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Drazí mladí, děkuji vám za 
toto modlitební setkání před 
nadcházející biskupskou sy-

nodou. Děkuji vám také proto, že jste se 
sem vydali jako poutníci spolu se svými 
biskupy a kněžími po cestách a stezkách 
Itálie lemovaných poklady kultury a víry, 
jež vám zanechali vaši otcové. Prošli jste 
místy, kde žijí a pracují lidé plní vitality 
i poznamenaní únavou, městy, obcemi 
i zapadlými osadami. Doufám, že jste se 
zhluboka nadechli radostí i obtíží, živo-
ta i víry italského lidu.

V evangeliu, které jsme slyšeli (srov. 
Jan 20,1–8), nám Jan přibližuje ono ne-
tušené jitro, které navždy změnilo dějiny 

lidstva. Za úsvitu prvního dne po sobo-
tě se všichni z okolí Ježíšova hrobu da-
li do běhu. Marie Magdalská běží uvědo-
mit učedníky; Petr a Jan se rozběhnou ke 
hrobu... Všichni běží, všichni naléhavě cí-
tí, že je třeba běžet: nelze ztrácet čas, je 
třeba si pospíšit... Jako to učinila Maria, 
která jakmile počala Ježíše, odešla na po-
moc Alžbětě.

Máme mnoho důvodů, proč se dát do 
běhu. Často je to jen spousta věcí, které je 
třeba udělat, a nikdy není dost času. Jin-
dy pospícháme, protože nás táhne něco 
nového, krásného, zajímavého. Někdy se 
naopak běží proto, aby se uniklo nějaké 
hrozbě, nějakému nebezpečí...

Církev potřebuje váš rozlet, vaše intuice, vaši víru
Promluva Svatého otce Františka při modlitební vigilii s mládeží 

11. srpna 2018, Řím, Circus Maximus

Ježíšovi učedníci běží, protože dosta-
li zprávu, že z hrobu zmizelo Ježíšovo tě-
lo. Srdce Marie Magdalské, Šimona Petra 
a Jana jsou roznícena láskou a jejich tep 
bláznivě stoupá po odmlce, která sugero-
vala konec. Nejspíš se v nich rozněcuje na-
děje, že znovu uzří Pánovu tvář! Jako onen 
první den, kdy jim slíbil: „Pojďte a uvidíte.“ 
(Jan 1,39) Jan běží rychleji určitě proto, že 
je mladší, ale také proto, že nepřestal doufat 
poté, co vlastníma očima viděl Ježíše umí-
rat na kříži, kde stál blízko Marie – Matky 
– a „nakazil se“ její vírou. Když cítíme, že 
se naše víra stává vlažnou, jděme k Marii, 
která nás naučí, dá pochopit a pocítit víru.

Pokračování na str. 6

Boží slovo v nás uváděné ve sku-
tek. Omšelé, klišé... mohl by ně-
kdo říci. Jenomže: Boží slovo 

je stále živé! Ať už je do svého srdce přijí-
máme, či nikoliv. Podle toho, jak s Božím 
slovem nakládáme, je buď pro nás požeh-
náním, anebo, žel, může se stát i naším pro-
kletím. Dnešní liturgická čtení nám vyklá-
dají tuto pravdu zcela jasně.

Být vnímavým pro Boží slovo je dů-
ležitým úkolem pro každou duši, do níž 
bylo zaseto. A ruku na srdce: Myslíme si 
snad, že existují duše, které by Bůh vyne-
chal a do nich nezasel? Potíž je v tom, že 
tady jde o duše, v nichž semeno Božího 
slova hned odumře – z mnoha důvodů, 
vlastně hlavně z jednoho: z lidské pýchy. 
Ta je totiž zdrojem a počátkem veškeré-
ho zla a oslabuje od prvního hříchu naši 
lidskou přirozenost. Můžeme tedy říci, že 
být vnímavým pro Boží slovo je posláním 
celého lidstva, avšak lidská pýcha se snaží 
zabránit naplnění tohoto poslání, jehož vý-
sledkem mají být Boží skutky konané pro 
dobro jednotlivců i celého lidského spole-
čenství, a také k oslavě Boží.

V této souvislosti akceptujme výzvu 
papeže Františka adresovanou mladým 
lidem, aby vydávali svědectví o naději, 
kterou je zmrtvýchvstalý Ježíš. V praxi to 
znamená otevřít se pro slyšení Božího slo-
va ve svém srdci, přijmout je do důsledku 
a s radostí se rozběhnout nejen k prázdné-

mu hrobu – svědku křesťanské naděje, ale 
od něj pak i do světa a hlásat vše, co Ježíš 
učil a vykonal. Když říkáme „do důsled-
ku“, znamená to nic nepřidávat ani neubí-
rat dle vlastního uvážení – ať už jde o Boží 
slovo, či o jeho přikázání a Ježíšovo učení. 
Jakákoliv neshoda v takto daném smýšle-
ní je klamáním sebe sama i druhých. Bo-
ha však neoklameme nikdy...

Pro konkrétní nastínění toho, jak by 
dnešní mladý člověk mohl uchopit pape-
žova slova, otiskujeme rozhovor s naší vý-
znamnou psychoterapeutkou Mgr. Hanou 
Imlaufovou. (str. 6–7) Za vše pak hovoří 
její vzkaz, aby se mladí lidé nebáli být sta-
tečnými muži a něžnými ženami – dodá-
váme: tak, jak si to přeje Trojjediný Bůh.

Jak pracovat s Božím slovem ve svém 
životě, nám pomůže pochopit i bl. Kateři-
na z Racconigi, které se již v dětství dosta-
lo Boží milosti a skrze zjevení byla zaslíbe-
na Ježíši ve víře, naději a lásce. (str. 4–5) 
U ní vidíme, jak Boží Prozřetelnost půso-
bí naprosto odlišně od lidských představ. 
A proto je tak důležité, aby se nic a nikdy 
nepřidávalo ke zjevenému Božímu slovu 
anebo se z něho nic neubíralo. Boží slovo 
žije i bez našeho přičinění a jeho pravdi-
vost nezmění žádný lidský zásah – i kdy-

by to na první pohled lidských očí vypa-
dalo jinak.

Věřím, že bude pro mnohé z vás, milí 
čtenáři, přínosem podrobný výklad sym-
boliky Mariánského sloupu, který kdysi 
stával na Staroměstském náměstí v Pra-
ze a o jehož obnovu v těchto dnech bo-
jujeme. (str. 8–11) Jistě i tato studie na-
bízí Boží slovo pro nás a snad i mateřské 
pozvání Neposkvrněné, jak pravdivě toto 
slovo uskutečňovat ve svém životě. A dluž-
no říci, že znovupostavení Mariánského 
sloupu by nepochybně bylo viditelným 
svědkem víry pro tak potřebnou duchov-
ní obnovu našeho národa. Podpořit tuto 
iniciativu alespoň svými modlitbami, ne-
můžeme-li jinak, je konkrétním uváděním 
Božího slova ve skutek.

Vraťme se ještě k našim mladým: Po-
vzbuzením pro jejich víru by konkrétně 
v naší zemi bylo, kdyby se podařilo od-
vrátit hrozbu uzákonění tzv. manželství 
pro všechny a naopak ústavně ochránit 
manželství jako svazek muže a ženy (zde 
viz iniciativa Petice na podporu manželství 
na www.podporamanzelstvi.cz). Víme, že 
nejde jen o boj politický, ale především 
o boj duchovní. Proto bychom měli vy-
užít každé příležitosti společné modlitby 
a třeba po mši svaté se modlit i na tento 
úmysl. Byl by to krásný dar pro naše bu-
doucí generace.

Daniel Dehner

Editorial
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Přijmeš-li Pánovo pozvání a za-
jdeš za ním co nejrychleji, za-
stihneš ho v situaci, kdy se opět 

dostává do sporu s předními židovskými 
představiteli. Farizeové a někteří ze záko-
níků bedlivě sledují každý krok, který uči-
ní Ježíš i jeho učedníci. Dnes se jim nelíbí, 
že Ježíšova druži-
na se chová jakoby 
po svém a neřídí 
se ve všem soubo-
rem předpisů, kte-
rým oni přikládají 
tak velkou důleži-
tost. Jejich jednání ti možná nebude cizí, 
když si připomeneš, jak se sám cítíš ně-
kdy pohoršen, když druzí kolem nesdílejí 
obyčeje a způsoby, na kterých si zakládáš 
a které bys nejraději vnutil všem lidem.

V Ježíšově reakci můžeš najít lék na po-
dobná zbytečná pohoršení. Že by Syn, 
který je poslušný až k smrti (1), učil své 
žáky zanedbávat přikázání? Skutečnost 
je právě opačná. Ti, kteří tu chtějí proti 
němu vystupovat v roli žalobců, sami za-
sluhují, aby byli pokáráni. Dávej dobrý 
pozor, co jim Pán vytkne: Jejich obřad-
ní úkony, které tak vyžadují, jsou ve sku-
tečnosti před Bohem bezcenné, protože 
jejich srdce je daleko od něho. Jejich hoj-
né a nápadné skutky mají totiž jen zakrýt 
skutečnost, že ve svém nitru opustili Boží 
přikázání. Tento střet s nesprávnou praxí 
je proto nutný, neboť Syn člověka přišel 
právě proto, aby obnovil původní smysl 
a podstatu Zákona, který dal jeho Otec 
Božímu lidu, když byl na cestě do zaslí-
bené země.

Bůh rozhodl, že nám dá život skrze slovo 
pravdy. Jeho přikázání nemají být přítěží 
ani omezením. Nebyl žádný jiný národ, 
který by měl tak spravedlivá a moudrá na-
řízení. Jenže tento vyvolený a mezi všemi 
omilostněný národ pro své pohodlí, pro 
svou tvrdošíjnou zlobu nedbal na Hos-
podinovo slovo. Nic nepřidáte a nic ne-
uberete. Budete v mých moudrých při-
kázáních hledat a zachovávat ten smysl, 
který já do nich vkládám k vašemu pro-
spěchu a vaší spáse, abyste vešli do země, 
kterou vám chce dát Hospodin, váš Bůh.

Boží nařízení jsou skutečně nanejvýš 
moudrá a rozumná. Lidské zákonodárství 
by se stalo zbytečným, kdyby všichni lidé 
spontánně a důsledně zachovávali Boží 
ustanovení. Ale lid tvrdé šíje si místo nich 

vytvořil lidská ustanovení, jako by vnější 
omývání mohlo zakrýt, že srdce jsou po-
skvrněna lží, smilstvem, chamtivostí, závis-
tí, zlostí a opovážlivou pýchou.

Pán nejen přišel, aby nás znovu na učil, 
jaká je Otcova vůle, ale jako velikonoční 
Beránek vynesl na kříž onen starý kvas, 

abychom opět žili 
podle Božího zá-
měru s upřímnos-
tí a životem podle 
pravdy (2).

Čeho však jsme 
svědky po dvou ti-

síciletích? Pán nám může opakovat plným 
právem a s veškerým důrazem: Opustili jste 
Boží přikázání a držíte se lidského podání. 
Lidé vsadili všechno na své nové modly: 
vlastní rozkoše a vlastní uspokojení. 

Jaké je dnes toto lidské podání? Že je 
ti dovoleno všechno, co ti působí potěše-
ní, že na to všechno máš nárok, jako by 
už žádná zvrácenost nebyla zvráceností. 
Zrušili Boží slovo a nahradili je svým podá-
ním a tak je odevzdávali dále (3), až z Bo-
žích přikázání nezbylo vlastně nic. Pra-
nic nedbali na výstrahy, které dal spolu 
se svým zákonem: Nic z toho neuberete. 
Ubírali, až ubrali všechno, až ubrali ze své-
ho srdce všechnu úctu k jedinému a pra-
vému Bohu. Nezávidí národu, kterému je 
Bůh blízko, naopak, holedbají se tím, že 
se zbavili Boha. V jejich očích nejsou jeho 
přikázání moudrá ani rozumná, pokládají 
je za omezení své svobody a svých práv.

Dokud je tu někdo, kdo nepřijímá je-
jich tradici, kdo se nechová jako oni, na-
rušuje jejich sebejistotu. Pociťují to jako 
svoje ohrožení, jestliže někdo svým vlast-
ním životem uvádí v pochybnost jejich 
přesvědčení, že už není Božího zákona. 
Jestliže je provokuješ tím, že se chováš ji-
nak, světáci k tobě přicházejí a ptají se tě 
podrážděně: Jak to, že se neřídíš podle 
našeho podání? My všichni se přece cho-
váme tak a tak. Proč ty se tak nechováš?

