzdá-
ní se nám svěřeným úkolům a pokorné-

ho hledání a přijímání Boží vůle v na-
šem životě – bez ohledu na naše vlastní 
plány. Především ať je ponaučením, jak 
docházet ke svatosti tam, kam nás Bůh 
postavil, prostřednictvím lidí, mezi kte-
rými jsme, v našem každodenním, oby-
čejném životě.

Ukazatelem ať jsou pro nás slova sva-
tého otce Mandiće: „Nejsou zapotřebí mi-
mořádná pokání. Stačí, že snášíme s tr-
pělivostí běžné starosti našeho ubohého 
života: neporozumění, nevděčnost, poní-
žení, trápení způsobované změnami roč-
ních dob nebo prostředí, ve kterém žije-
me. Ty tvoří kříž, který nám hřích vložil 
na ramena a který Bůh chtěl jako prostře-
dek naší spásy.“

V těžkých chvílích prosme tohoto „ve-
likého – malého svatého“ o přímluvu, pro-
tože, jak sám řekl: „Také z nebe budu po-
kračovat ve své práci na záchraně duší.“

Z Miłujcie się! 3/2016 přeložila -vv

Cela otce Leopolda v klášteře 
Svatého kříže v Padově

„Také z nebe budu pokračovat 
ve své práci na záchraně duší.“

Kardinál Onaiyekan: Bojíte se islamizace?
Jděte christianizovat!

„Nikdo vás nemůže islamizovat, pokud 
vy nebudete souhlasit se svou islamizací,“ 
řekl ve svém kázání 2. července nigerij-
ský kardinál John Onaiyekan. Arcibiskup 
Abuji mluvil na téma poplašných hlasů 
o plánech na islamizaci země. „I kdyby 
někdo tyto plány měl, má na ně plné prá-
vo. Stejně tak jako já mám právo christia-
nizovat celou Nigérii. Odpověď nenajdeme 
ve stížnostech a lamentacích. Povstaňte ja-
ko muži a jděte christianizovat Nigérii,“ ká-
zal kardinál Onaiyekan při nedělní liturgii 
ve farním kostele Panny Marie Ustavičné 
pomoci, kde udílel biřmování.

„Pokud nejste připraveni vstát a nést 
kříž, jste na pokraji ztráty své víry; pokud 
nechcete přijít o své výhody pro Krista, ne-
zasloužíte si nazývat se křesťany,“ pokra-

čoval nigerijský kardinál. Jak dále vy-
světlil, nikdo nepřivede národ ke Kristu 
vyhledáváním vlastní prosperity a mate-
riálních výhod. „Národ christianizujete, 
když jste připraveni stát na straně pravdy, 
hlásat evangelium, nést kříž a následovat 
Pána Ježíše,“ hlásal biřmovancům kardi-
nál Onaiyekan.

Připomeňme, že Nigérie je se svými 
186 miliony obyvatel nejlidnatějším stá-
tem Afriky. Počet muslimů a křesťanů je 
podle statistik téměř vyrovnaný, vyznava-
či sunnitského islámu převažují asi o dva 
procentní body. Zároveň je také zemí, ze 
které v posledních měsících přichází ital-
skou cestou nejvíce emigrantů.

Zdroj: www.radiovaticana.cz, 4. 7. 2017
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Milé děti, jakmile má někdo 
na duši malou skvrnu, má 
jednat jako člověk, který 

má krásnou křišťálovou nádobu, o kte-
rou se stará s velkou pečlivostí. Jakmile 
zpozoruje, že na nádobě leží trochu pra-
chu, hned ji houbou očistí. Jak je opět ta 
nádoba jasná a lesklá! Tak to máte dělat 
i vy, když zpozorujete na své duši malou 
skvrnu. Ihned s uctivostí vzít svěcenou 
vodu, udělat nějaký dobrý skutek, se kte-
rým je spojeno odpuštění lehkých hříchů, 
dát almužnu, pokleknout před Nejsvětěj-
ší svátostí a s náležitou zbožností prožít 
mši svatou.

Kdo má na své duši malou skvrnu, ten 
je, milé děti, podoben člověku, který trpí 
malou nevolností. Nepotřebuje jít k léka-
ři, může se uzdravit sám. Když má bole-
ní hlavy, potřebuje si jen lehnout, má-li 
hlad, potřebuje se najíst. Ale pokud je 
nebezpečně raněn, pak je nemoc vážná. 
V tom případě je však lékař nutný a ten-
to člověk se musí řídit jeho pokyny. Prá-
vě tak to musí dělat i ten, kdo se dopus-
til těžkého hříchu. Musí hledat pomoc 
u lékaře duší, jímž je kněz. Musí užívat 
lék, který mu předepíše, a tím je zpověď.

Milé děti, nemůžeme pochopit Boží 
dobrotu k nám, když si neuvědomujeme, 
že pro nás ustanovil velikou svátost poká-
ní. Kdybychom měli Pána prosit o něja-
kou milost, určitě bychom nikdy ani ne-
pomysleli prosit ho právě o tuto milost. 
On však předvídal naši slabost a nestálost 
v dobrém. A jeho láska ho vedla k tomu, 
že učinil to, za co bychom si ho nikdy ne-
troufli prosit.

Kdyby někdo ubohým zavrženým, kte-
ří jsou již dlouho v pekle, řekl: „K bráně 
pekelné postavíme kněze. Všichni se mo-
hou vyzpovídat, jenom potřebují k němu 
přijít.“ Myslíte, milé děti, že by tam jedi-
ný hříšník zůstal? Největší hříšníci by se 
neostýchali vyznávat své hříchy. Ano, vy-
znávali by je veřejně před celým světem. 
Ach, jak by se vyprázdnilo peklo a zapl-
nilo nebe! Nuže tedy pohleďte, milé dě-
ti, my máme čas a prostředky, které ubozí 
zavrženci nemají. Proto si jistě tito ne-
šťastníci v pekle říkají: „Prokletý knězi! 
Kdybych o tobě nikdy nic nevěděl, nebyl 
bych tolik vinen.“

Ach, jak je krásné, milé děti, pomyšle-
ní, že máme svátost, která uzdravuje rá-
ny naší duše! Ale musíme ji také přijímat 
tak, jak se sluší. Jinak přibudou k těm sta-
rým ranám nové.

Člověku, který je poset ranami, se ra-
dí, aby šel do nemocnice a svěřil se léka-
ři. Lékař ho uzdraví. Co byste však řek-
li o takovém člověku, který by si vzal nůž 
a poranil by se ještě hůř, než byl předtím? 
Ach, a přece se tak často podobáte tomu-
to člověku, když odcházíte od zpovědnice.

Milé děti, mnozí konají špatné zpovědi 
a ani si to sami příliš neuvědomují. Tako-
ví lidé říkají: „Nevím, co to se mnou je.“ 
Jsou plni nepokoje a úzkosti a neví, proč 
tomu tak je. Rádi by šli k dobrému Bohu, 
a přece k tomu nemají dost rozhodnosti. 
To pochází, milé děti, od starých hříchů, 
po kterých jsou zde ještě stopy. Mnohdy to 
pochází také od lehkých hříchů, ke kterým 
má člověk skrytou náchylnost. Někteří řek-
nou všechno, ale nemají potřebnou lítost, 
a přesto přijmou svaté přijímání. Ach, ti 
znesvěcují Krev Páně. Někdo jde ke svaté-
mu stolu s jakousi nechutí a říká: „Já mo-
hu jít, vždyť jsem se vyzpovídal ze všech 
svých hříchů, ale přesto ještě nemám úpl-
ně klid na duši.“ V tomto nejistém stavu 
jdou ke svatému přijímání. Je to nehod-
né přijímání a člověk se přiznává sám so-
bě. Svátosti, milé děti, bývají znevažová-
ny ještě i jiným způsobem. Někdo zamlčel 
těžké hříchy před deseti nebo dvaceti lety. 
Je neustále utrápený, hřích se stále vrací 
před oči jeho duše, stále si připomíná, že 
se vyzpovídá, ale zároveň to zase odklá-
dá. A to je pravé peklo. Takoví lidé mají 

jako by nutkání, aby vykonali životní sva-
tou zpověď, zde však rozprávějí o svých 
hříších, jako kdyby je udělali právě teď. 
Nevyznají, že je to už deset dvacet let ne-
vyznaný hřích. To je špatná zpověď. Měli 
by ještě také říci, že od té doby zanedbá-
vali svá duchovní náboženská cvičení, že 
necítili ve službě Bohu tu radost, jakou 
mívali dříve.

V nebezpečí zneuctění svátosti, mi-
lé děti, se vydává i ten, kdo ve chvíli, kdy 
nastane kolem zpovědnice šum, záměrně 
rychle vyznává své hříchy, a to ty, které mu 
působí největší neklid. Uklidňuje sám se-
be a říká: „Vždyť jsem se z toho vyzpoví-
dal. Jestliže zpovědník neslyšel vše řádně, 
tak to není moje chyba.“ A přece je to va-
še chyba, velmi vážná chyba, protože jste 
jednali nepoctivě. Mnozí se také vyznávají 
rychle a zneužívají okamžik, kdy kněz ne-
má plně soustředěnou pozornost.

Představte si, milé děti, dům, ve kterém 
se za dlouhý čas nahromadil různý nepořá-
dek. Ať se zametá jakkoli a všemožně čistí, 
vždy ještě zůstane škaredý puch. Právě tak 
je tomu s vaší duší po zpovědi. Je k tomu 
třeba mnoha slz, aby byla duše očištěna.

Děti, o lítost máme vroucně prosit. Po 
zpovědi máme zasadit do svého srdce trn 
a nikdy své hříchy nepustit ze zřetele. Má-
me sami sobě udělat to, co učinil anděl 
svatému Františkovi z Assisi. Zasadil mu 
pět ran, které už z něho nikdy nezmizely.

Z A. Monnin: Promluvy sv. Jana Marie 
Vianneye (1. díl reedice textů vydaných 

pět let po smrti sv. faráře arského). 
A.M.I.M.S., Vranov nad Dyjí 

– Přímětice – Bítov, 2006
Uveřejněno na www.fatym.com

(Redakčně upraveno)

Sv. Jan Maria Vianney

Promluva o zpovědi

Patriarcha Sako vyčítá Západu podporu 
křesťanské emigrace

Nejbolestnější ranou pro irácké křes-
ťanské společenství byla masová emigra-
ce jeho věřících z Mosulu a Planiny Ni-
nive – píše v pastýřském listu chaldejský 
patriarcha Luis Sako. Vyjadřuje také po-
litování nad tím, že západní státy vybíze-
ly křesťany k opuštění země.

