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 „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: 
„První je toto: »Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. 

Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, 
celou svou myslí a celou svou silou.«“ (Mk 12,28–30)
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Dobrý den, drazí bratři a sest-
ry! Chtěl bych dnes pokračo-
vat v katechezi o pátém při-

kázání Desatera „Nezabiješ“. Zdůraznili 
jsme již, jak toto přikázání vyjevuje vzác-
nost, posvátnost a nezcizitelnost lidské-
ho života v Božích očích. Nikdo nemůže 
pohrdat životem druhého ani svým vlast-
ním. Člověk totiž v sobě nese Boží obraz 
a je předmětem jeho nekonečné lásky, bez 
ohledu na situaci, v níž byl povolán k bytí.

V evangelním úryvku, který jsme před 
chvílí vyslechli, nám Ježíš ukazuje, že toto 
přikázání má ještě hlubší smysl. Prohlašu-
je totiž, že před Božím soudem je dokonce 

i hněv namířený proti bratru jistou formou 
vraždy. Proto apoštol Jan píše: „Každý, kdo 
nenávidí svého bratra, je vrah.“ (1 Jan 3,15) 
Ježíš se však nezastavuje pouze u tohoto 
a ve stejné logice dodává, že rovněž uráž-
ka a pohrdání může zabíjet. A my jsme 
zvyklí nadávat. Nadávky nás napadají se 
snadností, s jakou dýcháme. Ježíš ovšem 
říká: „Dost, protože nadávka ubližuje, za-
bíjí.“ Stejně je to s pohrdáním. Když po-
hrdám člověkem, zabíjím jeho důstojnost 
jako lidské osoby. Bylo by krásné, kdyby-
chom toto Ježíšovo učení nechali vstoupit 
do mysli a srdce a kdyby každý z nás řekl: 
„Nebudu nikdy nikoho urážet.“ Bylo by to 

O přikázáních – Nezabiješ (Mt 5,21–24)
Katecheze papeže Františka při generální audienci 
na Svatopetrském náměstí v Římě 17. října 2018

pěkné předsevzetí, protože Ježíš nám říká: 
„Podívej, pokud někým pohrdáš, pokud 
druhého urážíš a nenávidíš, je to vražda.“

Žádný lidský mravní kodex neklade 
tak různé činy na stejnou úroveň a nepři-
čítá jim stejný stupeň odsouzení. A v sou-
ladu s tím Ježíš vybízí dokonce k přeru-
šení obětního rituálu v chrámu, pokud se 
rozvzpomeneme, že někdo z bratří má ně-
co proti nám, a chce, abychom ho vyhle-
dali a smířili se s ním. Také my, když jde-
me na mši, bychom měli mít tento postoj 
smíření vůči lidem, s nimiž jsme měli pro-
blémy. I vůči těm, o kterých jsme špatně 

Pokračování na str. 7

Stále ještě prožíváme dny inten-
zivnějšího vnitřního spojení 
s drahými zesnulými. Připomín-

ka smrti se opět stává aktuální a někdo 
by snad mohl i říci: Proč se těmito myš-
lenkami stále zaobírat? – To je ovšem 
velmi dobře položená otázka. Proč tedy?

Rozhodně není účelem upamatová-
ní na smrt vzbuzovat v člověku smutek, 
strach, či dokonce beznaděj. To by ko-
neckonců odporovalo víře ve vzkříšené-
ho Ježíše. Smyslem úvah o konečnosti 
pozemského života je život věčný. Veš-
keré lidské úsilí, všechny naše skutky, ví-
ra, oslava Trojjediného Boha, každý náš 
hřích – to vše s námi směřuje k jediné-
mu konečnému cíli, kterým je věčný ži-
vot po smrti. Bude to věčně trvající den 
– plný radosti v Božím království, ane-
bo věčně trvající noc – plná nepředsta-
vitelných pekelných muk? (str. 5–6) To 
vše je nám dobře známo. Proč si tedy 
stále připomínat, že jednou budou naše 
pozemské dny sečteny?