Ať se tvé okolí tváří jakkoliv sebejistě 
a pokrokově, nedej se zastrašit ani jeho 
naléhající většinou. Zachovej si svůj dob-
rý úděl, dokonalý dar, který pochází od Ot-
ce světel. Zůstávej věrný Pánu. Tím, že 
se držíš věrně jeho rozhodnutí, nejsi ně-
kým, kdo zaostává, jsi naopak jako prvoti-
na ze všeho, co on stvořil. Odmítej každou 
výčitku, jako by ses chtěl zavírat do ghetta. 
Neděláš přece nic jiného, než že se chceš 

Liturgická čtení
1. čtení – Dt 4,1–2.6–8 
Mojžíš řekl lidu toto: „Nyní, Izraeli, 
poslouchej nařízení a ustanovení, kte-
rá vás učím zachovávat, abyste žili a šli 
obsadit zemi, kterou vám chce dát Hos-
podin, Bůh vašich otců. Nic nepřidáte 
k tomu, co vám přikazuji, a nic z toho 
neuberete, ale budete zachovávat pří-
kazy Hospodina, svého Boha, které já 
vám přikazuji. Zachovávejte je a plňte, 
neboť tak budete v očích národů moud-
ří a rozumní: uslyší o všech těchto naří-
zeních a řeknou: Skutečně moudrý a ro-
zumný je tento velký národ! Neboť kde 
je tak velký národ, jemuž by byli bohové 
tak blízko, jako je Hospodin, náš Bůh, 
kdykoli ho vzýváme? A kde je tak velký 
národ, který by měl spravedlivá nařízení 
a ustanovení, jako je celé toto zákono-
dárství, které já vám dnes prohlašuji?“

2. čtení – Jak 1,17–18.21b–22.27 
Bratři moji nejmilejší! Každý dobrý úděl, 
každý dokonalý dar přichází shora, se-
stupuje od Otce světel, u něhož není 
změna ani ztemnění, jaké je působeno 
u hvězd otáčením. On rozhodl, že nám 
dá život slovem pravdy, abychom byli 
jako prvotiny ze všeho, co stvořil. Buď-
te vnímaví pro slovo, které do vás bylo 
vloženo jako semeno, a může zachrá-
nit vaši duši. To slovo však musíte uvá-
dět ve skutek, a ne abyste ho jenom po-
slouchali. To byste klamali sami sebe. 

Lidské podání
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky.

22. neděle v mezidobí – cyklus B

zachovat neposkvrněným od světa. Kdybys 
byl uzavřený v ghettu, svět by tě neviděl 
a nevadil bys mu. Když však na tebe na-
léhá po dobrém i po zlém, aby ses obrátil 
k jeho podání, zůstáváš světu dostatečně 
otevřen, neboť k němu důrazně promlou-
vá tvůj znepokojující příklad. Pros svého 
Pána, aby tě stále zachovával ve svém slo-
vě a očisťoval tvé srdce, aby z něho nevy-
cházelo nic, co poskvrňuje. Pane, připočti 
mě k těm, kdo žijí bezúhonně, jednají spra-
vedlivě, kdo ze srdce zastávají pravdu, abych 
směl přebývat na tvé svaté hoře.(4)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Flp 2,8; (2) 1 Kor 5,8; (3) srov. Mk 7,13;
(4) srov. Ž 15,1–2

Dokončení na str. 5
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Narodila se v roce 1486 v Rac-
conigi, ve vesnici ležící v pie-
montském kraji, jenž byl v té 

době ve sféře vlivu savojských vévodů. 
Její dětství, to byl pohyb mezi dvěma ex-
trémy, kdy jeden představoval nejhlubší 
světské dno a druhý duchovní vrcholky 
nejvyšších horských štítů. V rodině Mat-
teiových se uvelebili dva nerozluční spo-
jenci: hlad a bída. Otec Gregorio byl zá-
mečníkem, leč nemohl se nikde natrvalo 
uchytit. Často byl bez práce, což se od-
ráželo v jeho neustálé mrzutosti a nedůt-
klivosti, pro ránu neposedným dětem ne-
šel nikdy daleko. Jeho choť Bilia měla na 
míle daleko k ideálu hřejivé mateřské lás-
ky a něhy, i na ni doléhala nouze křičící 
z každého rohu jejich skrovného obydlí, 
z každého vlákna, jež musela na domá-
cím ručním stavu nechat projít mezi prs-
ty, aby tkaním získala alespoň něco má-
lo peněz na obživu. Pro Kateřinu neměla 
po porodu ani mléko, maličkou musela 
proto krmit sousedka. Zřídkakdy pro ni 
měla dobré slovo, v ustavičném stresu ji 
stále za něco sekýrovala, na denním po-
řádku byly i hádky s manželem.

Dětství Kateřina vůbec žádné nemě-
la, jen co toho byla aspoň trochu schop-
na, usedla za tkalcovský stav a pomáhala 
vydělávat na živobytí. Kolik ran při učení 
se nelehkému řemeslu přitom od nevrlé 
matky schytala, ví jen Bůh. Bůh, který ne-
nechal tuto dívenku trápit se a vyrovnával 
její strádání a soužení svými návštěvami, 
jimiž ji pozvedal do nadoblačných výšin.

Začalo to někdy v Kateřininých pě-
ti letech. Tehdy se jí zjevil poprvé. Ná-
boženská výchova v tak narušené rodině 
stěží poskytovala potřebný základ, ne-
byla to tedy asi fantazie motivovaná ně-
jakými vzletnými touhami děvčátka lač-
nícího po trošce citu. Zřejmě si ji vybral 
sám Ježíš, o čemž by mohl svědčit i prs-
ten, který jí z náruče své přečisté Matky 
předal. „Zaslíbila jsem tě svému Synovi ve 
víře, naději a lásce,“ řekla malé Kateřině 
Panna Maria. Dodala pak, že po dosažení 
25 let vstoupí Kateřina k dominikánkám.

Od té doby se jí Spasitel zjevoval opa-
kovaně, jednou sám, jindy ve společenství 
svatých Božích, přičemž jeho věk vždy 
přesně odpovídal věku Kateřininu. Dív-
ka rostla do hloubky, každičké zjevení ji 
posunulo o notný kus dopředu na cestě 
k dokonalosti. Dlužno podotknout, že Ka-
teřina s Ježíšem vydatně spolupracovala.

Brala duchovní zásnuby s ním smr-
telně vážně, složila slib čistoty, na což 
Ježíš později odpověděl stigmaty, jimiž 
svou snoubenku okrášlil jako nevěstu nej-
vzácnějšími šperky. To s sebou přineslo 
i fyzickou indispozici, Kateřina měla od 
té doby velké potíže rukama hýbat, na-
tož pracovat na tkalcovském stavu. To 
vyvolalo další matčino láteření – v kraj-
ní chudobě bylo zapotřebí každé zdravé 
ruky, která by domů přinesla nějaký ten 
výdělek. Nikdo o jejích stigmatech nevě-
děl, byla skrytá, Kateřina navíc skrýva-
la i svou bolest a snažila se na sobě ne-
dat nic znát. Nadto jí Ježíš jednoho dne 
vložil na levé rameno svůj kříž s dovět-
kem, že jej bude nosit až do své smrti. 
Levé rameno měla od té doby viditelně 
níže než pravé.

Božský Spasitel dívce z Racconigi 
ovšem jen nenakládal břemena, při svých 
zjeveních ji konejšil a těšil v jejím těžkém 
údělu, jednou jí slíbil odít šatem dokona-
lé lásky, jindy ji napojil krví ze svého bo-
ku. Stál rovněž při ní, když musela čelit 
útokům padlého anděla.

Kateřina hořela láskou ke svému Snou-
benci, toužila se co možná nejčastěji ne-
chat oblažovat jeho přítomností, spojovat 
se s ním v Eucharistii. „Ježíš, má naděje!“ 
opakovala často. A Ježíš-Naděje své zalí-
bení v ní prokázal aktem nejvyššího vy-
znamenání, jakého se dostalo kupříkla-
du i bl. Dorotě z Montavy (viz Světlo 
č. 25/2018) – vyjmul jí srdce a nahradil 
je srdcem svým.

Tehdy, 3. srpna 1512, k ní přišel se 
sv. Petrem Veronským, velkým domi-
nikánským mučedníkem, jehož v roce 
1252 zavraždili sektářští albigenští. Ka-
teřina přitom nahlédla do svého srdce, 
v němž viděla jen samou špínu a smetí 
a v němž jen jediné místo bylo vším tím 
kalem netknuto – skvěl se na něm stří-
brem vyvedený nápis Kateřininých nejčas-
tějších slov, tj. „Ježíš, má naděje“. Dívku 
to pohnulo k slzám a právě sv. Petr Ve-
ronský se ji snažil konejšit vysvětlením, 
že i v nejdůkladněji uklizené místnos-
ti lze proti paprskům slunce pozorovat 
zrnka prachu. Nadobro ji utišil až sám 
Ježíš, který její srdce proměnil, takže se 
náhle jevilo jejímu zraku jako celé čisté 
a stříbrný nápis dostal naráz zlatou bar-
vu. To vše prožívala v duchu, navenek 
se přitom jevila jako mrtvá, matka Bilia 
proto přivolala k jejímu loži kněze kvůli 
poslednímu pomazání.

Nové srdce potřebovala, aby moh-
la ještě více milovat Krista, přinášet ješ-
tě více zadostiučinění za hříchy své i za 
hříchy od Boha se odvracejících lidí, kte-
rých by se nikdo nedopočítal. Potřebova-
la je, aby si udržela důvěru v onen Mariin 
příslib z raného dětství, že se po dovrše-
ní 25 let stane dominikánkou. Odevzdala 
se Boží vůli, po vzoru Panny z Nazareta 
nepochybovala, ale věřila, že se tak sta-
ne, třebaže jí už táhlo pomalu na třicít-
ku, třebaže v Racconigi synové sv. Domi-
nika klášter neměli.

Bůh však působí skrze jiné lidi. Clau-
dio Savojský, pán Racconigi, pozval do 
svého města dominikány. Učinil tak mi-
mochodem, z náhlého popudu, původně 

Blahoslavená Kateřina z Racconigi
Této italské mystičce vložil při jednom vidění Ježíš na rameno svůj kříž. Vynesla ho až na vrchol své Kalvárie – navzdory 

pádům a zlostným pokřikům těch, kteří lemovali její křížovou cestu a kteří jí ho svou záští a hříšností dělali těžším a těžším. 
Zůstávala navzdory tomu všemu, řečeno s francouzskou básnířkou Marií Noël, „milá jak nebe, dobrá jak chutná voda k pití“.

Libor Rösner

Blahoslavená Kateřina z Racconigi



35/2018 5

totiž uvažoval o jiných řádech. Synové 
sv. Dominika pozvání přijali a usadili se 
zde. Pro Kateřinu to bylo znamení z ne-
be, k bratřím v bíločerném hábitu oka-
mžitě přilnula, leč ti o ní měli hned zkra-
je pochybnosti.

Nejen v Piemontu, ale v celé Itálii, ba 
v celé Evropě se to jen hemžilo falešnými 
extatiky a proroky, bratři tudíž museli být 
pozorní a důkladně zvážit, zda tato žena 
nepatří mezi ty, kdo hledají světskou slá-
vu skrze chlubení se domnělými extatický-
mi prožitky, nebo zda není přímo v moci 
ďábla. Její vidění se nedala utajit, povídal 
si o nich kdekdo, ač Kateřina dělala vše 
možné, aby stejně jako její stigmata zů-
stala ve skrytosti. Dokonce musela pro-
kazovat svou nevinu až před tribunálem 
v Turíně, ale právě toto veřejné zkoušení 
a následné zbavení všech obvinění způso-
bily, že se stala takřka přes noc slavnou.

Dveře ke vstupu mezi dominikánské 
terciáře se jí otevřely a Kateřina jimi vzru-
šeně vešla. Sám mocný Claudio Savoj-
ský, potomek vedlejší větve savojských 
vévodů, si vymínil, že bude svědkem její 
obláčky. Jeho manželka Kateřinu vyhle-
dávala, aby se s ní radila o důležitých ži-
votních rozhodnutích, stejně jako nespo-
čet jiných urozených osob, včetně hraběte 
Mirandoly, jenž ji mnohokrát prosil, aby 
jej navštívila v jeho zámku a poučila ho 
o věcech duchovních.

Ti, kteří vystudovali bohosloví a za-
stávali vysoké církevní úřady, ti, kteří si 
mohli zaplatit univerzitní mistry či slovut-
né kazatele, aby je vedli po křivolakých 
životních stezkách plných úkladů, žado-
nili o radu ženu, která ani neuměla číst. 
I proto dostala dispens, nemusela se ja-
ko členka III. řádu sv. Dominika modlit 
denní modlitbu církve, ale směla se na-
místo toho modlit modlitbu Páně. Jen-
že Kateřinina touha po brevíři byla tak 
velká, že ten, který naučil apoštoly Otče-
náš, naučil svou snoubenku číst. Nikdy 
v životě však nedokázala přečíst nic jiné-
ho, vždy jen daný text liturgie hodin! Ne-
omezovala se samozřejmě pouze na po-
vinné modlitby, modlila se, kudy chodila, 
modlila se při tkaní látek, které ji uvrho-
valo do sladké samoty, v níž mohla roz-
jímat věci Boží.

Kateřina mnoho vytrpěla pro spásu 
hříšníků, za něž konala další a další ka-
jící skutky. Stále se živila prací svých ru-

Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem 
a Otcem je toto: ujímat se sirotků a vdov 
v jejich tísni a uchovat se neposkvrně-
ný od světa.