Bagdádský patriarcha připomíná 
všem věřícím jejich odpovědnost za cír-

kev. Zvláště se obrací k politikům, které 
povzbuzuje k překonávání vnitřních kon-
fliktů a angažovanosti za obnovu země. 
„Naším hlavním úkolem je zůstat v Irá-
ku, pracovat pro jeho dobro a usilovat 
také o návrat vysídlenců do jejich do-
movů,“ píše nejvyšší představitel chal-
dejských katolíků.

www.radiovaticana.cz, 4. 7. 2017 
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Je velmi jasné, má drahá sestro, že 
nemůžete snášet zkoušky bez to-
ho, že byste vystoupila nad spiri-

tuální dětství, neboť když se nebeský že-
nich přestává na Vás usmívat, ihned si 
představujete, že je s Vámi nespokojen. 
Kde jsou znaky přízně, které jste přijala 
z jeho blahoslavené ruky a jako závdavek 
jeho zvláštní lásky k Vám? Měla byste tak 
brzy zapomenout, jak Vás opatroval? Ne-
bo věřit, že by Bůh tak snadno stáhl svou 
náklonnost, kterou tak plně prokázal? 
Proč to potvrzuje tolika důkazy, než pro-
to, abyste Mu důvěřovala? Buďte si jistá, 
že Vás miluje, i když to nyní nedává na-
jevo. Nemusíte se strachovat z oklamání 
v tomto bodě, neboť jak jsem Vám často 
říkal, naše láska k Bohu by u nás neměla 
způsobovat přehnaný smutek, kdykoliv 
spácháme lehčí hřích. Pokud by to bylo 
nezbytné, kdo by byl v klidu nebo v poko-
ji, když jsme všichni hříšníci? Může nám 
náš Pán dát milost opřít se o Něj a rado-
vat se s Ním, vložit svá zranění do jeho, 
abychom byli uzdraveni a utěšeni, jakko-
liv silné a bolestivé může naše zranění být.

Jak dlouho chcete pokračovat ve svých 
puntičkářských sebezkoumáních? Je to ja-
ko rozviřovat kupku prachu, z kterého ne-

může vzejít nic než odpad a nepříjemnost. 
Buďte si jistá, že to není pro Vaše vlastní 
zásluhy, ale pro Ježíše ukřižovaného, že 
jsme milováni a neporušeni. Nepouštějte 
se do takovéhoto srážení svých chyb, vý-
sledky Vám ukážou, jak je to nelíbivé Bo-
hu. Bylo by mnohem lepší být odvážná 
a statečná. Přemýšlejte nad dobry, kte-
ré jste získala od Ježíše Krista v minulos-
ti a vlastníte nyní; přemýšlejte nad nimi 
takovým způsobem, abyste litovala svých 
vin proti Němu a vyhnula se jeho urážce, 
aniž byste ztratila svůj pokoj a trpělivost, 
když se stane, že neuspějete. Jak jsem čas-
to opakoval, Bůh Vás miluje takovou, jaká 
jste. Buďte spokojená s tím, že jeho láska 
by měla přijít z jeho dobroty, a ne z Va-
šich zásluh. Co záleží na tom, že nevěs-
ta není krásná, když ji ženichova náklon-
nost k ní takovou činí v jeho očích? Pokud 
hledíte pouze na sebe, budete sebou po-
hrdat a Vaše mnohé nedokonalosti Vám 
vezmou všechnu Vaši odvahu.

Co si máte více přát? V nebi je Jeden, 
kterému připadáte celá krásná, neboť se 
na Vás dívá skrze otvory ran, jež obdržel 
kvůli Vám: těmi Vám dává milost a dopl-
ňuje, co postrádá ve Vás, uzdravuje Vás 
a činí Vás pěknou. Buďte v pokoji: jste 

zajisté výtvor rukou ukřižovaného Krista. 
Zapomeňte na své dřívější špatné skutky, 
jako by nikdy nebyly. Říkám Vám v Bo-
žím jméně, stejně jako jsem říkal předtím, 
že taková je jeho svatá vůle. Běžte rychle 
po Vaší cestě lehkou nohou jako někdo, 
kdo shodil ze svých ramen těžké břeme-
no, které zabraňovalo jeho postupu. Po-
kud směřování ke klidu nepřijde najednou, 
nermuťte se nad tím; někdy někdo dopu-
tuje dále za bouřky než za klidu a válečné 
zisky jsou cennější než mírové. Ten, kte-
rý Vás vykoupil, Vás povede zpříma tak, 
že můžete být v bezpečí. Věřte v Něho; 
dal Vám tolik důvodů, abyste tak učinila; 
a když uvažujete nad vlastními nedostat-
ky, uvažujte také nad hloubkou jeho mi-
losti, kterou Vám pomůže mnohem více 
než myšlenky na své nedostatky.

Ať Vás Boží milost schová pod jeho 
věčnou lásku, jak toužím a modlím se, 
a věřte, že tak může učinit, proto Vás vy-
zývám k naději. Doporučte mne tomu sa-
mému Pánu pro jeho lásku.

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

Burns & Oates LTD., 28 Orchard 
st. London. W. 1904 (str. 95–97)

Přeložil -jn-

Sv. Jan z Avily

Dopis ženě o úzkostlivosti

SYMPOZIUM V JUBILEJNÍM ROCE FATIMY, HRADEC KRÁLOVÉ – KOCLÍŘOV, 
středa 4. 10. – sobota 7. 10. 2017

Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky kněží i laiků k účasti na 
teologicko-pastorálním sympoziu o Fatimě. Bude zahájeno ve středu 4. 10. 2017 
v Hradci Králové v Novém Adalbertinu a pontifikální mší svatou v 18.30 hod. 
v  katedrále Svatého Ducha na Velkém náměstí. Sympozium bude ve dnech 
5. – 7. 10. 2017 pokračovat v Českomoravské Fatimě v Koclířově.
Hlavní hosté a přednášející budou z otců biskupů kardinál Dominik Duka OP, 
Mons. Tomáš Galis, biskup žilinský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký 
a Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.
Hosté a přednášející z portugalské Fatimy budou P. Vítor Coutinho, vicerektor 
poutního místa ve Fatimě, Dr. Pedro Valinho, Nuno Prazéres, generální sekretář 
Světového apoštolátu Fatimy.
Přednášející z ČR: ThLic. David Bouma, Th.D., PhDr. Štěpán Maria Filip OP, P. Mgr. Jan 
Paseka a Mons. Pavel Dokládal.
Sympozium a slavení jubilea Fatimy v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské, 
kterou převezmeme při národní pouti do Fatimy 13. 9. 2017, bude v ČR zakončeno 
na svátek Panny Marie Růžencové na první mariánskou sobotu 7. 10. 2017 
v národním centru Fatimy v Koclířově slavnostní bohoslužbou a odevzdáním 
naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze Ni zasvěcením Bohu.
Účastnický poplatek 300 Kč na celé sympozium (4 dny) nebo 90 Kč na den 
(pro předem přihlášené) bude možné uhradit na místě. Na požádání pro předem 
přihlášené během sympozia zajistí pořadatelé ubytování i stravu. Přihlásit se je 
možné v Koclířově, na mobil 731 646 800 nebo na e-mail: recepce@cm-fatima.cz.
Informace k podrobnému programu sympozia a Jubilea Fatimy v  českých 
a moravských diecézích najdete na www.fatima2017.cz.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TÁBOR-KLOKOTY 
A OBLÁTI PANNY MARIE NEPOSKVRNĚNÉ ZVOU:

PRVNÍ SOBOTA NA KLOKOTECH, 5. srpna 2017 – P. Jan Kuník, člen komunity re-
demptoristů na Svaté Hoře – téma: „...děkuji za vše...“
Program: 16.00 modlitba Klokotských zpívaných hodinek • 16.30 růže-
nec a svátost smíření v kostele • 17.00 mše svatá se svátostným po-
žehnáním • po mši svaté posezení v Emauzích.

POUŤ K PANNĚ MARII KLOKOTSKÉ:
Pátek 11. srpna 2017 – vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie: 17.00 mše 
svatá – P. Václav Hes.
Sobota 12. srpna 2017 – 8.00 mše svatá – P. David Mikluš, novokněžské 
požehnání • 10.00 hlavní mše svatá – hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, 
biskup litoměřický • 14.00 beseda s otcem biskupem • 15.00 Klokotské 
hodinky a svátostné požehnání • 17.00 mše svatá – P. Mariusz Piwovar-
czyk, OMI. Od rána možnost přistoupit ke svátosti smíření. V sobotu od 
8.00 do 13.00 bude ke kostelu přístup autem omezený.
Neděle 13. srpna 2017 – 10.00 mše svatá – Mons. David Henzl, generál-
ní vikář českobudějovické diecéze • 15.00 zpívané Klokotské hodinky 
se svátostným požehnáním.
Úterý 15. srpna 2017 – od 16 hodin svátost smíření • 17.00 mše svatá 
– P. Martin Sedloň, OMI.
Kontakt: tel. 381 232 584 • e-mail : klokotyomi@volny.cz 
• www.klokoty.cz • www.oblati.cz. Poutnické skupiny prosíme o nahlá-
šení na tel. 731 402 906.
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6. Dále poznáváme, že Kristus sku-
tečně ustanovil tuto oběť, z blahodárné-
ho působení této svaté Oběti, jehož se sta-
la účastnou katolická církev se svými údy, 
ano s celým světem po dobu 1800 let, ja-
kož i z hrozných trestů, kterými byli stí-
ženi, kdokoliv se nějak proti této svaté 
Oběti prohřešili.