Odpověď možná najdeme skrze slo-
va sv. Leonarda z Limoges, který vězňům 
a zajatcům, jež vykoupil, říkal: „Snažte se 
teď zbavit i pout, která obepínají vaši du-
ši, tj. hříchů, a to opravdovým pokáním, 
aby vás Bůh jednou neuvrhl do vězení pe-
kelného.“ (str. 4–5) To připomíná, že exis-
tují i jiná pouta či okovy, než jen ty ome-

zující pohyb lidského těla. Víme přece, 
že jsme připoutáni k mnoha věcem, kte-
ré nás odvádějí od našeho konečného cí-
le – Boha, omezují nás na cestě k němu. 
A proto vzpomínka na smrt nám pomáhá 
uvědomit si, že jednou všechno pozem-
ské opustíme – a co nám zůstane? Bůh... 
A jestliže usilujeme o to, s ním prožívat 
věčně trvající radostný den, neměli by-
chom se už zde na zemi snažit vědomě 
odpoutat se od všeho, co k Bohu nepři-
vádí? Bylo by to velkým usnadněním na 
cestě ke spáse, která nemusí být tak sa-
mozřejmá, jak si my lidé někdy myslíme.

Existuje rovněž mnoho překážek, jež 
si lidé v průběhu dějin vytvořili ve spo-
lečnosti sami a kterými tak narušují šťast-
ný život člověka zde na zemi. Ba co více, 
skrze falešné ideologie odvádějí mnohé 
ještě „zdravé“ duše od Boha definitivně 
a stávají se tak příčinou jejich možného 
zavržení. Svoji značnou míru zodpověd-
nosti zde mají také křesťané, zvláště po-
kud nežijí podle Božích přikázání, ane-
bo dokonce si vybírají jen ta, která jsou 
schopni snadno dodržovat, a ostatní za-
mítají. Neboť tam, kde se narušuje Bo-
ží řád, tam se otevírá prostor ďábelským 

svodům. Jak se tedy správně snažit napl-
nit svůj život s Bohem a pro Boha, lze vy-
číst z duchovního odkazu turzovského vi-
zionáře Matúše Lašuta. (str. 8)

Nahlíženo v duchu oné křesťanské 
zodpovědnosti, je nutné vzít vážně radi-
kálnost evangelia a předkládat ji nejen 
mladým, jak to požaduje P. Daniel An-
ge (str. 13), ale všem lidem, křesťany ne-
vyjímaje. Především však – každý sám 
osobně musí pravdivě usilovat o radi-
kální život podle Ježíšova učení, jež sto-
jí na základech Božího řádu a jeho přiká-
zání. A tak můžeme lépe také pochopit, 
jakým nebezpečím je vytváření nových 
příležitostí, jak narušit Boží řád ve svě-
tě – kupříkladu nyní skrze Istanbulskou 
úmluvu. (str. 7) Jistě je důležité se vše-
mi silami zasadit o znemožnění tak naru-
šovat Boží přirozený řád. Avšak zároveň 
je třeba si uvědomit, že kořeny a základy 
těchto zvrácených ideologií sahají v ději-
nách hodně hluboko a že nejsou jen vý-
plodem nevěřících lidí, ale svůj podíl na 
tom máme i my křesťané. Je třeba činit 
v tomto smyslu opravdové pokání a zba-
vit se všech pout, jež zamezují přístup 
k Trojjedinému Bohu. Panna Maria kéž 
nás na této cestě vede správným směrem 
a přivede nás všechny jednou až do slá-
vy nebeské!

Daniel Dehner

Editorial
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Jeden ze zákoníků byl právě svěd-
kem, jak Ježíš umlčel saduceje, 
kteří jej chtěli pokoušet svou ne-

věrou ve zmrtvýchvstání. To zákoníka 
podnítilo k vlastnímu dotazu. Jeho otáz-
ka není tak záludná. Někdy se lidé ptají 
spíše proto, aby se sami předváděli: Kte-
ré přikázání je největ-
ší? Ať už je úmysl ta-
zatele jakýkoliv, Ježíš 
odpovídá, a to nejen 
jemu, ale i tobě, pro-
tože tato otázka míří 
k samé podstatě jeho 
radostné zvěsti. Dobře 
si zapamatuj dvě největší přikázání, kte-
rá mají společného jmenovatele, a tím 
je láska. Na těch dvou přikázáních spočí-
vá celý Zákon i Proroci. (1) Je v nich tedy 
obsaženo i celé Desatero. Tvé tělo potře-
buje mnoho přírodních zákonů. Tvá du-
še má jen jeden, a tím je láska. Láska je 
proto největším přikázáním, protože je 
jediným smyslem tvé existence a zákla-
dem všech tvých vztahů. Láska je záko-
nem tvého bytí.