Evangelium – Mk 7,1–8.14–15.21–23 
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové 
a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli 
z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z je-
ho učedníků jedí rukama obřadně ne-
čistýma, to je neumytýma. Farizeové to-
tiž a všichni židé se drží podání předků 
a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; 
po návratu z trhu nejedí, dokud se ce-
lí neopláchnou; a je mnoho jiného, co 
přejali a čeho se drží: omývání pohárů, 
džbánů, měděných nádob a lehátek. Pro-
to se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: 
„Proč se tvoji učedníci nechovají podle 

podání předků, ale jedí obřadně nečistý-
ma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! 
Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak 
je psáno: »Tento lid mě uctívá rty, ale je-
jich srdce je daleko ode mě. Nadarmo 
mě však uctívají, když učí naukám, kte-
ré jsou lidskými ustanoveními.« Opus-
tili jste přikázání Boží a držíte se podá-
ní lidského.“ 
Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl 
jim: „Slyšte mě, všichni, a pochopte! Člo-
věka nemůže poskvrnit nic, co do něho 
vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, 
to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce 
lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, 
krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zlo-
ba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pý-
cha, nerozumnost. Všechno to zlé vychá-
zí z nitra a člověka poskvrňuje.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

kou, která žel kvůli stigmatům nebyla pří-
liš valná. Ale chtěla pomáhat své matce, 
k níž ji vázala poslušnost dcery, chtě-
la vypomoci těm, kteří na tom byli ještě 
bídněji, k nimž ji vázala láska sestry. Ja-
ko třeba oné dívce toužící po vstupu do 
III. řádu, chudé ovšem tak, že neměla ani 
na ten nejobyčejnější hábit. Kateřina jí 
ho díky prodeji látek, které utkala, poří-
dila. A je nabíledni, že si kvůli tomu od-
řekla i nějaký ten pokrm. Nešlo přitom 
o jediný případ…

Zčistajasna se však proti ní veřejné mí-
nění obrátilo zády. Způsobily to asi po-
mluvy a falešná nařčení (snad z důvodu 
zvuků a světla, které vycházely z oken je-
jího domu během prožívání extází). Ka-
teřina ovšem na své bližní nezanevřela, 
stále měla pro všechny jen dobré slovo, 
vlídný úsměv a odpuštění. Položila za ně 
dokonce na Kristův oltář svůj život v zá-
měnu za zavládnutí míru v piemontském 
kraji, zmítajícím se v neustálých krvavých 
bojích. Nezatrpkla ani tehdy, když ji za-
vrhli i dominikáni, kteří zakázali knězi 
ze svých řad, aby Kateřinu nadále zpoví-
dal. Marně ji hájil před celým konventem, 
bratři uvěřili zlým jazykům, což byla pro 
lůzu známka Kateřininy špatnosti a víta-
ná příležitost vylít si zlost za své zpacka-
né životy na této čisté duši.

S cejchem hanby musela zbožná mys-
tička opustit Racconigi, aby nadále nepo-
horšovala ctnostné spoluobčany byť jen 

pouhou svou přítomností. Útočiště na šla 
v Caramagnu. V tomto vyhnanství den co 
den prohlubovala svou lásku ke Kristu. 
Nikoho jiného ani nepotřebovala. „Jsem 
vykoupena drahocennou krví Pána Ježíše 
Krista. On se o mne postará. Pomoc otců 
dominikánů pro mne není nepostradatel-
ná. Oblékla jsem hábit jen a pouze z lás-
ky k Bohu a ne kvůli nim. Ježíš, má nadě-
je, bude o mne pečovat jinými prostředky,“ 
prohlásila.

Bíločerní řeholníci z Racconigi brzy 
poznali své pochybení i skutečnost, že Ka-
teřina je pro ně nepostradatelná. Ona se 
však do svého rodiště už nikdy nevrátila 
– ne z uražené pýchy, jen v tomto kroku 
neviděla Boží vůli. Dožila svůj život v Ca-
ramagnu, v materiální chudobě a duchov-
ní hojnosti, v modlitbě, pokání a činné 
lásce k bližním. Dne 4. září 1547 zased-
la vedle svého Snoubence ke svatebnímu 
stolu, aby se stala jeho nevěstou a aby vy-
měnila zásnubní prsten za prsten snubní.

Krátce po její smrti ustaly všechny vá-
lečné operace v piemontském kraji. Díky 
její přímluvě se též udál nespočet zázra-
ků, zlí duchové opouštěli posedlé osoby 
už jen při pouhém dotyku cípu hábitu ze-
mřelé dominikánské terciářky. Je pohřbe-
na v Garessiu, kde je ctěna jako blahosla-
vená – díky beatifikaci papeže Pia VII. 
z 9. dubna 1808. Blahoslavená Kateřina 
z Racconigi bývá často obrazována s Je-
žíšem, který jí podává kalich se svou krví.
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Od toho rána, drazí mladí, nejsou dějiny 
stejné. Toto jitro změnilo dějiny. Moment, 
kdy se zdálo, že triumfuje smrt, ve skuteč-
nosti zjevuje její porážku. Ani onen těžký 
kámen, přivalený ke hrobu, nemohl odolat. 
A od onoho úsvitu prvního dne po sobotě 
může všude, kde je život deptán, všude, kde 
vládne násilí, válka, bída a kde je člověk po-
nižován a pošlapáván – všude může znovu 
vzplát naděje života.

Drazí přátelé, vydali jste se na cestu 
a přišli jste na tuto schůzku. A nyní je mou 
radostí pociťovat, že vaše srdce bijí láskou 
k Ježíši jako srdce Marie Magdalské, Pet-
ra a Jana. A poněvadž jste mladí, jsem já 
šťastný jako Petr, když vidím vás, že – ja-
ko Jan – běžíte rychleji hnáni tepem svého 
srdce, které vnímá hlas Ducha oduševňují-
cího vaše sny. Proto vám říkám: nespokojte 

se s obezřetným krokem těch, kteří se sta-
vějí na konec řady. Je zapotřebí odvahy, ris-
kovat skok vpřed, směle a bez váhání se ja-
ko Ježíš vrhnout do uskutečňování Božího 
království a přičinit se o bratrštější lidstvo.

Budu šťastný, když uvidím, že běžíte 
zdatněji než ti pomalejší a bázlivější, a jste 
přitahováni onou tolik milovanou Tváří, 
kterou adorujeme v Eucharistii a rozpozná-
váme v těle trpícího bratra. Kéž vás v tom-
to běhu vpřed pobízí Duch Svatý. Církev 
potřebuje váš rozlet, vaše intuice, vaši ví-
ru. A když doběhnete tam, kam jsme my 
ještě nedošli, mějte trpělivost čekat na nás, 
jako čekal před prázdným hrobem Jan na 
Petra. V těchto dnech jste společným pu-
továním zakusili, kolik námahy stojí přijí-
mat bratry a sestry, již jsou mi po boku, 
ale také kolik radosti mi může dát jejich 

přítomnost, přijmu-li je do svého života 
bez předsudků a přívětivě. Putování o sa-
motě vám umožní ode všeho se oprostit, 
avšak společná pouť z nás činí lid, Boží 
lid, a dává bezpečí, bezpečí přináležitos-
ti k Božímu lidu... S Božím lidem se cítíš 
jistý, máš identitu. Jedno africké přísloví 
praví: „Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li 
dojít daleko, jdi s někým.“

Evangelium říká, že Petr vstoupil do hro-
bu jako první a uviděl pruhy plátna a roušku 
složenou na jiném místě. Potom vstoupil ta-
ké druhý učedník, který „viděl a uvěřil“ (Jan 
20,8). Tato dvojice sloves je velice význam-
ná: vidět a uvěřit. Celým Janovým evange-
liem se vine vyprávění o učednících, kteří 
uviděli znamení, jež vykonal Ježíš, a uvě-
řili v něho. O jaká znamení jde? O vodu 
proměněnou ve víno ke svatbě, o uzdrave-

Jak obhájit své názory proti mainstreamu a jak je převést do ži-
vota? Proč je tak důležitá sexualita? Jak poznat, s kým chodit? Co 
hledat před vstupem do manželství a jak jej pak žít? Pár praktických 
rad do života pro život dává psychoterapeutka Mgr. Hana Imlaufová.

Jak mám žít, abych byl skutečně pro život?
Když je člověk nastavený pro život ve 

skutečné lásce a pravdě, otevírá se životu.

Jak se aplikuje tento postoj v praxi – jak 
třeba poznám, s kým chodit?

Většinou začneme chodit s tím, kdo se 
nám líbí nejen ve fyzické rovině, ale i v rovi-
ně přátelské. Měl by se mi ale líbit i v rovině 
duchovní, měl by mít podobný žebříček 
hodnot, podobně sestavené názory na svět. 
Nejde jenom o náboženské prožívání, ale 
o podobný vztah k duchovním hodnotám 
jako takovým. Ten dotyčný by se mi měl lí-
bit ve všech těchto třech rovinách.

Kde takového člověka najít?
Určitě bych se měla zamyslet, v jakých 

prostředích se pohybuji, kde můžu něko-
ho potkat. Je dobré si zmapovat, jestli ná-
hodou nejsem v prostředí, kde už nikoho 
nového nebo vhodného potkat nemůžu. 
Chci-li někoho poznat, tak určitě dělat něco 
pro druhé, zapojit se do nějakých aktivit, 
kde můžu poznávat a potkávat nové lidi.

Když už někoho takového potkám a vše 
je fajn, k čemu čekat do svatby a proč ne-
začít rovnou sexuálně žít? K čemu je dob-
rá abstinence?

Přináší užitek jak v období chození, 
tak v manželství. V chození abstinence 
pomáhá k všestrannému rozvíjení vzta-
hu – vztah se může rozvíjet po stránce 
duševní i duchovní, nejen po té fyzické. 
Také pomáhá, abych mohl být ve vztahu 
svobodný, protože nejsem svázán tím nej-
niternějším poutem a učím se zásadní do-
vednosti, totiž sebeovládání – především 
u mužů. Toho si ženy na mužích velmi vá-
ží. Je to dovednost, kterou pak ti dva zú-
ročí v manželství v obdobích, kdy z nej-
různějších důvodů spolu nebudou moci 
intimně žít.

Pokud to ten druhý snáší těžce, proč 
mu neudělat radost a neodevzdat se mu?

Pokud se mluví o odevzdání, tak to 
tak vlastně není. Řeč těla a všechny pro-
jevy intimity mají být vždycky pravdivé. 
Je to stvrzení manželského slibu (já ode-

vzdávám se tobě a přijímám tě), a dokud 
manželský slib nedávám, nemohu ho stvr-
zovat řečí těla.

Pokud to přináší potíže, je dobré o tom 
mluvit, komunikovat, v čem tkví ta obtíž. 
Ono se často ukazuje, že to je spíše zá-
stupný problém, že problém je někdy jin-
de v té komunikaci mezi partnery.

Není pochopitelné, že to nějaký pár nevy-
drží, když už spolu chodí několik let?

Je třeba si pravdivě říct, proč svatbu od-
kládáme, proč neděláme další životní roz-
hodnutí směrem ke svatbě. Samotná přípra-
va na manželství a svatba jsou důležitými 
momenty v budování vztahu, a pokud by 
se tahle etapa přeskočila, tak se nevybudu-
je a potom v manželství chybí.

Je dobré také mít na paměti, že sexuál-
ní akt má charakter nejen pojivý, ale i plo-
divý. Krása nového života je i velká zodpo-
vědnost, a pokud ti dva nejsou ještě natolik 
dospělí či nemají ve vztahu jasno, aby se 
mohli vzít, tak skutečně nejsou pro rodi-
čovskou roli připravení.

Rozhodnutí pro manželství je závaž-
né, proto je dobré, aby je dělali ve svobo-
dě a ne pod tlakem společnosti či vlivem 
různých okolností. Někdy vztahy, které už 
sexuální intimitu spolu prožívají, pak vstu-
pují do manželství pod určitým tlakem – 
už se nedokážou rozejít. Kdyby to intimní 
pouto neměly, dávno by se rozpadly, pro-

Stateční muži a něžné ženy

Církev potřebuje váš rozlet ... – dokončení promluvy Svatého otce ze str. 2
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ní několika nemocných, o člověka od na-
rození nevidomého, jemuž byl vrácen zrak, 
o velký zástup lidí nasycených pěti chleby 
a dvěma rybami, o vzkříšení přítele Laza-
ra čtyři dny po jeho smrti. Ve všech těchto 
znameních se zjevuje neviditelná tvář Boha.

Není to vznešená božská dokonalost, 
kterou znázorňují a vyzařují Ježíšova zna-
mení, nýbrž příběh lidské křehkosti, která 
se setkává s Milostí, jež pozvedá. Raněné 
lidství je uzdraveno při setkání s Ním; pad-
lý člověk, jenž nachází podanou ruku, kte-
ré se může chytit; rozpačitost poražených, 
kteří objevují naději vykoupení. A Jan, vstu-
pující do Ježíšova hrobu, si ve svých očích 
i srdci nese znamení, která vykonal Ježíš, 
jenž se pohroužil do lidského dramatu, aby 
pozvedal. Ježíš Kristus, drazí mladí, není 
hrdinou, který je imunní vůči smrti, nýbrž 
tím, který ji odevzdáním svého života pro-
měňuje. Ono pečlivě vypnuté plátno říká, 

že už ho nebude potřebovat: smrt už nad 
ním nemá žádnou moc.

Drazí mladí, je možné potkat Život v mís-
tech, kde vládne smrt? Ano, lze. Chtělo by 
se odpovědět, že ne, lépe se jim vyhnout 
a držet se jich zdaleka. A přece právě toto 
je revoluční novost evangelia, že totiž prázd-
ný Kristův hrob se stává tím posledním zna-
mením, které vyzařuje definitivní vítězství 
Života. A proto nemáme strach. Nevyhý-
báme se místům utrpení, porážky a smr-
ti. Bůh nám dal větší moc než všechny ne-
spravedlnosti a slabosti dějin, větší než náš 
hřích: Ježíš přemohl smrt a dal za nás svůj 
život. A posílá nás, abychom hlásali svým 
bratřím, že vstal z mrtvých, je Pán a dává 
nám svého Ducha, abychom spolu s ním 
rozsévali Boží království. Ono velikonoční 
ráno změnilo dějiny: odvahu!