Oběť mše svaté je skutečně oběť Těla 
a Krve Ježíše Krista, která bývá přináše-
na knězem Bohu pod způsobami chleba 
a vína. Mše svatá není pouhým představo-
váním Oběti na kříži, nýbrž jejím obnove-
ním a opakováním pouze s tím rozdílem, 
že Oběť, která se děla na Golgotě krvavě, 
na oltáři se koná nekrvavým způsobem. 
Při mši svaté se vydává Ježíš Kristus za 
nás jako pravý obětní dar a konsekrační-
mi slovy se ocitá ve stavu mystické (tajem-
né) smrti. Proto jedině mše svatá odpoví-
dá všem různým účelům oběti a obsahuje 
cenu všech obětních darů. Při mši svaté je 
Ježíš Kristus knězem nekonečné důstoj-
nosti, který ji přináší. Při ní lze dosáhnout 
všech milostí, které z nebe stékají, jimiž 
si můžeme přivlastnit zásluhy a dostiuči-
nění umučení Kristova. V ní se dějí nej-
podivuhodnější divy a zázraky, neboť Syn 
Boží poslouchá hlas člověka; jeho pravé 
Tělo a pravá Krev jsou pod svátostnými 
způsobami a On na sebe přijímá nevyslo-
vitelné a podivuhodné bytí. Při mši sva-
té se otevírají při slovech proměnění ne-
besa. Ježíš sestupuje na oltář a andělé se 
Mu s bázní a třesením klanějí. Tu se spo-
juje země s nebem, věci lidské a pozemské 
s nadlidskými a nebeskými, lidé s Bohem. 
Touto obětí nekonečné ceny se přibližuje 
člověk Bohu pln důvěry, uklidňuje a usmi-
řuje Ho, spravedlnost a milosrdenství se 
spojují polibkem míru k prospěchu těch, 
kteří na zemi bojují a v očistci trpí.

Proč ustanovil Ježíš 
tuto oběť?

Na svou památku, (Lk 22,19) tj.:
1. aby lidé všech věků měli živý pomník 

toho, co z lásky k nim vykonal, a aby si 
povzbuzeni přivlastnili užitek vykoupení;

2. aby si tento užitek stále a stále při-
vlastňovali a církev měla věčnou Oběť, 
jíž Bůh bývá usmiřován a místo hněvu 
byl milosrdný;

3. konečně abychom měli nebeský po-
krm pro svou duši.

Kolikerý účel 
má každá mše svatá?

Poněvadž je ustanovena, aby se Oběť 
na kříži stále obnovovala, má podobný 
účel a výsledek jako ona. Podobně jako 
Ježíš Kristus přinesl kravou Oběť, 1. aby 
hříšné lidstvo s Bohem opět smířil; 2. aby 
Boží velebnost svou poslušností až k smrti 
na kříži oslavil; 3. aby Jemu za lásku lidem 
prokázanou děkoval, a konečně 4. aby od 
svého Otce vyprosil všech milostí v čas-
ných a věčných záležitostech – podob-
ně je každá mše svatá hlavně (Žid 4,16):

1. obětí smírnou, kterou, když jí jsme 
účastni se srdcem čistým, pravou vírou, 
s bázní Boží a kajícně, dosahujeme milo-
srdenství a milosti;

2. obětí chvály, kterou prokazujeme 
Božské velebnosti náležitou úctu;

3. obětí díků za nesčetné milosti od 
Boha obdržené;

4. obětí prosebnou za vyprošení Boží 
pomoci v tělesných a duševních potřebách 
pro nás a pro jiné, pro živé a pro mrtvé.

Nezmenšuje se tímto učením 
cena Oběti na kříži?

Nikterak, neboť Oběť mše svaté není 
novou anebo jinou, od Oběti na kříži roz-
dílnou obětí, nýbrž táž Oběť, pokud totiž 
je v obou tentýž Kristus přítomen, jenž se 
na oltáři kříže jednou obětoval krvavým 
způsobem. Je pokračováním a obnovová-
ním oběti na kříži, čímž získané zásluhy 
smrtí na kříži bývají lidem přivlastňová-
ny až do konce časů.

II. 
CENA A UŽITEK MŠE SVATÉ

Jakou cenu a užitek má mše svatá?

Nekonečnou jako Oběť na kříži; je 
tomu snadno porozumět, uvážíme-li, že 

při mši svaté Božský Spasitel sama se-
be obětuje nebeskému Otci za hříšné lid-
ské pokolení.

Mají všechny mše svaté 
stejnou cenu a užitek?

Ovšem, neboť při všech mších svatých 
Oběť a Kněz jsou totožni, totiž Ježíš Kris-
tus. Určitým mším připisovat vyšší cenu 
nebo větší působivost než ostatním, by 
bylo pověrou.

Jaké jsou užitky mše svaté?

Jsou obecné, které se přičítají celé círk-
vi jako mystickému (tajemnému) Tělu 
Kristovu a zvláštní. Tyto jsou:

1. dobra přirozená jako zdraví, požeh-
nání při práci, ochrana před nebezpečím 
atd., jež bývají od Boha poskytovány kvůli 
mši svaté jako prostředky k věčné spáse;

2. odpuštění všedních hříchů a zmen-
šení časných trestů;

3. milost pravé lítosti nad spáchanými 
hříchy a upřímného obrácení;

4. rozmnožení posvěcující milosti;
5. zvláštní přispění Boží milosti v zále-

žitostech spásy.

Komu prospívají 
užitky mše svaté?

1. Spravedlivým, kteří se jí s vroucí zbož-
ností zúčastňují, zvláště však knězi, jenž 
mši svatou zbožně slouží;

2. hříšníkům, kteří jsou při mši svaté 
přítomni s dobrým úmyslem;

3. zvláště však těm, kterým bývají kně-
zem přiděleny se zvláštním úmyslem;

4. duším trpícím v očistci, ke zmírnění 
a zkrácení jejich očistných bolestí.

Zdroj: Postilla ctihodného otce Leonarda 
Goffinea, kněze řádu premonstrátského. 

Romuald Prombergr, Olomouc 1907, 
str. 620–622

(Redakčně upraveno)

Mše svatá (2 – dokončení)

UPOZORNĚNÍ:

Další pokračování (77) Sumy svatého Josefa od Isidora Iso-
laniho OP uveřejníme nejdříve v příštím čísle Světla. Děkujeme 
za pochopení.

Redakce
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Příběh obrácení Wilsona Lope-
ze z města Manizales v Kolum-
bii nás uvádí do problematiky, 

se kterou nejsme ve všeobecnosti tak čas-
to konfrontováni: do problematiky sata-
nismu. O svém obrácení dnes Wilson ote-
vřeně hovoří také na veřejnosti. Cítí, že 
je jeho povinností vydávat svědectví o sí-
le Eucharistie a o síle modlitby, hlavně 
modlitby svatého růžence. „Když už Je-
žíš, Boží Syn, byl pokoušen ďáblem, o co 
více jsme v ohrožení my, slabí lidé. Mu-
síme si být vědomi toho, že ďábel existu-
je a že v boji proti němu nikdy neobsto-
jíme sami bez pomoci. Za to, že jsem se 
nestal satanovým knězem, vděčím Boží-
mu milosrdenství, které mě prostřednic-
tvím Panny Marie od toho uchránilo.“

Wilson byl nesmělým chlapcem, ale 
navzdory tomu se až po uši zamiloval do 
velmi pěkného děvčete. Eriku neustále po-
zoroval. Viděl, jak jeho kamarádi s nad-
šením přijímali všechny její návrhy; její 
přitažlivostí byl doslova fascinován. Jed-
noho dne sebral veškerou odvahu a za-
zvonil u jejích dveří. Srdečně ho přijala, 
a tak se mezi nimi vyvinulo přátelství. Po 
určitém čase ho pozvala na oslavu. Teh-
dy sedmnáctiletý zamilovaný Wilson se 
celý nadšený připravoval na dlouho oče-
kávaný taneční večírek. Erika ho zavedla 
do velkého domu. Na chodbě domu ne-
svítilo žádné světlo a na konci chodby si 
každý oblékl černý plášť s kapucí. Wilson 
si pomyslel: „Tady něco není v pořádku.“ 
Byl však do Eriky zamilovaný a i přes své 
pochybnosti ji následoval do velké jídelny, 
kde stál těžký antický dřevěný stůl prostře-
ný pro dvanáct osob: dvanáct talířů, dva-
náct pohárů, dvanáct svící atd. Když by-
la všechna místa obsazena, do místnosti 
vkročil muž a začal hovořit zvláštní řečí. 
Erika pošeptala Wilsonovi: „Buď klidný, 
nic se neděje.“ Každý z přítomných muži 
odpověděl stejnou řečí. „Někdo mi mu-
sel dát drogu, nejsem zcela při smyslech,“ 
pomyslel si Wilson. Začal se cítit špatně. 
Zatímco ostatní hovořili, on si všiml, že 
na stole byly krví nakresleny satanistic-
ké znaky. Najednou se začal stůl otáčet 
proti směru hodinových ručiček a svíce 
a poháry se vznášely asi deset centimet-
rů nad stolem. „Ulekl jsem se,“ vzpomí-

ná si dnes. Podíval se pod stůl, zda tam 
není zabudováno nějaké zařízení, které 
by mohlo tento pohyb způsobit, ale nic 
takového tam neviděl. Zpanikařil, vstal 
a chtěl z místnosti utéct. Za sebou však 
zaslechl hluboký hlas, který ho varoval: 
„Když utečeš, zabiju tě!“ Wilson zůstal 
stát jako přikovaný. Už nebylo cesty zpět!

Tento večer v něm zanechal více než 
jen hluboký dojem. „Když jsem na vlastní 
oči viděl, jak dokázali uvést poháry a svíce 
do pohybu a aby se vznášely, pocítil jsem 
touhu to taky dokázat a rovněž mít tako-
vou moc.“ Wilson si obstaral různé kni-
hy o satanismu a čarodějnictví, chtěl po-
chopit to, co zažil. Když se o tom dověděl 
satanistický kněz, přinesl mu tzv. satano-
vu bibli, kterou Wilson s velkým zájmem 
začal studovat. Tomuto novému světu se 
otevřel natolik, že už po třech měsících 
dostal od ďábla schopnost hovořit plynu-
le italsky, hebrejsky, aramejsky a rovněž 
zvládnout vícero mrtvých jazyků. A to 
ještě nebylo všechno! Dostal také moc 
ovládat lidské myšlenky; věděl, co si dru-

hý člověk myslí a prostřednictvím magie 
dokázal myšlenky tohoto člověka ovládat 
natolik, že ten dělal to, co chtěl Wilson.