Milovat celým srdcem znamená, že Bůh 
je tvou jedinou, ústřední radostí, na které 
spočívá každá jiná radost. Neznáš a ani 
nepotřebuješ vyhledávat jiná potěšení než 
ta, která jsou od něho a která opět vedou 
k němu, Původci a Pramenu všech skuteč-
ných radostí. Milovat z celé mysli zname-
ná, že Bůh je tím prvním a posledním, ke 
kterému se upíná tvá mysl. Kdykoliv se 
tvé myšlenky musí obrátit k něčemu jiné-
mu, tvá mysl jej bere vždy s sebou a vra-
cí se, jak je to jen možné, opět ke svému 
jedinému a bezpečnému Středu. Milovat 
ze vší síly znamená, že tvoje láska k Bo-
hu je jedinou hybnou silou tvého jednání 
a snažení. Nic si nezaslouží tvého úsilí, 
co není s ním, v něm a pro něho. Zdá se 
ti, že je to příliš mnoho? A ty myslíš, že 
je to ještě láska, máš-li pro něho jen zby-
lé drobky času, citu, myšlenek? Svou je-
dinou Lásku přece nemůžeš postavit do 
řady, aby si počkala, jestli pro ni něco vy-
bude. Tím, že Boha miluješ celým srdcem, 
prožíváš hloubku jeho lásky, která je sil-
nější než smrt (2). Tím, že jej miluješ celou 
myslí, otevírají se tvému poznání nejsvě-
tější obzory Boží moudrosti. Tím, že jej 
miluješ ze vší síly, které jsi schopna, ros-
te mocí božské milosti účinná síla tvé vů-
le. Boží láska tě proto žádá celou, aby tě 

celou zcela proměnila. Nebudeš již žít ty, 
ale bude v tobě žít Kristus. (3)

I tebe miluje Bůh celým svým srdcem, 
celou svou myslí, vší svou silou. O jeho lás-
ku se nemusíš s nikým dělit. Je to jediná 
láska, která je dokonalá, protože nic nežá-
dá pro sebe. Chce-li, abys ho miloval, pak 

jen proto, aby tě mohl 
nenávratně zahrnovat 
svou láskou, neboť do 
srdce, které se neote-
vírá tím, že samo mi-
luje, nemůže vstoupit 
dar Božího milování. 
Boží Láska dává vždy 

první, a to bezvýhradně. Už když se od 
věčnosti rozhodla, že tě obdaruje bytím, 
abys byl jejím vytouženým cílem, věděla 
také, že bude muset vydat vlastního Sy-
na, aby si tak obnovila možnost obdařit 
tě milostí své lásky. Je vůbec možno chá-
pat lásku k takové Lásce jako příkaz? Bůh 
tě vtahuje do vztahu lásky, který přesahu-
je všechno pomyšlení.

Mezi tebou a Bohem je nekonečná ne-
rovnost. To, co se zde na zemi alespoň tro-
chu podobá tomuto tajemnému vztahu, je 
láska mezi matkou a dítětem, které právě 
porodila. Ten, který je vším, miluje jako 
první toho, kdo je sám o sobě ničím. Co 
může dát ten, který nemá nic, tomu, který 
je všechno? Proto aby ti Bůh přiblížil sám 
sebe a aby jeho láska naplnila zemi, ob-
rací tvou pozornost k tvým bližním. Máš 
je mít v lásce podle jeho vzoru: milovat 
je tak jako sám sebe. Co to znamená mi-
lovat sám sebe? Jsi-li předmětem tak vel-
ké a jedinečné Boží lásky, jak bys mohl 
nemilovat sám v sobě to, co miluje Bůh? 
Čím více miluješ sám sebe právě proto, 
že tě miluje Bůh, tím jasněji si uvědomu-
ješ, že stejně jako tebe miluje i všechny 
tvé bratry a sestry. Láska k sobě není se-
beláskou, jestliže není uzavřena do sebe, 
ale stává se ti pobídkou a normou, jak 
máš milovat ty druhé.