Kolik hrobů dnes čeká na naši návštěvu! 
Kolik raněných lidí, včetně mladých, nosí 

svoje utrpení jako zapečetěný balvan. Mo-
cí Ducha a Ježíšova slova můžeme tyto bal-
vany odvalit a nechat vstoupit do temných 
roklin paprsky světla.

Bylo krásné i namáhavé přijít do Říma, 
ale stejně krásná a náročná bude zpáteční 
cesta domů, do vašich obcí a komunit. Vy-
dejte se na ni s důvěrou a energií milované-
ho učedníka Jana. Ano, v tom je celé tajem-
ství, že totiž jsme a víme, že jsme milováni 
Ježíšem, Pánem! A každý z nás, až se vrátí 
domů, ať si vloží do srdce i mysli toto: Pán 
Ježíš mne má rád. Jsem milován. Jsem mi-
lována. Vnímejme vlídnost Ježíše, který nás 
má rád. Putujte domů odvážně a radostně 
s vědomím, že vás má Ježíš rád. Pak se ze 
života stane vydařený běh bez úzkosti a beze 
strachu, který nás deptá. Běh k Ježíši a k brat-
řím, se srdcem plným lásky, víry a radosti.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

tože by se objevily různé rozdíly a problé-
my, které tak byly zakryty.

Není vlastně lepší s vyhledáváním vzta-
hů počkat?

Nejprve člověk musí vybudovat sám se-
be. Vybudovat si nejprve identitu a pak inti-
mitu. Budování identity je přibližně období 
středoškolské. Zhruba po dokončení střed-
ní školy dokáže člověk navazovat vážnější 
vztah. Určitě radím nespěchat.

Co udělat pro dobré manželství?
Nejprve se stát dospělou ženou a do-

spělým mužem. Když se nezralí lidé stáva-
jí rodiči, tak to pak přináší mnohé obtíže. 
Pak absolvovat dobrou přípravu na man-
želství, kde se ti dva naučí, že na partner-
ském vztahu se musí neustále pracovat. Na 
manželství se nelze připravit rychlokurzem.

Propagují se čím dál více symptotermál-
ní metody rozpoznávání plodnosti. K čemu 
je to dobré?

Je to výborné pro to, aby se člověk na-
učil žasnout nad stvořením muže a ženy 
a nad darem plodnosti, který je do ženy 
a muže vložený. Je užitečné se naučit ro-
zumět, proč takto žít, už v období chození. 
U žen sledování rytmu plodnosti napomá-
há k přijetí ženství. Když se to naučí před 
manželstvím, naučí se žít už na začátku 
manželství v rytmu své plodnosti.

Rodina otevřená životu – jak ji chápat?
Rodina, která vychází z objevování Bo-

žího řádu. Rodina, která si uvědomuje, že 
plodnost je společný dar, který mohou mít, 
ale také nemusí, a to otevření plodnosti je 
jakési otevření se Boží milosti. Je to jako 
mít otevřené okno do místnosti, aby mohl 
proudit čerstvý vzduch. V takové místnosti 
máme jistotu, že se nám bude dobře dýchat.

Jak pak předat svým dětem hodnoty, kte-
ré jsou v přímém rozporu s mainstreamem?

Já bych velmi apelovala na rodiče, aby 
především své děti vychovávali ke zdravé 
sebedůvěře. Aby rodiče četli i knihy, jak se-
bedůvěru u svých dětí rozvíjet. Oceňujte své 
děti, chvalte je, říkejte jim, co se jim poved-
lo, víc než to, co se jim nepovedlo. Pokud 
má dítě zdravou sebedůvěru, tím spíše ob-
stojí v tlaku okolí a unese to, že má jiné ná-
zory než většinová společnost. Také jako 
rodiče máme našim dětem předávat kva-
litní argumenty, aby obstály i argumentač-
ně v rozhovorech s vrstevníky.

Jak obhajovat své odlišné hodnoty před 
spolužáky a dalšími lidmi?

Rozhodně nemluvit útočně, protože ti 
druzí jdou automaticky do protiútoku ne-
bo do obrany. Základem je, aby byli dob-
rými kamarády, aby byli oblíbení v kolek-
tivu, což souvisí s tou sebedůvěrou. Pokud 
budou naše děti příjemné jiným dětem, bu-

de je zajímat, čím ty děti žijí, budou spolu 
diskutovat, ale ty diskuse budou o hledání 
pravdy, ne o vysmívání se. Budou jistě kon-
frontováni s tím, že jsou jiní, že jsou třeba 
věřící, že mají jiné názory. Proto je dobré 
děti z křesťanských rodin propojovat s dět-
mi z jiných křesťanských rodin, které mají 
podobně nastavené hodnoty.

Jak mohou mladí lidé podpořit kultu-
ru života?

Svým příkladem vlastního života – ve 
vztahu k duchovním hodnotám, jako je 
umění, krása, příroda, hudba. Tak mohou 
svým příkladem kultivovat druhé. Mladí 
mají velkou výhodu, že se umí nadchnout.

Na závěr něco vyloženě praktického. Jak 
mluvit s těhotnou spolužačkou?

Ta spolužačka potřebuje podporu, po-
vzbuzení, porozumění. Být jí nablízku, za-
jímat se o ni. Oceňovat ji, protože to děv-
če třeba muselo ustát tlak rodičů a svého 
okolí, aby nešla na potrat. Povídat si o tom 
děťátku, jak už je veliké, co už mu funguje. 
Stát při ní a pomáhat jí třeba i materiálně.

Máte nějaký vzkaz pro mladé?
Aby se nebáli být statečnými muži a něž-

nými ženami.
Za rozhovor děkuje Adam Prentis.

Hnutí Pro život ČR, 20. 7. 2018 
(https://hnutiprozivot.cz)
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Ing. Mgr. Jaroslav Hnátek

Cílem popisu pojetí a výtvarného vyjá-
dření celého Sloupu je vyjasnit a vysvět-
lit jeho smysl.

Virgini genitrici sine originis labe con-
ceptae, propugnantae et liberatae urbis er-
go caesar pius et justus hanc statuam point. 
„Panně Rodičce bez poskvrny prvotní po-
čaté [Neposkvrněné] za obhájení a osvo-
bození města tedy císař zbožný a spraved-
livý sochu tuto staví.“ Tento nápis byl na 
soklu sloupu.
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Vzorem kompozice Mariánského slou-
pu v Praze byl sloup postavený roku 1647 
ve Vídni na paměť úspěšné obrany Vídně 
při obléhání Švédy. V Praze byl postaven 
ze stejného důvodu jako sloup votivní, 
splnění slibu po ubránění Starého a No-
vého Města při dobývání Švédy v roce 
1648, na poděkování Panně Marii, která 
stála na straně obránců. Za daných pod-
mínek ubránit Staré a Nové Město praž-
ské byl zázrak. To věděli všichni Praža-
né – bez nadsázky – po 100 dnech hrůzy 
dobývání, ostřelování a bombardování 
těžkými děly. Švédové měli velkou vojen-
skou převahu.(1)

Socha Neposkvrněné Panny Marie, 
dílo sochaře Jana Jiřího Bendla, je umís-
těna na šestimetrovém dříku sloupu vy-
tesaného z jednoho kusu pískovce. Dřík 
sloupu stojí na patce a soklu s votivním 
nápisem (viz obrázek s textem). Ve spod-
ní části architektury sloupu byl vytvořen 
prostor, mezi čtyřmi nárožními hranoly 
shora zakrytými velkou deskou, otevře-
ný do čtyř stran. Zde byl viditelně uložen 
deskový gotický obraz Panny Marie Ry-
necké, Paladia Evropy, obrácený směrem 
k radnici. Základem architektury byl velký 
masivní sokl, který tvořil i spodní plochu 
vytvořeného prostoru. Sokl byl postaven 
na čtvercové ploše, hrazené balustrádou 
z prahů, madel, nárožních a středových 
pilířků a kuželkami mezi nimi. Čtverco-
vá plocha byla vyvýšena nad úroveň ná-
městí kolem dokola třemi řadami stupňů.

Na čtyřech nárožních hranolech jsou 
čtyři ozbrojení andělé, kteří bojují se zlem; 
na Mariánském sloupu ve Vídni dětské, 
v Praze dospělé postavy. Zlo je zpodob-
něno dvěma ďábly v stylizované lidské 
podobě, lvem a drakem. Tato symbolika 
vychází z Bible, z knihy Zjevení sv. Jana 
a knihy Žalmů (91,13): „Po zmiji a hadu 
budeš kráčet, šlapat budeš po lvu i dra-
ku.“ Lidská podoba ďábla je běžná v po-
hádkách. V literatuře, v Goethově Fausto-
vi vystupuje Mefisto jako temná postava, 
na obrazech a kresbách jsou od poloviny 
19. století fantastická zobrazení ďábla (ty-
picky s netopýřími křídly).

Jan Jiří Bendl, který sloup kompono-
val a zhotovil, se jako každý muž zúčast-
nil obrany města se zbraní v ruce. Tento 
bezprostřední zážitek z bojů je v dyna-
mice a uměleckém vyjádření boje andě-
lů zřetelně patrný.

Mariánský sloup byl čtvrtým v Evropě 
(Řím 1614, Mnichov 1638, Vídeň 1647, 
Praha 1650). Architektura předchozích 
sloupů byla z mramoru, sochy z mramo-
ru nebo bronzu. Protože v zemi vysílené 
třicetiletou válkou nebylo na zhotovení 
pražského sloupu příliš peněz, byl vybrán 
český pískovec. Tím byla ukázána mož-
nost aplikovat nový nastupující barokní 
sloh v sochařském oboru v netradičním 
místním materiálu. Andělé měli tepaná 
měděná křídla. Řešením kovových kří-
del do kamenné sochy byl Bendl inspiro-
ván sochami andělů na Andělském hradě 
při svém pobytu v Římě. Na soše Panny 
Marie byl také obdobný doplněk: na těle 
draka pod nohou Immaculaty byla dračí 
křídla či spíše dračí blány. Byly zachyce-
ny na dobových kresbách.

Symbolika Mariánského sloupu 
na Staroměstském náměstí v Praze

Pohled na Mariánský sloup zepředu

Nápis na Mariánském sloupu 
na Staroměstském náměstí v Praze

a letopočet podle chronogramu



35/2018 9

zdvižen „ku stále trvající vděčné památce, 
že z pouhé Milosti Boží toto od tehdáž ne-
přátelského lidu švédského silně dobývá-
no Staré a Nové Město pražské k přemo-
žení a podmanění nepřišlo a k tomu cíli, 
aby přímluvou Nejsvětější Rodičky Boží 
na budoucí časy od válek a outokův ne-
přátelských, nakažení morního a jiných 
neřestí zachováno bylo“.

Pro správné pochopení významu celé-
ho monumentu Sloupu je nezbytné struč-
ně seznámit čtenáře se základními pojmy 
katolické morálky.

Katechismus 
katolické církve říká:

Ctnost je trvalá a pevná dispozice ko-
nat dobro. Hlavní, základní (kardinální) 
lidské ctnosti vytvářejí základy mravního 
života. Jsou to moudrost, spravedlnost, 
statečnost a mírnost.

Moudrost (rozumnost, prozíravost) 
uschopňuje rozum, aby v každé situaci 
rozeznal, co je naše pravé dobro, a zvo-
lil přiměřené prostředky k jeho uskuteč-
nění. Moudrost řídí ostatní ctnosti a dá-
vá jim pravidla a míru.

Spravedlnost se zakládá na vytrvalé 
a pevné vůli dávat druhým, co jim patří. 
Spravedlnost vůči Bohu (s velkým B) se 
nazývá „ctnost zbožnosti“.

Statečnost zabezpečuje pevnost v obtí-
žích a vytrvalost v úsilí o dobro. Dospívá 
až ke schopnosti obětovat případně vlast-
ní život pro spravedlivou věc.

Mírnost (umírněnost) zmírňuje přitaž-
livost rozkoší, zabezpečuje vládu vůle nad 
pudy a dává schopnost vyrovnaně užívat 
stvořená dobra.

Opakem ctností jsou neřesti, jejich plo-
dem jsou hříchy, zlo.

„Ďábel“ a „satan“ – synonyma

V Novém zákoně se vyskytují slova 
„ďábel“ i „satan“ obvykle jako synonyma: 
v úryvku o Ježíšově pokušení na poušti 
užívá Marek slovo satan, ostatní evangelia 
slovo ďábel. Představuje zde „pokušení“, 
nebezpečnou lež, která člověka ohrožuje 
na životě. Proto také Ježíš slovem ďábel 
označuje své protivníky: „Váš otec je ďá-
bel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl 
vrah od počátku a nestál v pravdě, poně-
vadž v něm pravda není. Když mluví, ne-
může jinak než lhát, protože je lhář a otec 
lži.“ (Jan 8,44) Stejně ostře odmítne i své-

ho blízkého učedníka Petra, když se mu 
snaží rozmluvit myšlenku na smrt: „Jdi mi 
z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, 
ale z člověka!“ (Mk 8,33) Podobně kárá 
Pavel kouzelníka Elymase: „Ty svůdce vše-
ho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží 
spravedlnosti, kdy už přestaneš podvra-
cet přímé cesty Páně?“ (Sk 13,10) Jen zce-
la okrajově se v Novém zákoně zmiňuje 
zvěst o pádu andělů a zápasu s ďáblem 
(Juda 1,9), jak ji obsahuje apokryfní Kni-
ha Henoch.