„Cítil jsem se jako superman a vášnivě 
jsem toužil umět ještě více. Měl jsem ne-
utišitelnou žízeň po poznání a vložil jsem 
se do toho natolik, že jsem se už brzy stal 
vůdcem sekty. Chybělo mi už jen povýše-
ní na satanova kněze – úspěšná kariéra 
pro chlapce, který měl pouhých 20 let.“ 
Ve všech předepsaných zkouškách Wilson 
obstál na výbornou. Mezi takovéto zkouš-
ky patřila například i modlitba k satanovi, 
dlouhá a nepřerušovaná až do momentu, 
kdy se mu démon viditelně neukázal. Pa-
třilo sem také rituální obětování zvířete, 
zneuctění proměněné hostie s následným 
satanským křtem a mnoho jiných věcí, kte-
ré zde s ohledem na vás raději nechceme 
uvádět. Toto všechno se mu dařilo, pro-
tože jeho touha po moci byla velká a od 
satana dostával stále více a více nových 
schopností. Aby se mohl stát satanovým 
knězem sekty Los doce del Zodiaco (Dva-
náct zvěrokruhů) a založit si vlastní sku-
pinu dvanácti „učedníků“, musel ještě ri-
tuálně obětovat člověka. Svůdná Erika ho 
povzbuzovala: „Přines tuto oběť, pak bu-
deš naším vůdcem.“

Wilson však váhal: „Když jsem byl po-
prvé svědkem tohoto rituálu, vnitřně to 
mnou velmi otřáslo i přesto, že jsme by-
li všichni pod vlivem drog. Zároveň jsem 
však byl tak silně posedlý touhou po mo-
ci, že od tohoto skutku, kdy jsem měl obě-
tovat člověka, mě mohl uchránit jen mi-
mořádný Boží zásah.“

Zachránila ho Mariina dcera

Tento zázrak se přece jen stal. Bylo to 
díky modlitbě a odevzdanosti jisté mladé 
ženy, která dnes působí jako misionářka 
v řádu Navštívení Panny Marie v Japon-
sku. Wilson vypráví:

„Přesně v té době, když jsem se obě-
tování lidské bytosti už téměř nemohl vy-
hnout, zamiloval jsem se do jiného děvče-
te, Erika mě totiž po dvou letech přestala 
bavit. Dal jsem dohromady všechny své 
magické schopnosti, jen abych Angeliku 
získal. Ale všechno bez úspěchu. Snažil 
jsem se ovládat její myšlenky, aby se za-
milovala i ona do mne, ale nenacházel 

Eva a Maria dnes

Pro satanisty je 1. listopad, naše slav-
nost Všech svatých, začátkem nového 
roku v letopočtu temnoty a zároveň nej-
důležitějším svátkem sekty satanistů. 
Takto to vysvětluje zakladatel satano-
vy církve Anton La Vey (1930–1997). 
Satanisti se na svátek Halloween po 
pět týdnů připravují různými rituály. 
Wilson dnes varuje všechny rodiče po 
celém světě před touto naoko nevinnou 
hrou dětí v přestrojení. I když děti při-
tom nemají žádný špatný úmysl, přece 
jim to škodí. „Raději slibte vašim 
dětem o jeden vánoční dárek navíc, 
ale nedovolte jim zúčastňovat se oslav 
Halloweenu!“
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jsem k ní žádnou přístupovou cestu. Po-
žádal jsem tedy o pomoc jednoho satano-
va kněze, ale ani jeho kouzla nedokáza-
la upoutat pozornost tohoto děvčete na 
mne. V této své bezmocnosti jsem se šel 
poradit se satanovým biskupem.“ – „Po-
zoruj přesně, co nejraději dělá ona, a dě-
lej to s ní. Snaž se chovat tak, jak se to 
líbí jí.“ To byla jeho odpověď. „Jeho ra-
da se mi zalíbila a začal jsem »studovat« 
její život.“

Každé ráno v šest se Angela modlila 
růženec a v sedm byla na mši svaté. Ve-
čer v sedm se opět modlila růženec. Řekl 
jsem si: „Dobře, když to pro ni tolik zna-
mená, budu to dělat s ní. Hlavně, že ji tak 
získám pro sebe.“ Seznámili se a brzy na-
to Angela pozvala Wilsona na mši svatou. 
Následoval ji do kostela, i když jen s vel-
kým odporem, protože Angela měla ve 
zvyku sedávat zcela vpředu přímo před 
svatostánkem.

Jen co se Wilson posadil, dostal obrov-
ské bolesti. Cítil, jako by mu do těla skrze 
všechny póry pronikaly jehly. Nedalo se 
to vydržet. Vymluvil se na bolesti břicha 
a odešel z kostela. Když venku zaslechl, 
jak kněz s láskou vyslovil slova „Toto je 
mé tělo“ a pozdvihl hostii, pocítil nesne-
sitelný odpor a zdálo se mu, že mu puk-
ne srdce; proto co nejrychleji utíkal pryč.

Když se opět setkal se svojí velkou lás-
kou, Angela mu řekla: „Modlím se za spá-
su tvé duše.“ Svoje slovo také dodržela, 
avšak satan vystavil Wilsonovi účet. Od 
ďábla dostal Wilson velkou moc, ale do 
získání největší hodnosti mu scházelo ješ-
tě obětování člověka. Ďábel ho chtěl te-
dy k tomuto skutku přinutit, a tak nechal 
svého nevěrného „kandidáta“ pocítit, ja-
ké to je, když postupně začne ztrácet ma-
gické schopnosti. Začal těžký duchovní 
boj. Wilson vypráví: „Zaslechl jsem hla-
sy, které mi říkaly: »Zabij se! My tě zabi-
jeme! Obětuj se!« Když jsem šel po jed-
nom mostě, vnímal jsem děsivá, strašná 
slova: »Vrhni se dolů!« Tato posedlost mě 
přiváděla k zoufalství. Když jsem jedno-
ho dne už chtěl tyto hlasy následovat, se-
šel jsem na nesprávnou cestu, zabloudil 
jsem a ocitl jsem se najednou před do-
mem jistého učitele z naší školy, hlubo-
ce věřícího a mariánského člověka, kte-
rý mě zavedl k otci Hectorovi, exorcistovi 
známému v celém městě.“ Po vykonání 
exorcismu, což trvalo několik hodin, vy-

šli z Wilsona tři silní démoni a do jeho 
duše se opět vrátil pokoj.

Čekala ho však ještě dlouhá a namáha-
vá cesta, než se opět cítil Božím dítětem. 
Vyžadovalo to od něho velké úsilí a úpl-
né nasazení. Svým rodičům řekl pravdu, 
často přistupoval ke svátosti smíření a ja-
ko akt pokání musel prosit o odpuštění 
všechny lidi, kterým uškodil magií, pro-
kletím či jinými ďábelskými praktikami. 
Členové satanistické sekty se dozvěděli 
o jeho obrácení a návratu k Bohu, a pro-
to začali spiritistickými praktikami napa-
dat Wilsonovu rodinu.

Jistého dne v roce 2004 se během mod-
litebního setkání objevil přede dveřmi je-
den ze satanových kněží. Připomněl Wil-
sonovi, že za tento „přečin“ byl nad ním 
vynesen rozsudek smrti. Nad Wilsonem 
a jeho rodinou vyslovil strašné kletby. 
Rozpoutal se prudký boj, ale modliteb-
ní skupina se nepřetržitě modlila. „Když 
tento duchovní boj vrcholil a já jsem cí-
til, jak moc mě to vysílilo, zaslechl jsem 

najednou hlas, který odříkal slova modlit-
by »Zdrávas, Maria« a který stále sílil,“ vy-
práví Wilson. „Cítil jsem, jak se za mnou 
vynořovala bílá, krásná zářivá ruka drží-
cí růženec, a viděl jsem, jak jej položila 
na satanova kněze, který byl ještě stále 
u dveří. To už na něho bylo příliš. Zmizel 
a nikdy víc se nevrátil. Dnes děkuji Pan-
ně Marii a všem, kteří mě svojí modlit-
bou zachránili před jistým zatracením.“

Milí čtenáři, tímto svědectvím nás Wil-
son povzbuzuje, abychom důvěřovali síle 
Eucharistie a abychom se modlitbou po-
svátného růžence utíkali k Panně Marii. 
I dnes jsou mezi námi „Evy a Adamové“, 
ale jsou zde také ti, kterým na nás skuteč-
ně záleží. Především však je neustále s ná-
mi Panna Maria, která zachraňuje všech-
ny, kdo se k ní s důvěrou obracejí. Kdo 
žije pod jejím ochranným pláštěm, zakusí 
pravdivost Ježíšových slov: „...a nic vám 
neuškodí.“ (Lk 10,19)

* * *

39letý Wilson je dnes šťastně ženatý, 
je členem společenství Llamas de María 
(Mariiny plameny) a v katolické televizi 
v Manizales pracuje pro arcidiecézi. Se 
svojí manželkou a dvěma dětmi se snaží 
každý den společně modlit a chodit na 
mši svatou. Erika se rovněž dokázala osvo-
bodit z vlivu sekty a žije v křesťanském 
manželství. Z dvanácti členů této sekty 
si všichni kromě satanova kněze sáhli na 
život. Wilson se modlí za jeho obrácení 
a prosí i nás o podporu.

Z Víťazstvo Srdca 116/2017 
přeložil -dd-

Wilson a jeho přítel P. Juan 
Gonzalo Callejas, exorcista 

arcidiecéze Manizales

Wilson hovoří k věřícím
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Nejistota hodiny smrti – dokončení ze str. 2

CHVÁLY A PROSBY

Pane! To místo, kde bych teď měl být, ne-
ní tady, kde teď jsem, ale v pekle, které jsem 
si svými mnoha hříchy zasloužil. „Peklo je 
můj dům.“ Ale svatý Petr mě poučuje: „Pán 
má s vámi trpělivost, chtěje, aby nikdo ne-
zahynul, ale aby všichni dospěli k pokání.“ 
(2 Petr 3,9) Měl jsi, Pane, se mnou mnoho 
trpělivosti, vyčkával jsi, protože jsi nechtěl, 
abych šel do záhuby, ale abych se obrátil po-
káním. Můj Bože! Obracím se k Tobě zpát-
ky, vrhám se Ti k nohám a prosím o pro-
minutí! Smiluj se nade mnou, Bože, podle 
svého velkého milosrdenství! Pane, abys mi 
odpustil, musíš mi projevit nanejvýš velké 
milosrdenství, protože s otevřenýma očima 
jsem Tě urazil. Také ostatní hříšníci Tě urá-
želi. Ale oni neměli to světlo, které jsi dal 
mně. Přesto doporučuješ také mně, abych 
svých hříchů litoval a doufal v odpuštění 
od Tebe. Spasiteli! Z celého srdce lituji, že 
jsem Tě urážel, a doufám pro zásluhy Tvé-
ho utrpení v odpuštění.

Ty, můj Ježíši, jsi chtěl – i když jsi ne-
vinný – zemřít na kříži smrtí jako viník za 
mne a prolít všechnu krev, abys smyl moje 
hříchy. Ó, věčný Otče, odpusť mi pro lásku 
Ježíše Krista! Vyslyš jeho prosby teď, pro-
tože On, když za mne prosí, se stává mým 
přímluvcem! Samotné odpuštění nestačí, 
nekonečné lásky hodný Bože! Prosím také 
o milost, abych Tě miloval. Miluji Tě, nej-

vyšší Dobro! A obětuji Ti ode dneška své tě-
lo, svoji duši, svoji vůli, svoji svobodu. Chci 
ode dneška vyloučit nejenom ty velké, ale 
i ty nejmenší urážky proti Tobě. Chci prchat 
ode všech zlých příležitostí.

„Neuveď nás v pokušení!“ Vysvoboď 
mě pro lásku Kristovu od každé příležitos-
ti, kde bych Tě mohl urážet. „Ale vysvoboď 
nás ode všeho zlého.“ Vysvoboď mě od hří-
chu a pak mě potrestej, jak chceš. Přijímám 
všechny nemoci, bolesti a ztráty, které na 
mě naložíš, jenom když neztratím Tvoji mi-
lost a Tvoji lásku. „Proste, a bude vám dá-
no.“ Slibuješ dávat, co bude od Tebe žá-
dáno. Já prosím o tyto dva dary: O svatou 
vytrvalost a o milost Tě milovat. – Ó Ma-
ria, Matko milosrdenství! Pros za mne. Dů-
věřuji v Tebe. Amen.

II.

Pán nás nechce vidět zavržené, a proto 
nás neopomene varovat hrozbami trestů 
ke změně života: „Jestliže se neobrátíte, 
bude mávat svým mečem.“ (srov. Ž 7,13) 
Pohleďte, říká na jiném místě, jak mno-
hé lidi – protože se nechtěli vzdát špat-
ného života – přepadla smrt, když vůbec 
nebyli připraveni a klidně tak do té do-
by žili. Jistě, že by žili ještě mnoho let! 
„Když si lidé budou říkat: Pokoj a bezpe-
čí!, právě tehdy na ně znenadání přikva-
čí záhuba.“ (1 Sol 5,3) Jinde říká: „Když 

se nedáte na pokání, stejným způsobem 
zahynete.“ K čemu tolik ohlášení tres-
tů, dříve než na nás přijdou, než jenom 
proto, že On chce, abychom se polepšili 
a ušli zlé smrti.

Kdo tady říká: Dej pozor!, ten tě ne-
chce zabít. Svatý Augustin říká: „Kdo 
na tebe volá, abys byl opatrný, ten tě ne-
chce zabít.“

Je tedy nutné, abychom účty opravili, 
dříve než přijde den zúčtování. Můj křes-
ťane, kdybys musel dnes, než nastane noc, 
zemřít a rozhodovalo se o tvém věčném 
životě, co bys řekl? Uvedl bys účty do po-
řádku? Nebo kolik bys byl ochoten zapla-
tit, abys dostal od Boha lhůtu jednoho ro-
ku, jednoho měsíce nebo alespoň jednoho 
dne? A proč neuvádíš do pořádku svoje 
svědomí teď, kdy ti Bůh poskytuje tuto 
lhůtu? Nemůže snad být tento den tvým 
dnem posledním? Neprotahuj svoje ob-
rácení k Pánu, nepřesouvej je od jedno-
ho dne ke druhému. „Protože jeho hněv 
přijde náhle a v té době pomsty tě zničí.“ 
(Kaz 5,9) Aby ses zachránil, musíš, můj 
bratře, hříchy uznat. Když to tedy jednou 
musíš udělat, proč se jich nezřekneš teď? 
„Když se to musí někdy stát, proč ne br-
zy?“ říká svatý Augustin. Čekáš snad, až 
přijde smrt? Avšak čas smrti pro tvrdo-
šíjné není časem odpuštění, ale pomsty. 
„On tě v čase pomsty zahubí.“ Když ti ně-
kdo dluží velkou sumu, tak se hned pojiš-
ťuješ tím, že necháš sepsat úpis o dluhu 
a řekneš: Kdo ví, co se může stát? A proč 
nepotřebuješ takovou opatrnost pro svo-
ji duši, na které daleko více záleží než na 
nějakém obnosu? Proč si neřekneš přes-
ně to samé: Kdo ví, co se může stát? Ztrá-
tou toho obnosu bys nepřišel o všechno, 
a i kdyby v jeho ztrátě bylo celé tvé dě-
dictví, zůstane ti ještě naděje, že je znovu 
získáš. Jestliže však ve smrti ztratíš svoji 
duši, pak ztratíš opravdu všechno a už ne-
bude pro tebe vůbec žádná naděje, že bys 
ji znovu získal. Jsi tak pilný v zápisu zbo-
ží, které vlastníš, z obavy, že bys je mohl 
ztratit v případě nečekané smrti. A když 
se stane tato nečekaná smrt tobě a ty jsi 
ve stavu nemilosti Boží – jak tomu bude 
s tvojí duší na věčnosti?

CHVÁLY A PROSBY

Můj Spasiteli! Ty jsi za mne prolil všech-
nu svoji krev. Vydal jsi svůj život, abys za-
chránil moji duši, a já jsem ji tak často ztrá-

předurčil, také povolal, a ty, které povo-
lal, také ospravedlnil, a ty, které ospra-
vedlnil, také uvedl do slávy.

Evangelium – Mt 13,44–52
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské králov-
ství je podobné pokladu ukrytému v poli. 
Když ho člověk najde, zakryje ho a s ra-
dostí nad ním jde, prodá všechno, co má, 
a to pole koupí.
Nebeské království je také podobné ob-
chodníku, který hledá vzácné perly. 
A když najde jednu drahocennou perlu, 
jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. 
Dále je nebeské království podobné síti, 

která se spustí do moře a zahrne všech-
no možné. Když je plná, rybáři ji vytáh-
nou na břeh, posadí se, co je dobré, vy-
berou do nádob, co však za nic nestojí, 
vyhodí. Tak to bude při skonání věku: 
vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedli-
vých a hodí je do ohnivé pece. Tam bu-
de pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste 
tomu všemu?“
Odpověděli: „Ano.“ 
A on jim řekl: 
„Proto každý učitel Zákona, který se stal 
učedníkem nebeského království, je jako 
hospodář, který ze své bohaté zásoby vy-
náší věci nové i staré.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3



30/2017 13

cel v naději na Tvoje milosrdenství! Tedy tak 
často jsem užíval Tvého milosrdenství, a k če-
mu? Abych Tě ještě více urážel. Právě pro-
to bych zasloužil, abys mě ihned nechal ze-
mřít a nechal padnout do pekla. Zkrátka, 
byl jsem s Tebou ve sporu, Ty s množstvím 
milosrdenství vůči mně a já s urážkami pro-
ti Tobě. Ty ses snažil jít za mnou a já s uráž-
kami proti Tobě. Ty ses snažil jít za mnou 
a já jsem se snažil Tobě uprchnout. Ty jsi mi 
chtěl dát čas k záchraně a já jsem se sna-
žil posloužit si tím, že jsem vršil nepravosti 
na nepravosti. Pane! Dej mi poznat křivdu, 
kterou jsem Ti způsobil, a povinnost, která 
mi náleží, abych Tě miloval. Můj Ježíši! Jak 
bych se Ti mohl líbit, když Ty jsi mě vyhle-
dával a já jsem Tě odstrkoval pryč? Jak jsi 
mohl prokazovat tolik milostí tomu, kdo Ti 
působil tolik urážek? Z toho všeho vidím, 
jak velmi by sis přál, abych nebyl zavržen. 
Lituji toho z celého srdce, nekonečná Dob-
roto, že jsem Tě urážel. Vezmi tuto nevděč-
nou ovečku, která se s lítostí vrací ke Tvým 
nohám, vezmi ji a podrž pevně na svém ra-
meni, aby Ti zase neutekla. Ne, už nechci 
od Tebe utíkat. Chci Tě milovat, chci být 
Tvůj a jsem spokojen se vším utrpením, je-
nom když vidím, že jsem Tvůj. A jaké větší 
utrpení by mohlo na mne přijít, než žít bez 
Tvé milosti a být oddělen od Tebe, který jsi 
mě stvořil a zemřel jsi za mne? Ó prokleté 
hříchy, co jste způsobily! Vy jste vinny tím, 
že jsem urážel svého Spasitele, který mě tak 
velice miloval.

Můj Ježíši! Tak, jako Ty jsi zemřel za 
mne, právě tak mám zemřít já za Tebe. Ty 
z lásky, já z bolesti, že jsem Tebou pohrdal. 
Přijímám smrt, jak a kdy se Ti to bude líbit. 
Jenom dosud jsem Tě nemiloval nebo milo-
val příliš málo. Tak ale nechci zemřít. Pro-
sím, nechej mě ještě nějaký čas žít, abych Tě 
miloval, dříve než zemřu. Změň moje srdce, 
zraň je. Zapal je svou láskou. Způsob to stej-
nou láskou, se kterou jsi za mne zemřel. Mi-
luji Tě celou svou duší. Moje duše žije zcela 
pro Tebe. Nedopusť, abych Tě znovu opus-
til. – Nejsvětější Panno Maria, moje Útočiš-
tě a Matko, buď mojí Přímluvkyní! Amen.

III.

Buďte připraveni! – Pán neříká, aby-
chom se připravovali teprve tehdy, když 
už smrt stojí přede dveřmi. To už máme 
být připraveni. Až smrt přijde, pak bude 
v té bouři a při tom zmatku skoro nemož-
né, uvést rozbouřené svědomí do pořádku. 