List svatého apoštola Pavla Římanům 
(16,19–20) praví: „Všude se ví o vaší odda-
nosti evangeliu. Mám z vás proto radost 
a přeji si, abyste byli moudří v dobru a ne-
zkušení ve zlu. Bůh pokoje brzo srazí sa-
tana pod vaše nohy. Milost Ježíše Krista, 
našeho Pána, buď s vámi.“

Význam sloupu je nadčasový

Maria, protože je neposkvrněná 
hříchem, šlape na hlavu satanovi, otci 
lži. Má sepnuté ruce k modlitbě a pohled 
upřený vzhůru k nebi, k Bohu, odkud mod-
litbou čerpá sílu k vítěznému boji s poku-
šením ke hříchu ve svém srdci. Maria je 
naším vzorem a naší Přímluvkyní.

Boj znázorňují vespod čtyři andělé. 
Boje o pravé dobro, ne, co se nám jako 
dobro nabízí. Bez pomoci z nebe nezví-
tězí žádná základní ctnost nebo zdatnost.

Čtyři andělé vítězí nad pokušiteli lid-
ských slabostí. Je to ztvárnění boje s poku-
šením ke zlému v srdci každého člověka. 
Vítězí čtyři základní ctnosti neboli zdat-
nosti: moudrost (prozíravost), spravedl-
nost, statečnost a mírnost. Je to ztvárnění 

Socha Neposkvrněné 
na vrcholu sloupu

Socha Panny Marie na vrcholu sloupu 
je Neposkvrněná – Immaculata, je zobra-
zena podle Bible, knihy Zjevení sv. Jana 
(12,1): „A ukázalo se veliké znamení na 
nebi: Žena oděná sluncem s měsícem pod 
nohama a s korunou dvanácti hvězd ko-
lem hlavy.“ A dále Zjevení 12,9: „A veli-
ký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a sa-
tan…“ (had z ráje, srov. Gn 3,1–4). Maria 
šlape na hlavu draka, symbol zla, satana.

Maria má titul Neposkvrněná, proto-
že se její život započal bez poskvrny dě-
dičného hříchu, neboli dědičného zatíže-
ní od Adama a Evy (tj. sklonu ke zlému, 
k nemravnému, nebo strach z lidí: např. 
neudělat nic pro správnou věc). Maria 
dále na rozdíl od Evy celý život vítězila 
nad nalháváním od ďábla až do své smr-
ti. V tom je její velikost. Její vítězný boj za 
uchování ctností znázorňuje dole boj čtyř 
andělů se zlem. Milovala Boha do krajnos-
ti, jemu se zcela odevzdala. Trpělivě sná-
šela utrpení, zůstala „plná Boží milosti“.

Dne 24. března 1855 večer se kona-
la u Mariánského sloupu velká oslava vy-
hlášení dogmatu o Neposkvrněném poče-
tí Panny Marie. Celý sloup byl ozdoben, 
ale hlavně osvětlen plynovými hořáky. Ho-
řáky byly i přímo u sochy Panny Marie.

Mariánský sloup je sloupem votivním 
– postaveným na základě předem dané-
ho slibu (latinsky vox, italsky voto). Fyzic-
ky zdatný, téměř dvoumetrový jezuitský 
kněz z Klementinské koleje, P. Jiří Pla-
chý, shromáždil několik stovek studentů 
a dobrovolníků k obraně Karlova mostu, 
mostecké věže na pravém břehu Vltavy. 
Byl mezi nimi také staroměstský starosta 
Mikuláš František Turek. P. Plachý uči-
nil spolu s obránci slib Panně Marii: Po-
může-li obráncům odrazit nápor švédské-
ho vojska, jako výraz vděčnosti jí postaví 
pomník na Staroměstském rynku. Vděč-
ní Pražané splnili svůj slib a podali žádost 
o vztyčení Marián ského sloupu císaři Fer-
dinandu III., který žádosti o stavbu marián-
ského pomníku vyhověl a stavbu podpořil.

Sloup byl postaven v roce 1650 a poté 
na císařův rozkaz byla 17. prosince 1650 
z náměstí odstraněna šibenice. Uváděné 
datum 1652 se vztahuje k posvěcení sloupu 
za účasti císaře. V Liber decretorum měst-
ského archivu stojí psáno, že sloup byl vy-

Panna Maria, současná replika sochy, 
umístěná v zákoutí chrámu
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pravdy boje člověka se zlem. Každý ze čtyř 
zobrazených, v pískovci umělecky ztvárně-
ných bojů andělů se zlem má svůj ideo vý 
význam boje o ctnosti. Ve všech případech 
vítězného boje dobra se zlem je nutná po-
moc shůry. Boj se zlem se odehrává také 
mezi lidmi – v lidské společnosti. Pomoc 
vyprošuje Panna Maria na vrcholu sloupu.

Díváme-li se na Sloup zepředu, 
nalevo anděl přemáhá ďábla v lidské 
podobě kopím a je označen číslem 1. 
Za ním anděl přemáhá řvoucího lva 

dvouručným mečem, je označen číslem 2. 
Na pozici č. 3 anděl mečem v pravici 

bojuje s drakem, na pozici č. 4, sousoší 
napravo, opět anděl přemáhá ďábla 

v lidské podobě křížem.

Zbraň je nástroj, který může sloužit 
k útoku či obraně materiálních hodnot, 
ale i duchovních hodnot, jako jsou ctnos-
ti. Andělé bojují za čtyři základní ctnosti. 
Vedou urputný boj s nepřítelem člověka 
v různých podobách.

Anděl na pozici č. 1

Kopím sráží a přemáhá ďábla, otce lži 
v lidské podobě. Je znázorněno rozhod-
né odmítnutí zla v srdci, účinná obrana, 
vítězný zásah nepřítele.

První anděl symbolizuje moudrost. By-
lo moudré, prozíravé rozhodnutí svěřit 

obranu města Prahy Panně Marii, vytrvat 
ve společných, neustávajících modlitbách, 
prosit Pannu Marii o přímluvu i proti lid-
ské naději. Při obraně Prahy obránci za-
koušeli Boží pomoc.

Moudrost uschopňuje rozum roze-
znat a vůlí se přiklonit k pravému dob-
ru. V každé situaci můžeme volit život 
nebo smrt. Ďábel, otec lži, je znázorněn 
v lidské podobě se svými atributy: s ro-
hy a kopyty. Anděl ho rázně sráží kopím 
v ruce na kolena.

Opakem moudrosti je potlačování při-
rozeného zákona v srdci člověka, vyklá-
dat si smysl života podle zdání. Nechtít 
slyšet o pravidlech Desatera, která se daří 
uskutečňovat jen s láskou k Bohu a bliž-
nímu právě s pomocí shůry. Je to nevě-
řícnost, nebo také hereze.

Anděl na pozici č. 2

Přemáhá řvoucího lva dvouručním me-
čem. Dvouruční (obouruční) meč je mo-
hutná sečná a bodná zbraň. Tyto meče se 
používaly většinou jako výzbroj strážců 
význačných osob v pozdním středověku 
a raném novověku.

Druhý anděl symbolizuje spravedl-
nost, spravedlivý boj. Drží oběma ruka-
ma dvouruční meč a bojuje se řvoucím 
lvem. Je nutné vzít obranu do obou ru-
kou, bojovat naplno.

Spravedlnost potlačí lva v našem srd-
ci, který řve: „Máš na to právo!“ Je to zná-
zornění boje s emocemi.

Opakem spravedlnosti je silové řešení, 
válka. Řvoucí lev venku je válka. Je nutné 
vzít meč do obou rukou, bojovat naplno, 
buď k vlastní obraně, nebo k obraně spo-
jence, nebo poskytnout vojenskou pomoc 
zabíjeným lidem v cizí zemi.

Anděl na pozici č. 3

Drží v pravé ruce meč a bojuje s dra-
kem.

Třetí anděl symbolizuje statečnost. 
V boji se šelmou je potřeba statečnosti, 
odvahy, houževnatosti a vytrvalosti.

Anděl drží v ruce meč a bojuje. Zna-
mená to nepodlehnout zlu, bojovat. Ne-
vzdávat boj v obtížích, nebo vytrvat v úsi-
lí o dobro. Mečem je Boží slovo, z něho 
můžeme čerpat odvahu a statečnost v bo-
ji fyzickém i duchovním.

Opakem statečnosti je zbabělost v obtí-
žích, útěk, kapitulace před obranou města, 
nebo rezignace v boji s nemocemi. Ošet-
řování lidí nakažených morem vyžadova-
lo statečnost.

Anděl na pozici č. 4

Přemáhá ďábla v lidské podobě křížem. 
Anděl drží v ruce kříž jako účinnou zbraň, 
kterou ho drží při zemi.

Čtvrtý anděl znázorňuje mírnost. Potla-
čit emoce a zachovat rozvahu. Být trpělivý, 
nenechat se vylákat k chybě, aby se nepřítel 
nedostal dovnitř. Při obraně města nebo ve 
válce je mírnost spolu s dalšími ctnostmi 
důležitá v rozvažování taktiky boje.

Mírnost zmírňuje přitažlivost rozkoší, 
dává schopnost mírně užívat dobra kolem 
nás, protože „všeho moc škodí“, jak praví 
české přísloví. Ví, kdy přestat, a dokáže to. 
Ďábel s rohy a kopyty v lidské podobě le-
ží a zvedá hlavu. Stále nám staví před oči 
svůdné věci, které vedou ke hříchu a ke 
ztrátě života s Bohem. Motivem mírnosti 
je hlad po svatosti.

Kříž je symbolem trpělivosti, nesení 
těžkostí, odříkání a vítězství lásky Boha 
k člověku, jeho umučení a zmrtvýchvstání. 
A také následování Krista. Kříž je nástro-
jem spásy člověka.

Pohled na spodní část Mariánského 
sloupu zepředu, za zády máme 

Staroměstskou radnici

Pohled zezadu, zleva anděl na pozici 3 
(meč) a 2 (dvouruční meč)

Pohled zepředu, zleva anděl 
na pozici 1 (kopí) a 4 (kříž)
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Opakem mírnosti je povolnost tělu ve 
stylu: „Nevaž se, odvaž se!“ Nevázanost, 
která vede postupně ke ztrátě osobnosti. 
Člověk se stává otrokem vášní, hladu po 
rozkoši. To je bída.

Otevřený prostor ve spodní části slou-
pu, mezi čtyřmi hranoly s anděly, bude pro 
kopii deskového gotického obrazu Mado-
ny Rynecké ze 14. století. Originál obrazu 
byl zde umístěn a uctíván spolu s Immacu-
latou na vrcholu sloupu 270 let.

Originál obrazu je nyní v chrámu Mat-
ky Boží před Týnem a byl na Staroměst-
ském náměstí, kde se před ním lidé modli-
li k Panně Marii při obléhání Švédy v roce 
1648. Obraz Madony Rynecké nosil staros-

ta města Turek do míst nejtěžších bojů při 
dobývání Starého a Nového Města Švédy. 
Katolická Praha se ubránila.

Závěr

Z výše uvedené studie historických a ná-
boženských pramenů vyplývá, že sloup 
není možné označovat jako ukázku moci 
Habsburské monarchie ani jako památku 
bitvy na Bílé hoře.

Na poděkování za vítězství katolické 
strany v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 
1620 byla vystavěna poblíž dějiště bitvy 
mezi lety 1622–1624 jednoduchá kaple 
na obdélném půdorysu. Pravděpodobně 
v letech 1705–1706 byl ke kapli přistavěn 
osmiboký presbytář s nízkou kupolí a lu-
cernou. Takto nově vzniklá svatyně, za-
svěcená Panně Marii Vítězné, byla vysvě-
cena pražským biskupem Vítem Seiplem 
8. srpna 1706. Nynější kostel Panny Marie 
Vítězné na Bílé Hoře v Praze 17–Řepích je 
poutní místo.

Panna Maria Vítězná je jeden z přídom-
ků Marie, Matky Ježíšovy. Přídomek Ví-
tězná pochází z vítězství katolíků na Bílé 
hoře, jehož bylo údajně dosaženo za při-
spění obrazu Adorace Krista (zobrazující 
klanění Panny Marie a svatého Josefa no-
vorozenému Jezulátku). Tento obrázek, 
malovaný temperou na dřevě, nalezl bo-
sý karmelitán Dominik à Jesu Maria na 
zámku ve Štěnovicích u Plzně. Obraz byl 
znesvěcen, kromě Ježíška měly postavy vy-
píchané oči. Tento mnich doprovázel na 
podzim roku 1620 katolické vojsko vede-
né bavorským vévodou Maxmiliánem I., 
spojencem českého krále Ferdinanda II. 
Karmelitán jím žehnal před bitvou katolic-
kým vojákům a později se zasloužil o roz-
šíření jeho kultu v Římě. Dominik à Jesu 
Maria při svém následném pobytu ve Víd-
ni získal od císaře Ferdinanda II. svolení 
pro založení kláštera řádu bosých karmeli-
tánů ve Vídni a v Praze. V malostranském 
kostele Panny Marie Vítězné v Praze by-
la uložena raně barokní kopie zázračné-
ho obrázku Adorace Páně z bitvy. Další ko-
pie se nacházejí v poutním kostele Panny 
Marie Vítězné na Bílé Hoře nebo v děkan-
ském kostele sv. Prokopa ve Strakonicích. 
Cenná kopie do 50. let 20. století bývala 
uctívána také na postranním oltáři bazili-
ky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Origi-
nál obrazu shořel při požáru kostela San-
ta Maria della Vittoria v Římě roku 1833.

Císař Ferdinand II. se modlí 
za vítězství k Panně Marii před bitvou 
na Bílé Hoře. Spolu s ním se modlí 

Dominik à Jesu Maria, který drží v ruce 
památný zázračný obraz.

Obraz visí v čele lodi kostela Panny 
Marie Vítězné – Pražského Jezulátka. 
Je od Antonína Stevense ze Steinfelsu 
a je pozůstatkem výzdoby původního 

oltářního retabula z roku 1641.

Zpět k Mariánskému sloupu

K dnešnímu dni Společnost pro obno-
vu Mariánského sloupu vykonal mnoho 
práce. Je vydáno stavební povolení, kte-
ré je v právní moci. Nová socha Nepo-
skvrněné od akad. sochaře Petra Váni je 
uctívána v koutě u Týnského chrámu a usi-
lujeme, aby byla umístěna na své místo. 
Nový dřík sloupu, patka, sokl i další ka-
menné prvky jsou připraveny k montáži.

Prameny:

• Jan BRADNA: Návrh obnovy soch andělů 2013
• Karel OKTÁBEC: Omyl učitele národů, díl 

7–14 na https://www.valka.cz/13013-Omyl-uci-
tele-narodu-dil-07

• Jan BRADNA, Václav DAJBYCH: Obnova 
Mariánského sloupu – Restaurátorská zpráva, 
letopočet z chronogramu

• Kompendium Katechismu katolické církve
• Wikipedie

Poznámky:

 (1) Podrobný průběh dobývání Prahy viz Karel 
OKTÁBEC: Omyl učitele národů, díl 7–14 na 
https://www.valka.cz/13013-Omyl-ucitele-naro-
du-dil-07.

Pohled zezadu na sloupy s pozicí andělů 
č. 3 a č. 2 (vpravo)

Deskový obraz Madony Rynecké, 
umístěný ve spodní části památníku 

je nyní uschován 
v chrámu Panny Marie před Týnem
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Vatikánské tiskové prohlášení 
ke zprávě prokuratury v Pensylvánii

Tiskové středisko Svatého stolce vy-
dalo 16. 8. 2018 prohlášení reagující na 
úřední zprávu o sexuálních deliktech 
ve státu Pensylvánie (USA), vydanou 
tamní Velkou porotou, což je úřad od-
povídající našemu nejvyššímu státní-
mu zastupitelství.

„Tváří v tvář zprávě zveřejněné ten-
to týden v Pensylvánii,“ čteme ve vati-
kánském tiskovém prohlášení, „lze po-
city vyvolané těmito hrůznými zločiny 
vyjádřit dvěma slovy: zahanbení a bo-
lest. Svatý stolec přistupuje s velikou 
vážností k práci, kterou odvedla In-
vestigating Grand Jury of Pennsylvania 
a k obsáhlé zprávě Interim Report, kte-
rou vydala. Svatý stolec nedvojznačně 
odsuzuje sexuální zneužívání nezleti-
lých. Delikty popisované ve zprávě jsou 
trestné a morálně zavrženíhodné. Tyto 
činy zradily důvěru obětí a okradly je 
o jejich důstojnost a jejich víru. Církev 
si musí z těchto tvrdých lekcí minulos-
ti vzít poučení a odpovědnost by měli 
přijmout jak ti, co se zločinů dopustili, 
tak ti, kteří připustili jejich spáchání. 
Většina toho, co je v této zprávě na-
psáno, se týká deliktů, jež předcháze-
ly roku 2000. Jelikož se po roce 2002 
nevyskytuje téměř žádný případ, sho-
dují se závěry Velké poroty s předešlý-
mi studiemi, které ukázaly, že reformy 
provedené katolickou církví ve Spoje-
ných státech rázně redukovaly přípa-
dy sexuálního zneužití, kterých se do-
pustil klérus. Svatý stolec podporuje 

stávající reformy a bdělost na všech 
úrovních katolické církve, aby byla ne-
zletilým a zranitelným dospělým zaji-
štěna ochrana. Kromě toho zdůraz-
ňuje nezbytnost poslušnosti státním 
zákonům, včetně povinnosti oznámit 
případy zneužívání nezletilých. Svatý 
otec dobře rozumí tomu, že tyto zlo-
činy mohou otřást vírou a duchem vě-
řících, a znovu vyzývá, aby byl všemi 
silami v církvi a v celé společnosti vy-
tvářen bezpečný prostor pro nezleti-
lé a zranitelné dospělé. Oběti musejí 
vědět, že papež stojí na jejich stra-
ně. Trpící jsou jeho prioritou a cír-
kev jim chce naslouchat, aby tato tra-
gická hrůza deptající život nevinných 
byla vymýcena“ – končí vatikánské 
tiskové prohlášení k téměř devítiset-
stránkové zprávě.

Raport nejvyššího pensylvánského 
státního zastupitelství zahrnuje sexuál-
ní delikty kněží za posledních 70 let 
v šesti diecézích tohoto státu na severo-
východě USA (Harrisburg, Allentown, 
Pittsburgh, Greensburg, Erie e Scran-
ton, přičemž byly vyňaty diecéze Fila-
deflie a Altoona-Johnstown, kde byly 
již zprávy tohoto typu vyhotoveny dří-
ve). Vypočítává 301 delikventů z řad 
kněží a 1000 jejich obětí. Nejde však 
o nové případy, nýbrž o shrnutí těch, 
které byly již dříve denuncovány.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html, 
17. 8. 2018

Biskupové USA žádají Vatikán 
o apoštolskou vizitaci

Předseda Biskupské konference 
USA, kardinál Daniel DiNardo, vydal 
rovněž prohlášení ke zprávě Velké po-
roty v Pensylvánii.

„Stojíme před duchovní krizí, která 
vyžaduje nejen duchovní konverzi, ale 
také praktické změny, aby se zamezilo 
opakování hříchů a minulých selhání, 
jež cituje zmíněná zpráva.“ Kardinál Di-
Nardo oznámil, že americký episkopát 

v souvislosti s dřívějším případem ny-
ní již suspendovaného arcibiskupa Mc-
Carricka požádá Vatikán o provedení 
apoštolské vizitace, aby případ přešet-
řila. Za tím účelem se kardinál DiNar-
do vydává do Vatikánu, aby s přísluš-
nými úřady římské kurie konkretizoval 
další postup.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html, 
17. 8. 2018

Celosvětová síť 
modlitby s papežem

Jeden z úmyslů Celosvětové sítě mod-
litby s papežem je vždy představen 
až na začátku měsíce (nikoliv na 
celý rok dopředu), aby tak mohl 
lépe reagovat na aktuální potřeby. 
S ohledem na tuto skutečnost není 
v technických možnostech redak-
ce Světla zajistit včas kompletní 
přehled úmyslů. Na přání některých 
našich čtenářů otiskujeme vždy na 
začátku měsíce alespoň již známé 
úmysly, aby se tak mohli zapojit 
do společné modlitby. Aktuálně 
lze sledovat uveřejnění papežova 
úmyslu například ve zprávách na 
www.radiovaticana.cz.

ÚMYSLY 
SVATÉHO OTCE 

FRANTIŠKA 
SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ 

SÍTI MODLITBY 
S PAPEŽEM

APOŠTOLÁT MODLITBY – 
ZÁŘÍ 2018

VŠEOBECNÝ ÚMYSL:

Mladí lidé v Africe – aby mladí lidé 
afrického světadílu 

měli přístup ke vzdělání a práci 
ve vlastní zemi.

NÁRODNÍ ÚMYSL:

Za odvahu ke každodennímu 
následování Pána i přes opakující 

se poklesky a nedokonalosti.
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prameni, prameni života! Přineste Kristu 
duše! Ježíšova žízeň má být vaší žízní. Du-
še, dejte mu pít duše, jen duše. Jen tak dá-
te světu důkaz, že jste vpravdě hodni příka-
zu mého Syna, mého Stvořitele. Dejte mu 
napít! Běda vám, jestliže nesplníte příkaz.

Buďte pastýři, veďte stádo do Svatého 
ovčína, církve. (Již nepláče, je pokojná a sly-
ším její sladký hlas, který zaznívá v mém slu-
chu jako andělský zpěv.) Ježíš hledá pokrm 
vašeho života jako ptáček (zde dělá hlubo-
ký povzdech), ne pro sebe, ale aby ho dal 
tomu, kdo má hlad. Ježíš má velký hlad, 
hlad po vaší lásce, jeho pokrmem jsou va-
še skutky, vaše víra, vaše láska. Ježíš bere 
od vás sebe samého, aby spasil a posvětil 
duše! Konejte podle vůle Krista kněze, mu-
síte se zcela zasvětit kultu oltáře a vedení 
duší pro slávu Otce s účinnou pomocí Du-
cha Svatého. Moji synové, přijdou mnozí 
pod mým jménem a učiní podvodné divy. 
Buďte na pozoru a nesvádějte duše od pra-
vého kultu ke slávě Trojice.

Mějte víru v to, co vám Ježíš, můj Syn, 
řekl na počátku, že bude stále mezi vámi 
a s vámi, až bude znovu pít kalich: totiž že 
budete pronásledováni a tím, že budou pro-
následovat vás, budou pronásledovat mé-
ho Syna. Budou usilovat o to, aby vás pře-

Saverio Gaeta

Vizionář: Tajemství zjevení v Tre Fontane (21)
svědčili žít, jak žije svět: neposlouchejte to, 
uskutečňujte a žijte pravou lásku k bližní-
mu, nerozlišujte lidi podle jejich stavu, 
všichni mají duši k spasení, vy se chovej-
te jako rovní v jediné rodině, žijte jako ve-
liká rodina, učiňte, aby bylo stále více po-
znáváno Ježíšovo láskyplné srdce. Oltářní 
svátost, vězeň z lásky, na kterého mnozí za-
pomínají, je osamělým, který se daruje.(4) 
Já jsem ho darovala vám a vy ho darujte 
druhým s úctou a pravou láskou.

Nazývejte mě Matkou a učiňte, abych 
byla nazývána Matkou. Já jsem Matka čis-
tého kněžstva, Matka svatého kněžstva, 
Matka věrného kněžstva, Matka sjedno-
ceného kněžstva, Matka živého kněžstva. 
Nezapomínejte na to, že svět se na vás dí-
vá a chce a očekává od vás příklad svaté-
ho života, hrdinsky prožívaného (znovu 
vytryskují slzy). Vzdalte se ze světa, dejte 
příklad toho, že jste Kristovi, dejte důkaz 
lásky tím, že si mezi sebou odpouštíte a že 
jste daleci nesváru a nenávisti. Je to Mat-
ka, která vás o to žádá, milujte se!

(Pokračování)

Z italského originálu „Il Veggente:
Il segreto delle Tre Fontane“

(Milano: Adriano Salani, 2016)
vybral a přeložil

fr. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky:

 (1) Poté, co jsme otiskli na pokračování po-
selství, které Panna Maria sdělila Brunovi 
Cornacchiolovi při svém první zjevení v Tre 
Fontane 12. dubna 1947, publikujeme dnes 
další poselství, které mu předala 21. února 
1948. [pozn. překl.]

(2) Panna Maria zde naráží na to, jak je Ježíš 
skrytě, ale reálně přítomen ve „svátosti lásky“ 
(sacramentum caritatis), tedy v Eucharistii, 
a jak je v této své přítomnosti i kněžími málo 
navštěvován, a vybízí k častým „návštěvám“ 
Ježíše ve svatostánku. [pozn. překl.]

 (3) Panna Maria zde nejprve napomíná kněze, že 
se stávají světskými – patřícími světu – a pak 
je vyzývá, aby se naopak snažili o to, aby se 
svět stával jejich: nemají jen kněží nepatřit svě-
tu, ale svět má patřit kněžím. [pozn. překl.]

 (4) Matka Boží zde znovu hovoří o Ježíši eucha-
ristickém a používá známý obraz vězně: Ježíš 
je z lásky uzavřen ve svatostánku jako ve vě-
zení a touží po naší návštěvě. [pozn. překl.]

4. Tajemství (Šestá část)

21. února 1948 (1)

Toto řekni mým synům kněžím:
Ježíšovi je chladno, protože je vámi za-

pomínám a opuštěn ve své skrytosti lás-
ky. Modlitby a návštěvy ho tolik zahřívají, 
avšak nyní jsou všichni chladní a Ježíšovi je 
chladno. Zahřejte ho! (2) Je to Matka, která 
vás o to žádá: milujte ho a neznesvěcujte 
ho, ale učiňte, aby byl milován všemi, tím, 
jak dáváte příklad lásky k němu! Je zapo-
mínán! (Zde Panna Maria pláče a její pláč 
je smíšený s úsměvem.) Ježíš, laskavý a po-
korný srdcem, drazí synové, moji milovaní, 
je pramenem čisté vody, a přesto má žízeň.