Tak to říká rozum, tak hrozí Bůh, který ří-
ká, že tenkrát nepřijde, aby odpouštěl, ale 
aby se pomstil kvůli pohrdání svými milost-
mi: „Právo zjednám já, já odplatím.“ (Řím 
12,19) Bude to spravedlivý trest pro každé-
ho, říká svatý Augustin. Protože, když to 
mohl učinit, nechtěl se zachránit, a pak, 
až to bude chtít, už nebude schopen. „Je 
to spravedlivý trest, že tomu, kdo mohl 
správně jednat a nechtěl, se nakonec ne-
umožní, když bude chtít.“ (Lib. 3 de lib. 
arbitr.) Avšak někdo by mohl říci: Kdo 
ví, třeba se obrátím a zachráním potom? 
– Skočil bys do studny a řekl: Kdo ví, mů-
že se stát, že já až se zřítím do studny, zů-
stanu žít a nezemřu? Bože, co to má zna-
menat? Tak jako hřích zastírá rozum, tak 
také o rozum připravuje.

Když jde o tělo, mluví lidé jako učen-
ci; když se však jedná o duši, pak mluví 
jako blázni. Můj bratře, kdo ví, jestli ta-
to pravda, kterou jsi přečetl, není posled-
ním varováním, které ti Bůh sesílá! Nuže! 
Máme se na smrt připravit ihned, aby nás 
nepozorovaně nezaskočila. Pán nám skrý-
vá poslední den života, říká svatý Augus-
tin, abychom byli na tento den připrave-
ni: „Poslední den je skrytý, abychom se 
každý den měli na pozoru.“ (Hom 3) Sva-
tý Pavel nás varuje, že máme stále myslet 
na to, abychom se zachránili, abychom 
se nejenom báli, ale také třásli: „Pracujte 
s bázní a chvěním na uskutečnění své spá-
sy.“ (Flp 2,12) Svatý Antonín vypravuje, 
že jeden král Sicílie nechal sedět u svého 
stolu poddaného, aby mu umožnil pocho-
pit bázeň, se kterou on sedí na trůnu. Nad 
židlí u stolu byl nad ním na vlákně zavě-
šen meč, takže ten, který pod ním seděl, 
nemohl sníst ani kousek jídla. My všichni 
jsme ve stejném nebezpečí. V každém oka-
mžiku může na nás spadnout meč smrti, 
na němž závisí naše věčná spása. – Jed-
ná se o věčnost! „Strom může spadnout 
v poledne nebo o půlnoci: Kam spadne, 
tam zůstane ležet.“ (srov. Kaz 11,3) Jestli-
že jsme v okamžiku smrti v milosti Boží, 
jak šťastná bude naše duše, až bude mo-
ci říci: Mám všechno v bezpečí. Teď už 
nemohu Boha ztratit, budu stále šťastná. 
Jestliže ale smrt zastihne duši ve stavu 
hříchu, jak zoufalá bude pak její řeč: „Já 
jsem zbloudila a pro můj omyl nebude po 
celou věčnost žádná pomoc!“ – V obavě 
před tímto stavem, řekl důstojný M. Avi-
la, apoštol Španělska, když mu byla ozná-

mena smrt: „Ó kéž bych měl ještě trochu 
času, abych se připravil na umírání!“ Je-
den poustevník, který zemřel po mnoha-
letém pokání, řekl přesto opatu Agatho-
novi: „Co bude se mnou? Kdo zná úsudky 
Boží?“ Svatý Arsenius se třásl ve smrti, 
a když se ho ptali jeho žáci, proč se tře-
se, odpověděl: „Tato bázeň, moje děti, ne-
ní pro mě nová. Měl jsem ji po všechny 
dny svého života.“ Více než jiní se třásl 
svatý Job, když říkal: „Co budu dělat, až 
se Bůh pozvedne k soudu a bude žádat 
zodpovědnost, co mu odpovím?“

CHVÁLY A PROSBY

Můj Bože! Kde bych našel takového pří-
tele, který by mě více miloval než Ty? A kte-
rým bych více pohrdal než Tebou? Ó krvi, 
ó rány Ježíšovy! Vy jste moje naděje. Věč-
ný Otče! Nehleď na moje hříchy, pohleď na 
rány Ježíše Krista, podívej se na svého Sy-
na, který v bolesti za mne umírá a prosí Tě 
o odpuštění za mne. Je mi to líto, můj Stvo-
řiteli! Ze všeho nejvíce mě bolí to, že jsem 
Tě urážel. Ty jsi mě stvořil, abych Tě milo-
val. Ale já jsem žil, jako bys mě nestvořil, 
a urážel jsem Tě. Odpusť mi pro lásku Je-
žíše Krista a dej mi milost, abych Tě milo-
val. Dříve jsem odporoval Tvé vůli, teď už 
nechci: To, co mi poručíš, chci vykonat. Ty 
mi přikazuješ, abych odmítl Tobě způsobe-
né urážky. Odmítám je z celého srdce. Ty 
mě nabádáš, abych raději tisíckrát ztratil 
život než Tvoji milost. Dáváš mi přikázání, 
abych Tě miloval z celého srdce. Ano, mi-
luji Tě z celého srdce a nechci nic, než Tě 
milovat. Ty se máš stát ode dneška jediným 
mým Milovaným, mojí jedinou Láskou. Od 
Tebe si žádám a doufám ve svatou vytrva-
lost. Pro lásku Ježíše Krista pracuji na tom, 
abych ti byl věrný, a se svatým Bonaventu-
rou stále říkám: „Jediný je můj Milovaný, 
jediná je moje Láska!“ Chci, aby můj život 
nesloužil k tomu, abych Tě urážel. Chci, 
aby mi sloužil jenom k tomu, abych opla-
kával Tobě způsobené urážky a abych Tě 
stále miloval. – Maria, moje Matko, Ty pro-
síš za všechny, kdo se Ti poroučejí, pros Je-
žíše také za mne! Amen.

Z knihy Vorbereitung zum Tode 
oder Betrachtungen über die ewigen 

Wahrheiten um fromm zu leben 
und selig zu sterben vom Heiligen 

Alphons Maria von Liguori 
přeložil -mp-
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(94. díl): Na tom našem dvorku 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 ARTBITR – 
Kulturní magazín (35. díl): Ještě jedna jízda s Matkou 
Terezou a Folcem Terzanim 13:05 Sedm výprav Josefa 
Vágnera (5. díl): Tragédie žiraf 14:30 Exit 316 (6. díl): 
Image 14:55 Dům ze skla? (15. díl): Doc. Mgr. Jaroslav 
Šebek, Ph.D. 16:00 Můj chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, 
ředitel Post Bellum, a kostel Nejsvětějšího Salvatora 
v Praze 16:15 Zpravodajské Noeviny (883. díl): 1. 8. 2017 
16:35 Kde Bůh roní slzy 17:00 Můj Bůh a Walter: Poslední 
věci 17:20 Cvrlikání (47. díl): Marien 18:30 Bible pro nejmenší: 
Na počátku... 18:35 Sedmihlásky (94. díl): Na tom našem 
dvorku 18:45 Jak si mě našel Antonín z Padovy 19:30 Terra 
Santa news: 2. 8. 2017 [P] 20:00 Ohlédnutí za Krakovem 
(4. díl): Záznam křížové cesty z ČNC v Mogile 21:25 Léta letí 
k andělům (75. díl): Ivan Hubač – scenárista a dramaturg 
21:55 Noční univerzita: Mgr. Jan Špilar – Církevní právo – roz-
vod 23:10 Generální audience Svatého otce 23:45 Duchovní 
malby (8. díl): Petr a Pavel 0:10 Večer chval (55. díl): Žďárská 
chválová kapela El 1:15 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 3. 8. 2017
6:05 Léta letí k andělům (75. díl): Ivan Hubač – scenárista 
a dramaturg 6:30 Klapka s ... (65. díl): Tomášem Jungem, 
2. díl 7:35 Putování Modrou planetou: Island 8:15 Jak po-
tkávat svět (37. díl): S Jiřím Černým 9:40 Terra Santa news: 
2. 8. 2017 10:05 Noemova pošta: Červenec 11:40 Sedmihlásky 
(94. díl): Na tom našem dvorku 11:45 Bible pro nejmenší: 
Na počátku... 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Generální 
audien ce Svatého otce 12:45 Patricie Janečková a Josef 
Špaček v GONGu 13:35 V pohorách po horách (25. díl): 
Volovec – Roháče 13:45 Bez tebe to nejde: Pomoz mi s ži-
votem 14:50 Vatican magazine (921. díl): Týdenní zpravodaj-
ství z Vatikánu 15:25 Muzikanti, hrajte 16:00 Zpravodajské 
Noeviny (883. díl): 1. 8. 2017 16:20 Cirkus Noeland (26. díl): 
Roberto, Kekulín, Adam a Eva 16:50 V posteli POD NEBESY IV. 
(8. díl) 17:45 Ars Vaticana [P] 18:00 Dávní hrdinové: Útěk 
18:25 Sedmihlásky (94. díl): Na tom našem dvorku 18:30 Bible 
pro nejmenší: Adam a Eva 18:40 Můj Bůh a Walter: Poslední 
věci 19:00 Večeře u Slováka: Svátek Proměnění Páně [P] 
19:25 Zambijský Bambo 20:00 Cvrlikání (48. díl): Kofe@Vlna 
21:10 Tóny v tichu 21:40 Můj chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, 
ředitel Post Bellum, a kostel Nejsvětějšího Salvatora v Praze 
22:00 Pod lampou [P] 0:05 Missio magazín: Červen 2017 
1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 4. 8. 2017
6:05 Duchovní malby (8. díl): Petr a Pavel 6:25 Hrdinové 
víry (13. díl): Zdenka Schelingová 7:30 Dobrý muž ze 
Saratova 8:05 Hovory z Rekovic: Jan Svoboda 8:25 Můj 
chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, a kos-
tel Nejsvětějšího Salvatora v Praze 8:40 Noční univerzita: 
Mgr. Jan Špilar – Církevní právo – rozvod 10:00 ARTBITR 
– Kulturní magazín (35. díl): Ještě jedna jízda s Matkou 
Terezou a Folcem Terzanim 10:15 Sedm výprav Josefa 
Vágnera (5. díl): Tragédie žiraf 11:40 Sedmihlásky (94. díl): 
Na tom našem dvorku 11:45 Bible pro nejmenší: Adam 
a Eva 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Putování Modrou 
planetou: Island 12:50 Ars Vaticana 13:05 Na pořadu ro-