Vy se stáváte těmi, kdo patří světu, ne-
boť odstraňujete posvátné, když znesvěcu-
jete a opouštíte kněžství dané vám mým 
Synem. Musíte učinit všechno, aby se svět 
stal vaším.(3) Svět má žízeň po pravdě, ale 
vy mu již nedáváte vodu, která ho napo-
jí. Vaše spolupráce se rozštěpuje a stává 
se ničím. Mnozí z vás dávají špatný pří-
klad. Zapomínáte na Kristův příkaz: „Jdě-
te a kažte všemu stvoření… Z vašich plodů 
poznají, že jste moji.“ Synáčkové, učiňte, 
aby Ježíš byl poznáván. Úplně jste zapo-
mněli na evangelium. Vraťte se k živému 

„A zvony zvoní“
Dne 21. září si celý svět připomíná 

Mezinárodní den míru a v rámci Evrop-
ského roku kulturního dědictví proběh-
ne v tento den akce „A zvony zvoní“, 
která má za cíl v jeden okamžik roze-
znít v celé Evropě co největší počet zvo-
nů jako symbolů míru. Česká biskupská 
konference na svém 114. plenárním za-
sedání rozhodla o tom, že se naše cír-
kev k této akci připojí:

„Zvuk zvonů ať ohlašuje mír“

V Evropě po dlouhá staletí zvony 
ohlašovaly čas na práci, odpočinek 
a modlitbu. Zvony byly neoddělitelnou 
součástí náboženského a světského ži-
vota. Po celé Evropě i dnes je možné 
slyšet miliony zvonů denně. Zvony kos-
telních věží, městských síní, hřbitovů 
a pamětních míst jednoznačně předsta-

vují základní evropskou hodnotu, která 
je nejen vidět, ale i slyšet. Proto se v den 
připomínky míru připojujeme k ostat-
ním evropským zemím a chceme zvo-
nit na oslavu Mezinárodního dne míru.

Prosíme tímto všechny duchovní správ-
ce, aby zajistili, aby se v pátek 21. září 
v době od 18.00 do 18.15 hodin rozezně-
ly kostelní zvony.

Organizátoři této akce připravili ta-
ké webovou stránku https://sharinghe-
ritage.de/en/ringing-bells-across-europe, 
kde je možné jednotlivá místa zaregis-
trovat. Následně budou tyto informa-
ce zaneseny na interaktivní google ma-
pu. Prostřednictvím této stránky také 
bude možné sdílet fotografie a videa 
z průběhu akce.

Zdroj: www.cirkev.cz, 16. 8. 2018
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si, jestli to dokážeš 15:40 Víra do kapsy: Dá se život 
plánovat? 16:00 Zachraňme kostely (11. díl): Kostel 
sv. Jana Křtitele ve Vroutku a kostel Narození Panny 
Marie v Kryrech 16:20 Outdoor Films s Martem Eslemem 
(52. díl): Procestoval jsem 88 zemí světa 18:00 Lubor 
Patsch, muzikant s kamerou 18:30 Mašinky (8. díl): O zlo-
ději, který okrádal mašinky 18:40 Sedmihlásky (129. díl): 
Pane rechtor, Dyž sem chodil do školy 18:50 Až na 
konec světa 20:00 Adorace [L] 21:05 Do varu s Maxem 
Kašparů (1. díl): Křesťan a média 21:20 Bazilika s ta-
jemným světlem (2. díl): Mariánská bazilika 21:30 Živě 
s Noe [P] 22:05 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Když 
docházejí síly [P] 23:05 Generální audience Svatého otce 
23:35 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (40. díl): 
autor a průvodce Marek Orko Vácha 0:00 Cesta k an-
dělům (84. díl): Jan Royt – prorektor Univerzity Karlovy 
a ikonograf a historik umění 0:50 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Čtvrtek 6. 9. 2018
6:05 Putování Modrou planetou: Venezuela 6:40 Klapka 
s … (101. díl): Alenou Krejčovou 8:10  Portréty kra-
jiny 8:40 Do varu s Maxem Kašparů (1. díl): Křesťan 
a média 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Světlo pro Evropu 
(6. díl) 9:30 Meditační kaple sv. Jana Pavla II. v Ústí 
nad Orlicí 9:40 Dát smysl života 9:55 Noemova pošta: 
Srpen 2018 11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:45 Má 
vlast: Sv. Kopeček u Olomouce 13:30 Generální audien ce 
Svatého otce 14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Pro vita mundi: 
Plk. v.v. František Valdštýn 15:15 Řeckokatolický ma-
gazín 15:30 Muzikanti, hrajte 16:05 Dana & Přátelé 
(6.  díl): Gerry Brown 16:35  Zpravodajské Noeviny: 
4. 9. 2018 17:00 Ars Vaticana 17:10 Mezi pražci: Září 
2018 18:00 Animované příběhy velikánů dějin: Jana 
z Arku (1412–1431) 18:30 Mašinky (9. díl): O bludné vý-
hybce 18:40 Sedmihlásky (129. díl): Pane rechtor, Dyž 
sem chodil do školy 18:50 Bazilika s tajemným světlem 
(3. díl): Mučednická bazilika 19:00 Večeře u Slováka: 
23. neděle v mezidobí [P] 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
6. 9. 2018 [P] 20:00 Jak potkávat svět: S Ladislavem 
Moravtzem [L] 21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Pod lam-
pou [P] 0:10 Soňa 0:25 Zachraňme kostely (11. díl): Kostel 
sv. Jana Křtitele ve Vroutku a kostel Narození Panny 
Marie v Kryrech 0:45 Zpravodajské Noeviny: 6. 9. 2018 
1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 7. 9. 2018
6:05 Víra do kapsy: Dá se život plánovat? 6:20 Bol 
som mimo: Štefan Esztergályos 7:20  Velehradská 
zastavení: Díl  3. – Arcibiskup Antonín Cyril Stojan 
7:35 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Když do-
cházejí síly 8:35 Zpravodajské Noeviny: 6. 9. 2018 
9:00 Živě s Noe [L] 9:20 ARTBITR – Kulturní magazín 
(60. díl): S knihou o církvi na Kubě 9:35 Plnou parou do 
srdce Beskyd 10:10 Biblická studna 11:15 Ars Vaticana 
11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 O Markétě – Chodské 
oratorium: Chodské slavnosti 2014 14:00 Živě s Noe [L] 

Pondělí 3. 9. 2018
6:05 Bol som mimo: Radoslav Hruška 7:05 Manželská se-
tkání 7:15 Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry (5. díl): 
Nepostradatelní muži: Petr, Pavel a misijní dobrodružství 
8:10 Mezi pražci: Září 2018 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Exit 
316 MISE: Pomož si, jestli to dokážeš 9:40 Outdoor Films 
s Annou Hanuš Kuchařovou (71. díl): Můj život je slackline 
11:15 Dát smysl života 11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední 
modlitba  [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace  [L] 
12:50 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (40. díl): 
autor a průvodce Marek Orko Vácha 13:10 Česká věda 
13:30 Pozdní sběr & Roman Horký na Mohelnickém do-
stavníku 2013 14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Pro vita mundi: 
ThMgr. Pavel Smetana 15:15 Nárožní kámen 16:00 V sou-
vislostech 16:20 Noční univerzita: Prof. PhDr. Pavel 
Kalina, CSc. – Umění a mystika 17:35 Zachraňme kos-
tely (11. díl): Kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku a kos-
tel Narození Panny Marie v Kryrech 18:00  Víra do 
kapsy: Dá se život plánovat? 18:15 P. Ignác Stuchlý 
18:25 Sedmihlásky (129. díl): Pane rechtor, Dyž sem 
chodil do školy 18:30 Mašinky (6. díl): O ubrečené 
mašince a borůvkových knedlíkách 18:40  Putování 
Modrou planetou: Venezuela 19:20 Arménie – Víra hory 
přenáší 20:00 Biblická studna  [L] 21:05 ARTBITR – 
Kulturní magazín (60. díl): S knihou o církvi na Kubě [P] 
21:20 Ars Vaticana 21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Noemova 
pošta: Srpen 2018 23:45 Noční univerzita: Manželé 
R. a E. Noskovi – Výchova k lásce 1:00 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Úterý 4. 9. 2018
6:05 Pod lampou 8:10 Má vlast: Sv. Kopeček u Olomouce 
9:00 Živě s Noe  [L] 9:20 Víra do kapsy: Dá se život 
plánovat? 9:35 Exit 316 MISE: Pomož si, jestli to do-
kážeš 10:00 Muzikanti, hrajte 10:35 V souvislostech 
10:55 Mosambik – Bom Padre 11:30 Živě s Noe  [L] 
12:00 Polední modlitba  [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Hovory z Rekovic: Lenka Hrůzová 
13:10 Mezi pražci: Září 2018 14:00 Živě s Noe  [L] 
14:30 Pro vita mundi: P. Jan Mach 15:20 Hlubinami 
vesmíru s dr. Jiřím Grygarem, Žeň objevů 2017, 1. díl 
16:05 Ars Vaticana 16:15 Diakonie ve Valašském Meziříčí 
– Žijeme tu s vámi! 16:25 Noemova pošta: Srpen 2018 
18:00 Noeland (54. díl) 18:25 Sedmihlásky (129. díl): 
Pane rechtor, Dyž sem chodil do školy 18:30 Mašinky 
(7. díl): O trati, co vede kolem jezera 18:40 Animované 
příběhy velikánů dějin: Jana z Arku (1412–1431) 
19:15 Víra do kapsy: Rituály 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
4. 9. 2018  [P] 20:00 Buon giorno s Františkem [L] 
21:05 Řeckokatolický magazín  [P] 21:20 Světlo pro 
Evropu (6. díl) 21:30 Živě s Noe  [P] 22:05 Cvrlikání 
(60. díl): Mike Fojtík & přátelé 23:15 Bělorusko– Květ 
mezi trny 23:45 Zpravodajské Noeviny: 4. 9. 2018 
0:10 Cesta k andělům (87. díl): Pavel Štěpánek – hispa-
nista a historik umění – I. část 1:00 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Středa 5. 9. 2018
6:05 Zpravodajské Noeviny: 4. 9. 2018 6:25 Misie naživo 
(21. díl): S pracovníky misijní organizace Likvidace 
lepry 7:25 Svědectví syrské mystičky Myrny Nazzour 
ve Čeríně 7:45  Noční univerzita: Prof.  PhDr.  Pavel 
Kalina, CSc. – Umění a mystika 9:00 Živě s Noe [L] 
9:15 Ars Vaticana 9:30 Přímý přenos generální audi-
ence papeže [L] 10:45 12krát z Mohelnického dostavníku 
2012 11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Zpravodajské 
Noeviny: 4. 9. 2018 13:10 Skryté poklady: Christian 
13:40 ARTBITR – Kulturní magazín (60. díl): S knihou 
o církvi na Kubě 14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Pro vita 
mundi: Pavel Wessely 15:15 Exit 316 MISE: Pomož 