Pondělí 31. 7. 2017
6:05 V pohorách po horách (25. díl): Volovec – Roháče 
6:15 Klapka s ... (64. díl): Tomášem Jungem, 1. díl 
7:20 Soňa 7:35 Cvrlikání (25. díl): Bujabéza 8:45 Vezmi a čti: 
Červen 2017 9:00 Velehrad v době nesvobody 9:25 Nikaragua 
– Matka všech 10:00 Na pořadu rodina (5. díl): Děti na zemi 
i v nebi 11:05 Exit 316 (6. díl): Image 11:25 Historie sklářství 
v Karolince 11:45 Pověsť o Ludmilině skále na Pučínských 
skalách: Pověsti z Hornolidečska 11:50 Sedmihlásky (94. díl): 
Na tom našem dvorku 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Můj 
Bůh a Walter: Manželství 12:20 Wabi Daněk a Miloš Dvořáček 
na Mohelnickém dostavníku 2015 (1. díl) 12:50 Čtyřicet let 
Velkého pátku 13:45 Poutní chrám Panny Marie na Chlumku 
v Luži 13:55 Ars Vaticana 14:10 Terra Santa news: 26. 7. 2017 
14:35 Duchovní malby (8. díl): Petr a Pavel 14:55 Noční 
univerzita: P. Prokop Siostrzonek, OSB – Anastáz Opasek, 
100. výročí narození 16:00 Putování Modrou planetou: Island 
16:40 Dvanáct rwandských mučednic 17:00 V posteli POD 
NEBESY IV. (7. díl) 18:00 Hermie a přátelé: Dát, nebo brát? 
18:30 Pověsť o velikém ptačisku: Pověsti z Hornolidečska 
18:35 Sedmihlásky (94. díl): Na tom našem dvorku 18:40 Víra 
do kapsy: O mužích a otcovství 19:00 Vatican magazine 
(921. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu [P] 19:30 Můj 
chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, a kostel 
Nejsvětějšího Salvatora v Praze 20:00 Sedm výprav Josefa 
Vágnera (5. díl): Tragédie žiraf 21:30 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín (35. díl): Ještě jedna jízda s Matkou Terezou a Folcem 
Terzanim 21:45 Noemova pošta: Červenec 23:20 Vatican ma-
gazine (921. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 0:00 Noční 
univerzita: ThDr. Josef Hromádka – Jan Ámos Komenský, 
poutník naděje 0:55 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 1. 8. 2017
6:05 Patricie Janečková a Josef Špaček v GONGu 
6:55 Cesta k andělům (69. díl): Jana Sieberová – domácí 
hospice 7:50 Pod lampou 10:00 Vatican magazine (921. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 10:30 Noční univerzita: 
ThDr. Josef Hromádka – Jan Ámos Komenský, poutník na-
děje 11:30 Můj Bůh a Walter: Manželství 11:45 Pověsť o ve-
likém ptačisku: Pověsti z Hornolidečska 11:50 Sedmihlásky 
(94. díl): Na tom našem dvorku 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Muzikanti, hrajte 12:40 Ars Vaticana 12:50 Exit 
316 (6. díl): Image 13:10 V pohorách po horách (25. díl): 
Volovec – Roháče 13:25 BET LECHEM – vnitřní domov 
(35. díl): Pavel Mráček – o Panně Marii Guadalupské 
13:40 Skryté poklady: Christian 14:10 Polabský lužní les 
14:25 Noemova pošta: Červenec 16:00 Léta letí k andělům 
(78. díl): Emil Paleček 16:25 Mezi pražci (59. díl): Červen 
2017 17:15 GOODwillBOY VI. (10. díl) 18:00 Cirkus Noeland 
(26. díl): Roberto, Kekulín, Adam a Eva 18:30 Púčinské 
schodky: Pověsti z Hornolidečska 18:35 Sedmihlásky 
(94. díl): Na tom našem dvorku 18:40 Dávní hrdinové: Útěk 
19:05 Pražská Loreta 19:30 Zpravodajské Noeviny (883. díl): 
1. 8. 2017 [P] 20:00 Na pořadu rodina (13. díl): Pěstounská 
rodina 21:05 Nárožní kámen 21:45 Zpravodajské Noeviny 
(883. díl): 1. 8. 2017 22:10 Jak potkávat svět (39. díl): 
S profesorem Ivanem Klánským 23:30 Terra Santa news: 
26. 7. 2017 0:00 Bez tebe to nejde: Umění a potřeba říci dru-
hému ne 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 2. 8. 2017
6:05 Zpravodajské Noeviny (883. díl): 1. 8. 2017 6:25 Noční 
univerzita: P. Prokop Siostrzonek, OSB – Anastáz Opasek, 
100. výročí narození 7:25 Vatican magazine (921. díl): 
Týdenní zpravodajství z Vatikánu 8:00 Hlubinami vesmíru 
s Mgr. Lenkou Soumarovou a Denisem Müllerem: 
Astronomické olympiády 8:40 Královna a Matka Chorvatů 
9:25 Ars Vaticana 9:40 Přímý přenos generální audience 
papeže [L] 10:55 Rok na Svatém Hostýně 11:45 Púčinské 
schodky: Pověsti z Hornolidečska 11:50 Sedmihlásky 

dina (13. díl): Pěstounská rodina 14:10 Léta letí k an-
dělům (75. díl): Ivan Hubač – scenárista a dramaturg 
14:35 Outdoor Films s Janem Červinkou (48. díl): Legenda 
československého horolezectví 16:10 GOODwillBOY VI. 
(10. díl) 16:55 Bez tebe to nejde: Zameť si před vlast-
ním prahem 18:00 Wabi Daněk a Miloš Dvořáček na 
Mohelnickém dostavníku 2015 (1. díl) 18:30 Bible pro nej-
menší: Potopa 18:35 Sedmihlásky (94. díl): Na tom našem 
dvorku 18:45 Můj Bůh a Walter: Poslední věci 19:05 Česká 
věda 19:20 Tóny v tichu 20:00 Večeře u Slováka: Svátek 
Proměnění Páně 20:30 Kamaráti moji, dajme sebe zahrať: 
Jánošíkove dni v Terchovej 2017 [L] 23:35 V pohorách 
po horách (25. díl): Volovec – Roháče 23:45 Rok vína 
0:10 Cesta k andělům (69. díl): Jana Sieberová – domácí 
hospice 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 5. 8. 2017
6:05 Léta letí k andělům (75. díl): Ivan Hubač – sce-
nárista a dramaturg 6:30 Wabi Daněk a Miloš Dvořáček na 
Mohelnickém dostavníku 2015 (1. díl) 7:00 Cirkus Noeland 
(26. díl): Roberto, Kekulín, Adam a Eva 7:30 Dávní hr-
dinové: Útěk 7:55 Sedmihlásky (94. díl): Na tom našem 
dvorku 8:00 GOODwillBOY VI. (11. díl) 8:40 V posteli POD 
NEBESY IV. (8. díl) 9:35 Můj chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, 
ředitel Post Bellum, a kostel Nejsvětějšího Salvatora v Praze 
9:50 Můj Bůh a Walter: Poslední věci 10:10 Exit 316 (6. díl): 
Image 10:30 Ohlédnutí za Krakovem (4. díl): Záznam křížové 
cesty z ČNC v Mogile 12:00 Angelus Domini 12:10 Pod lam-
pou 14:20 Vatican magazine (921. díl): Týdenní zpravodajství 
z Vatikánu 14:50 750 let Svinova 15:30 Večeře u Slováka: 
Svátek Proměnění Páně 16:00 Cvrlikání (48. díl): Kofe@Vlna 
17:10 O starých Starých Hamrech 18:00 Duchovní malby 
(9. díl): Svatí 18:25 Sedmihlásky (94. díl): Na tom našem 
dvorku 18:30 Bible pro nejmenší: Potopa 18:40 Muzikanti, 
hrajte 19:10 Terra Santa news: 2. 8. 2017 19:30 V poho-
rách po horách (39. díl): Spišská plesa – Vysoké Tatry 
19:45 Hlubinami vesmíru s dr. Michalem Sobotkou: O slunci, 
1. díl [P] 20:30 Štyri milé zeme som si zavandroval ...: 
Jánošíkove dni v Terchovej 2017 [L] 23:35 Život na zámku 
Břežany 0:05 Noční univerzita: P. Prokop Siostrzonek, OSB 
– Anastáz Opasek, 100. výročí narození 1:00 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Neděle 6. 8. 2017
6:15 Ars Vaticana 6:30 Hrdinové víry (9. díl): Štěpán 
Trochta 7:35 Cvrlikání (48. díl): Kofe@Vlna 8:45 Putování 
Modrou planetou: Island 9:30 Zachraňme kostely (5. díl): 
poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic 
9:55 Večeře u Slováka: Svátek Proměnění Páně 10:30 Mše 
svatá: Sněžné v Orlických horách [L] 11:40 ARTBITR – 
Kulturní magazín (35. díl): Ještě jedna jízda s Matkou 
Terezou a Folcem Terzanim 12:00 Polední modlitba Sv. otce 
Františka [L] 12:25 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne: 
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa news 13:10 Muzikanti, 
hrajte 13:40 Hlubinami vesmíru s dr. Michalem Sobotkou: 
O slunci, 1. díl 14:25 Můj Bůh a Walter: Poslední věci 
15:00 A veď sme my boli u Gazdu dobrého ...: Jánošíkove 
dni v Terchovej 2017 [L] 17:55 Sedmihlásky (101. díl): Ševče, 
ševče 18:00 Cirkus Noeland (28. díl): Roberto, Kekulín a robot 
18:30 Dávní hrdinové: Rozbouřené vody [P] 19:00 Léta letí 
k andělům (75. díl): Ivan Hubač – scenárista a dramaturg 
19:30 Exit 316 (7. díl): Zklamání [P] 20:00 Slezská Lilie 
2016: koncert skupiny TGD – Trzecia Godzina Dnia (PL) 
21:00 Hovory z Rekovic: Naďa Urbášková [P] 21:15 Ars 
Vaticana 21:30 Na pořadu rodina (13. díl): Pěstounská ro-
dina 22:35 Noční univerzita: Mgr. Jan Špilar – Církevní 
právo – rozvod 23:50 Polední modlitba Sv. otce Františka 
0:10 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne: Zpravodajské 
Noeviny a Terra Santa news 0:50 Noční repríza dopoled-
ních 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 30. 7. – 17. neděle 
v mezidobí
1. čt.: 1 Král 3,5.7–12
Ž 119(118),57+72.76–77.
127–128.129–130
Odp.: 97a (Jak miluji tvůj zákon, 
Hospodine!)
2. čt.: Řím 8,28–30
Ev.: Mt 13,44–52

Pondělí 31. 7. – památka 
sv. Ignáce z Loyoly
1. čt.: Ex 32,15–24.30–34
Ž 106(105),19–20.21–22.23
Odp.: 1a (Oslavujte Hospodina, 
neboť je dobrý. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mt 13,31–35

Úterý 1. 8. – památka 
sv. Alfonsa Marie z Liguori
1. čt.: Ex 33,7–11; 34,5b–9.28
Ž 103(102),6–7.8–9.10–11.12–13
Odp.: 8a (Hospodin je milosrdný 
a milostivý.)
Ev.: Mt 13,36–43

Středa 2.8. – nezávazná 
památka sv. Eusebia z Vercelli 
nebo sv. Petra Juliána Eymarda
1. čt.: Ex 34,29–35
Ž 99(98),5.6.7.9
Odp.: srov. 9c (Svatý jsi, 
Hospodine, náš Bože!)
Ev.: Mt 13,44–46

Čtvrtek 3. 8. – ferie
1. čt.: Ex 40,16–21.34–38
Ž 84(83),3.4.5–6a+8a.11
Odp.: 2 (Jak milý je tvůj příbytek, 
Hospodine zástupů!)
Ev.: Mt 13,47–53

Pátek 4. 8. – památka sv. Jana 
Marie Vianneye
1. čt.: Lv 23,1.4–11.
15–16.27.34b–37
Ž 81(80),3–4.5–6ab.10–11ab
Odp.: 2a (Plesejte Bohu, který 
nám pomáhá.)
Ev.: Mt 13,54–58

Sobota 5. 8. – nezávazná 
památka Posvěcení římské 
baziliky Panny Marie
1. čt.: Lv 25,1.8–17
Ž 67(66),2–3.5.7–8
Odp.: 4 (Ať tě, Bože, velebí 
národy, ať tě velebí kdekterý 
národ!)
Ev.: Mt 14,1–12

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

BREVIÁŘ PRO LAIKY 29. ČERVENCE – 5. SRPNA 2017

Pondelok 31. 7. o 16:45 hod.: 

Vatikánsky magazín

Spravodajský súhrn z Vatikánu.

Utorok 1. 8. o 16:00 hod.: 

Hrady srdca Európy 4 (dokument)

Dokumentárny film mapuje aktuálnu situáciu hradných 

stavieb v jednotlivých krajoch Slovenska. Posledný štvrtý 

diel je venovaný hradom Košického a Prešovského kraja.

Streda 2. 8. o 09:50 hod.: 

Generálna audiencia

Priamy prenos zo stretnutia Svätého Otca s pútnikmi, ktorí 

prichádzajú navštíviť Večné mesto a ktorým sa prihovára.

Štvrtok 3. 8. o 21:10 hod.: 

Odpusť mi, Sergej (dokument)

Dokument je príbehom lásky, zrady a odpustenia me-

dzi dvomi ľuďmi, ktorí sa nikdy nestretli. Sergej Kurda-

kov, dôstojník sovietskej polície, 3. septembra 1971 vy-

skočil z lode svojho námorníctva v Tichom oceáne a po 

úmorných hodinách doplával ku kanadskému brehu, kde 

začal nový život...Pred svojou smrťou v roku 1973, napí-

sal autobiografiu „Prenasledovateľ“ (na Slovensku zná-

ma ako „Odpusť mi, Nataša). Tridsať rokov po Sergejo-

vej smrti, sa mladá Američanka Karolina Walker, inšpi-

rovaná jeho knihou a videniami v modlitbe, rozhodne 

ísť po Sergejových stopách do Ruska...

Piatok 4. 8. o 15:00 hod.: 

Hodina milosrdenstva

Priamy prenos modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc. 

Sobota 5. 8. o 17:30 hod.: 

Luxáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede. Moderuje o. Ju-

raj Drobný.

Nedeľa 6. 8. o 10:00 hod.: 

Svätá omša z Terchovej

Priamy prenos svätej omše z 55. ročníka Medzinárodné-

ho folklórneho festivalu Jánošíkove dni.

Programové tipy TV LUX od 31. 7. 2017 do 6. 8. 2017

Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 30. 7. PO 31. 7. ÚT 1. 8. ST 2. 8. ČT 3. 8. PÁ 4. 8. SO 5. 8.

Antifona 812 912 1722 1941 1734 1953 857 961 873 978 1722 1941 1653 1870

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

Ranní chvály:

Hymnus 812 913 1723 1941 1734 1953 857 962 873 978 1723 1941 1653 1870

Antifony 813 914 828 929 843 946 858 963 874 979 890 997 906 1014

Žalmy 813 914 828 930 843 946 858 963 874 980 890 997 906 1014

Krátké čtení a zpěv 816 917 1724 1942 1735 1954 861 966 877 983 1724 1942 1654 1871

Antifona k Zach. kantiku 707 797 1445 1626 1735 1954 861 966 877 983 1724 1943 1448 1630

Prosby 817 917 1724 1943 1724 1943 861 966 878 983 1724 1943 1655 1872

Závěrečná modlitba 707 798 1445 1626 1446 1627 1447 1628 878 984 1448 1629 1448 1630

Modlitba během dne:

Hymnus 817 918 832 934 848 952 862 967 879 984 895 1002 910 1019

Antifony 818 919 833 935 848 952 863 968 879 985 895 1003 910 1019

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

Krátké čtení 820 921 835 937 851 955 865 970 882 988 898 1005 913 1022

Závěrečná modlitba 707 798 835 938 851 955 865 970 882 988 898 1006 913 1022

Nešpory: SO 29. 7.

Hymnus 807 907 821 922 1727 1946 1736 1955 867 972 883 989 1727 1946 1457 1639

Antifony 808 908 822 923 838 940 853 957 868 973 884 990 900 1008 1449 1631

Žalmy 808 908 823 924 838 940 853 957 868 973 884 990 901 1008 1449 1631

Kr. čtení a zpěv 810 911 825 926 1730 1949 1737 1956 871 976 887 994 1730 1949 1451 1633

Ant. ke kant. P. M. 706 797 707 798 1445 1626 1737 1956 871 977 887 994 1731 1950 1451 1633

Prosby 811 911 826 927 1731 1950 1731 1950 872 977 888 994 1731 1950 1451 1634

Záv. modlitba 707 798 707 798 1445 1626 1446 1627 1447 1628 888 995 1448 1629 1455 1637

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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RADOST Z VÍRY
Liturgické kalendárium a čtení 
Jiří Kočenda • Revize liturgického 
kalendária a liturgických čtení 
P. Pavel Hödl • Redakce Věra 
Mrtvá a Daniel Dehner

Týdenní stolní kalendář na rok 
2018 s citáty převážně světců na té-
ma každodenního prožívání křesťan-
ské víry. Kalendář obsahuje občanské 
a liturgické kalendárium, dále mno-
ho potřebných informací k prožívání 

liturgického roku: souřadnice liturgických čtení na každý den 
v roce, vyznačení liturgických barev, označení zasvěcených svát-
ků a prosebných dnů přímo v kalendáři. Součástí kalendáře 
jsou také informace o slavení prvních čtvrtků, pátků a sobot.

Matice cyrilometodějská s. r. o.
Kroužková vazba, 240x165 mm, 59 Kč

STÁLA JSEM U BRÁNY NEBE 
A PEKLA
Dr. Gloria Polo

Osobní svědectví dr. Glorie Polo, zubní 
lékařky z Kolumbie, která byla tak těžce zra-
něna, že ležela několik dní v kómatu a byla 
udržována při životě jen pomocí nemocnič-
ních přístrojů. Lékaři jí chtěli přístroje od-
pojit, ale její sestra, také lékařka, trvala na 

tom, aby přístroje nechali dále v provozu. Během kómatu sta-
nula na onom světě a směla se opět vrátit, aby vydala svědectví 
těm, kteří nedokážou věřit. Dr. Polo směla nahlédnout do své 
„knihy života“. A tento zážitek jí natolik otřásl, že se z příka-
zu Pána stala hlasem volajícím na „poušti víry“ dnešní moder-
ní doby. Tato událost z roku 1995 je dobře zdokumentovaná.

Matice cyrilometodějská s. r. o. 
Dotisk prvního vydání • Brož., A5, 64 stran, 45 Kč

Toto svědectví je povoleno šířit pouze nekomerčním způso-
bem. Proto vyšlo zdarma jako příloha několika čísel Světla v ro-
ce 2008. Pro velký ohlas bylo svědectví vydáno i jako brožura, 
kterou lze objednat jen v Matici cyrilometodějské s. r. o., kde ji 
distribuujeme pouze za výrobní náklady, bez zisku.

RADOST Z KNĚŽSTVÍ
Stephen J. Rossetti • Z angličtiny přeložil 
Štěpán Sirovátka • Odpovědná redaktorka 
Ludmila Martinková • Předmluva Timothy 
M. Dolan, arcibiskup Milwaukee

Stephen Rossetti je známý americký 
kněz a psycholog, který se léta věnuje do-
provázení kněží. Poznal kněze radostné 
a spokojené, ale i rozervané a frustrova-

né. Tvrdí, že těch prvních bylo víc, přesto nabízí mnoho cen-
ných podnětů, jak pečovat o „poklad v nádobě hliněné“. Je-
ho kniha získala několik ocenění.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., 137x195 mm, 208 stran, 249 Kč

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

STOLNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2018

SVĚDECTVÍ Z ONOHO SVĚTA

O KNĚŽSTVÍ