14:30 Pro vita mundi: Jan Rychlý, SDB 15:05 Opavská 
inspirace 15:20  Blanchet 15:40  Století Andělky 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 6. 9. 2018 16:20 Pozdní 
sběr & Roman Horký na Mohelnickém dostavníku 2013 
16:50 Buon giorno s Františkem 18:00 Záblesky nad 
Andami 18:25 Sedmihlásky (129. díl): Pane rechtor, Dyž 
sem chodil do školy 18:30 Mašinky (10. díl): O srneč ce 
a panu železničáři Mrázkovi – 1.díl 18:40 U VÁS aneb 
Festivalové kukátko (25. díl): Tři mušketýři – V. Volavý 
19:35  Česká věda  [P] 20:00  Kulatý stůl: Osudový 
rok 1618 [L] 21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Mezi pražci: 
Září 2018 22:55 Večeře u Slováka: 23. neděle v mezi-
dobí 23:20 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Grygarem: Žeň 
objevů 2017, 1. díl 0:05 Misie naživo (23. díl): SIRIRI 
1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 8. 9. 2018
6:05 Dana & Přátelé (6. díl): Gerry Brown 6:30 Světlo pro 
Evropu (6. díl) 6:45 Zambijský bambo 7:10 Odsouzena za 
vlastizradu 7:30 Na pořadu rodina (19. díl): Péče o praro-
diče 8:35 Noeland (54. díl) 8:55 Sedmihlásky (129. díl): 
Pane rechtor, Dyž sem chodil do školy 9:00 Animované 
příběhy velikánů dějin: Jana z Arku (1412–1431) 
9:35 Zachraňme kostely (11. díl): Kostel sv. Jana Křtitele 
ve Vroutku a kostel Narození Panny Marie v Kryrech 
10:00 Noční univerzita: Michal Balcar – Poznejte pravdu 
a pravda vás osvobodí 11:00 Do varu s Maxem Kašparů 
(1. díl): Křesťan a média 11:15 Exit 316 MISE: Pomož si, 
jestli to dokážeš 11:40 Zpravodajské Noeviny: 6. 9. 2018 
12:00 Angelus Domini  [P] 12:05 Jak potkávat svět: 
S Ladislavem Moravtzem 13:30 Večeře u Slováka: 23. ne-
děle v mezidobí 14:00 Pod lampou 16:05 Bratia – Bratři: 
MFF Myjava 2018 18:00 Vychutnej si víru: Z Hospodinovy 
zahrádky 18:30 Mašinky (10. díl): O srnečce a panu že-
lezničáři Mrázkovi – 1. díl 18:40 Sedmihlásky (129. díl): 
Pane rechtor, Dyž sem chodil do školy 18:50 Se sale-
siány na jihu Madagaskaru: ANKILILOAKA 19:10 Přehrada 
Kružberk 1957–2017: videodokument o rekonstrukci vod-
ního díla 19:30 V souvislostech [P] 20:00 Cesta na nejbez-
pečnější místo na světě 21:45 Harfa Noemova: A. Dvořák 
– Te Deum [P] 22:15 V pohorách po horách (27. díl): 
Ďurkovec – Bukovské vrchy 22:25 Biblická studna 
23:30 Pozdní sběr & Roman Horký na Mohelnickém do-
stavníku 2013 0:00 Noční univerzita: Prof. PhDr. Pavel 
Kalina, CSc. – Umění a mystika 1:10 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Neděle 9. 9. 2018
6:05 Ars Vaticana 6:15  Putování Modrou planetou: 
Venezuela 6:50 Děti ulice 7:15 Adopce nablízko: V první 
linii 8:20 Řeckokatolický magazín 8:35 Jak potkávat 
svět: S Ladislavem Moravtzem 10:00 Večeře u Slováka: 
23. neděle v mezidobí 10:30 Mše svatá z kostela Panny 
Marie Pomocné – Maria Hilf: Zlaté Hory Maria Hilf [L] 
11:40 ARTBITR – Kulturní magazín (60. díl): S kni-
hou o církvi na Kubě 12:00 Polední modlitba Sv. otce 
Františka [L] 12:20 V souvislostech 12:40 Zpravodajský 
souhrn uplynulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra 
Santa News 13:25 Muzikanti, hrajte 14:00 Cesta na 
nejbezpečnější místo na světě 15:45 Noční univerzita: 
P. Vojtěch Kodet – Když docházejí síly 16:40 Muzikál 
Judit 17:55  Sedmihlásky (135.  díl): Vrba, A ja vim 
18:00 Noeland (55. díl) 18:25 Animované příběhy ve-
likánů dějin: Kryštof Kolumbus (1451–1506) 19:00 Do 
varu s Maxem Kašparů (1. díl): Křesťan a média 19:20 Ars 
Vaticana 19:30 Exit 316 MISE: Z pasti do propasti [P] 
20:00 Ježíš 22:05 V souvislostech 22:25 Buon giorno 
s Františkem 23:30 Zapomenuté Čako 23:50 Polední 
modlitba Sv. otce Františka 0:10 Zpravodajský souhrn 
uplynulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa 
News 0:50 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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Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)

BREVIÁŘ PRO LAIKY 1. – 8. ZÁŘÍ 2018

Pondelok 3. 9. o 22:00 hod.:

Legenda o sv. Juliovi (dokument)

Kresťan Július Augustín Varga prekonal veľké telesné utrpenie a na-

priek všetkému dokázal dávať silu aj svojim blízkym. V normalizač-

nom Československu sa stal vzorom pre svojich mladých priateľov.

Utorok 4. 9. o 17:00 hod.: Peter medzi nami

Katechézy pápežov.

Streda 5. 9. o 16:25 hod.: Otec Ivan (dokument)

Hovoril 14 jazykmi, vo väzení zdieľal celu s Gustávom Husákom. 

Možno preto mu pripisujú veľkú zásluhu na legalizácii Gréckoka-

tolíckej cirkvi v roku 1968. Teológ, prekladateľ, filosof a spisova-

teľ o. Ján Ivan Mastiliak CSsR, je jeden z najaktuálnejších kandi-

dátov na blahorečenie.

Štvrtok 6. 9. o 18:00 hod.: 

Svätá omša z Bratislavy

Priamy prenos z katedrály sv. Martina pri príležitosti stretnutia 

biskupov strednej a východnej Európy.

Piatok 7. 9. 17:30 hod.: S Moja misia magazín

(Uganda – Silvia Mandúchová)

Kým bežní ľudia si berú dovolenky, aby si oddýchli pri mori, dob-

rovoľníčka Silvia Mandúchová odlieta do Ugandy. Svoj čas, ener-

giu, ale aj peniaze obetuje na rozvoj kultúrnych a duchovných 

hodnôt vo východnej Afrike. 

Sobota 8. 9. o 20:30 hod.:

Matka Tereza – Pero v Božej ruke 2/2 (film)

Matka Tereza patrí nepochybne k najznámejším osobnostiam 

20. storočia. Niet preto divu, že jej bohatý a naplnený život ovplyvnil 

aj mnoho osobností verejného života a inšpiroval veľký rad umel-

cov. Film Fabrizia Cista sleduje osudy Matky Terezy od počiatkov 

jej verejného pôsobenia, a plne tak odhaľuje obetavosť a odvahu, 

ktorú na cestách Pána táto skromná sestra preukázala a ktoré jej 

právom vyslúžili úctu po celom svete.

Nedeľa 9. 9. o 11:00 hod.: Svätá omša z Marianky

Priamy prenos svätej omše z najstaršieho pútnického miesta na 

Slovensku.

Programové tipy TV LUX od 3. 9. 2018 do 9. 9. 2018

Viac informácií na www.tvlux.sk

 

Liturgická čtení
Neděle 2. 9. – 22. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Dt 4,1–2.6–8
Ž 15(14),2–3a.3b–4.5bc
Odp.: 1a (Hospodine, kdo smí 
prodlévat v tvém stánku?)
2. čt.: Jak 1,17–18.21b–22.27
Ev.: Mk 7,1–8.14–15.21–23

Pondělí 3. 9. – památka 
sv. Řehoře Velikého
1. čt.: 1 Kor 2,1–5
Ž 119(118),97.98.99.100.101.102
Odp.: 97a (Jak miluji tvůj zákon, 
Hospodine!)
Ev.: Lk 4,16–30

Úterý 4. 9. – ferie
1. čt.: 1 Kor 2,10b–16
Ž 145(144),8–9.10–11.12–13ab.
13cd–14
Odp.: 17a (Spravedlivý je 
Hospodin ve všech svých cestách.)
Ev.: Lk 4,31–37

Středa 5. 9. – nezávazná 
památka sv. Terezie z Kalkaty
1. čt.: 1 Kor 3,1–9
Ž 33(32),12–13.14–15.20–21
Odp.: 12b (Blaze lidu, který si 
Hospodin vyvolil za svůj majetek.)
Ev.: Lk 4,38–44

Čtvrtek 6. 9. – ferie
1. čt.: 1 Kor 3,18–23
Ž 24(23),1–2.3–4ab.5–6
Odp.: 1a (Hospodinu náleží země 
i to, co je na ní.)
Ev.: Lk 5,1–11

Pátek 7. 9. – nezávazná památka 
sv. Melichara Grodeckého
1. čt.: 1 Kor 4,1–5
Ž 37(36),3–4.5–6.27–28.39–40
Odp.: 39a (Spravedlivým přichází 
spása od Hospodina.)
Ev.: Lk 5,33–39

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

Uvedení do první modlitby dne: NE 2. 9. PO 3. 9. ÚT 4. 9. ST 5. 9. ČT 6. 9. PÁ 7. 9. SO 8. 9.

Antifona 919 1029 1734 1953 949 1061 964 1077 980 1096 996 1113 1493 1681

Žalm 784 883 783 881 783 881 784 883 784 883 784 883 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 920 1029 1734 1953 949 1062 964 1078 981 1096 997 1114 1494 1682

Antifony 920 1030 935 1046 950 1062 965 1079 981 1097 998 1115 1494 1682

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 965 1079 981 1097 998 1115 813 914

Krátké čtení a zpěv 923 1033 1735 1954 953 1066 969 1083 985 1101 1001 1118 1495 1683

Antifona k Zach. kantiku 713 804 1492 1679 953 1066 969 1083 985 1101 1002 1119 1495 1683

Prosby 924 1034 1724 1943 953 1066 969 1084 985 1101 1002 1119 1655 1872

Závěrečná modlitba 713 804 1492 1680 954 1067 970 1084 986 1102 1493 1681 1495 1683

Modlitba během dne:

Hymnus 925 1035 940 1051 954 1067 970 1085 986 1103 1003 1120 792 890

Antifony 925 1036 940 1051 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1495 1684

Žalmy 926 1036 940 1052 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1019 1138

Krátké čtení 927 1038 943 1054 957 1070 973 1088 989 1106 1006 1124 1496 1684

Závěrečná modlitba 713 804 943 1054 957 1071 973 1088 990 1106 1006 1124 1495 1683

Nešpory: SO 1. 9.

Hymnus 915 1024 929 1039 1736 1955 959 1072 975 1090 991 1108 1008 1125 1024 1143

Antifony 916 1025 929 1040 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1009 1126 1025 1144

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1009 1126 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 918 1027 933 1043 1737 1956 962 1076 979 1094 995 1112 1011 1129 1027 1146

Ant. ke kant. P. M. 713 804 713 805 1492 1680 962 1076 979 1094 995 1112 1011 1129 714 805

Prosby 918 1028 933 1044 1731 1950 963 1076 979 1095 995 1112 1011 1129 1028 1147

Záv. modlitba 713 804 713 804 1492 1680 963 1077 980 1095 996 1113 1493 1681 714 806

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

ŘK farnost Třebíč pořádá ve dnech 14. – 20. 10. 2018 POUŤ DO MEDŽUGORJE. Duchovní doprovod P. Váša a P. Janů. 
Cena 2.350 Kč + 80 € (ubytování a strava). Informace: paní Molnárová, tel. 737 401 462.



POROZUMĚT BOŽÍMU VOLÁNÍ • RŮZNÉ 
ASPEKTY ROZLIŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍ CESTY
Josef Maureder • Z němčiny přeložil Jan Zámečník 
Odborná revize textu Václav Dlapka SJ 
Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková

Kniha chce čtenáři pomoci objevit a žít vlastní povolání, 
které má jako člověk, křesťan a Ježíšův učedník. Autor před-
kládá střízlivá a rozumná kritéria, podle nichž lze posuzovat 
známky povolání, a upozorňuje na důležitost nenásilného du-
chovního doprovázení. Ukazuje čtenáři cestu k plnosti života, 
k důvěře v Boha, který člověka vede, ale neutlačuje a dává mu 
velkou svobodu. Píše realisticky, současným jazykem a čtivě. 
Knížka bude cennou pomůckou především mladým lidem, kte-
ří hledají svou životní cestu. Nepochybně ji uvítají také ti, kdo 
je doprovázejí, nebo formátoři kandidátů zasvěceného života.

Karmelitánské nakladatelství • Druhé vydání 
Brož., 115x180 mm, 112 stran, 179 Kč

KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE • ÚVOD 
DO KONTEMPLATIVNÍHO ŽIVOTNÍHO 
POSTOJE A JEŽÍŠOVY MODLITBY
Franz Jalics • Z němčiny přeložil Cyril John 
Odpovědný redaktor Stanislav Předota

Mnoho lidí v hloubi duše hledá živou zkušenost s Bohem, 
aby nově nasměrovali svůj život. Přitom hledají pokud mož-
no prostý, spontánní a bezprostřední kontakt s Bohem. Autor 
Franz Jalics, maďarský jezuita, v této knize předává své zku-
šenosti z mnohaleté exerciční činnosti, a to s mimořádnou 
jasnozřivostí a schopností empatie. V deseti oddílech uvádí 
krok za krokem do blízkosti Boží přítomnosti. Tato praktic-

ká cvičebnice může sloužit jako návod na uzavřené exercicie, 
v nichž se člověk na určitý čas stáhne do ticha, ale je vhodná 
i pro „exercicie ve všedním dni“.

Stanislav Juhaňák – TRITON 
Váz., přebal, A5, 420 stran, 349 Kč

SÍLA EUCHARISTIE
Elias Vella • Z angličtiny přeložila Monika Kršková

Elias Vella v této knize touží naučit čtenáře žít 
z Eucharistie. Píše o Eucharistii, která proměňuje 
životy, která osvobozuje od Zlého mocněji než exor-

cismus, která přináší usmíření a vnáší do srdcí Boží pokoj. Uka-
zuje Eucharistii jako zdroj našeho uzdravení a vnitřní proměny.

Karmelitánské nakladatelství • Dotisk prvního vydání 
Brož., 137x195 mm, 144 stran, 199 Kč

MYŠLENKY SVATÉHO ŠARBELA
Hanna Skandar (ed.) • Z francouzštiny přeložila Veronika 
Kloučková • Odpovědná redaktorka Ivana Trefná

Šarbel Machlúf (1828–1898) je jeden z nejznámějších svět-
ců Středního východu z nedávné doby. Žil jako poustevník v Li-
banonu, ale díky pověsti Božího muže ho vyhledávali křesťané 
i muslimové z celého Blízkého východu. Po jeho smrti začaly 
proudit tisíce poutníků k jeho hrobu, na jeho přímluvu se děje 
mnoho zázraků i uzdravení. Knížečka obsahuje stručný živo-
topis otce Šarbela a úryvky z jeho promluv. Z textů 
je patrná duchovní hloubka tohoto světce, jeho po-
kora a nevýslovná láska k Bohu a k lidem.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 102x165 mm, 80 stran, 139 Kč
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Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.

PROHLUBUJEME ŽIVOT S BOHEM

SVĚTEC PRO DNEŠNÍ DOBU