Lekáš se, že je mnoho těch, kterým 
bys nemohl otevřít dokořán náruč, proto-
že si nezaslouží tvou lásku? A čím ty sis 
zasloužil, že si tě Pán od věčnosti zami-
loval? Bůh se tě přece neptá, jsou-li ti mi-
lí, či protivní, zda si jich vážíš, nebo jimi 
pohrdáš, zda se ti jeví krásní, nebo odpor-
ní. Miluje je stejně jako tebe, úplně a bez-
výhradně jednoho každého z nich. Začni 
se na ně dívat očima Otce, který každé-

Liturgická čtení
1. čtení – Dt 6,2–6
Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, 
svého Boha, a zachovávej všechny jeho 
zákony a příkazy, které já ti přikazuji – 
ty, tvůj syn a syn tvého syna – po všechny 
dny svého života, abys byl dlouho živ. 
Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, 
aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi 
rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh 
tvých otců, že ti dá zemi oplývající mlé-
kem a medem. Slyš, Izraeli, Hospodin 
je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj 
Hospodina, svého Boha, celým srdcem, 
celou duší a celou svou silou! Ať tato 
slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou 
v tvém srdci!“

2. čtení – Žid 7,23–28
Bratři! V době starozákonní se mnozí stá-
vali kněžími, protože umírali, a nemohli 
tedy jimi být stále; Ježíš však je navěky, 
a proto jeho kněžství nepřechází na 
někoho jiného. Proto také je schopen 
přinést navždy spásu těm, kdo skrze 
něho přicházejí k Bohu, neboť je stále 
živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě 
takového velekněze jsme potřebovali: 
aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, 
oddělený od hříšníků, vyvýšený nad 
nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní 
velekněží, stále a stále podávat oběti nej-
prve za hříchy vlastní a teprve potom 
za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou 
provždy, když sám sebe přinesl v oběť. 
Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, 
kteří jsou podrobeni slabosti; ale ona pří-
saha – pozdější než Zákon – ustanovuje 
Syna, který dosáhl dokonalosti navždy.

Přikázání, nebo dar?
Zamyšlení nad liturgickými texty

dnešní neděle

Milovat je víc 
než všechny oběti a dary.

31. neděle v mezidobí – cyklus B

ho z nich uhnětl z lásky, a proto v nich vi-
dí především svůj obraz, který je tak veli-
ce hoden Božího i tvého milování. Začni 
jej také hledat ve svých bratřích tak, až 
v tobě vzroste touha obejmout každého, 
koho potkáš, a říct mu s radostí: Bratře 
můj milý, těšme se spolu z největšího da-
ru: Bůh nás miluje, tebe i mne! Nebudeš 
daleko od Božího království, když tato slo-
va zůstanou v tvém srdci. (4)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Mt 22,40; (2) srov. Pís 8,6; (3) srov. Gal 2,20; 
(4) srov. Dt 6,6

Dokončení na str. 8
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Při analýze jeho kosterních po-
zůstatků se zjistilo, že musel 
překročit sedmdesátku. Vzhle-

dem k tomu, že zemřel v roce 559, dává 
nám to přibližně leta jeho narození, ježto 
rok přesně není znám. Pocházel z Galie, 
kde jeho rodina zaujímala výsadní posta-
vení mezi nejpřednější franckou šlechtou, 
dokonce byla v příbuzenském poměru 
s králem Chlodvíkem. Na jeho dvoře se 
Leonard (či též Linhart) ocitl již v chla-
peckém věku a podle legend byl právě 
tento mocný panovník Leonardovým 
kmotrem, když jej do křestní vody po-
nořil biskup sv. Remigius z Remeše. Ne-
ní vyloučeno, že šlo právě o onu slavnou 
událost v roce 498, kdy 3 000 osob krá-
lovského dvora přijalo zároveň se svým 
králem Chlodvíkem křest po velkolepém 
vítězství nad Alemany v bitvě u Zülpichu.

Od svých vrstevníků se Leonard v lec-
čems lišil, nejvíce pak v životním směru, 
který si zvolil – netoužil jako ostatní vy-
dobýt si slávu na bitevním poli a těšit se 
z nashromážděného jmění na nějakém 
opevněném sídle. Sám král Chlodvík mu 
přitom nabízel řadu lákavých možnos-
tí, jak vyniknout nad veškerou nobilitou 
nejen svým původem a skvělými vlast-
nostmi, nýbrž i důstojenstvím. Schop-
ný mladík neunikl jeho zraku, Chlodvík 
měl v úmyslu obdařit ho nějakým důleži-
tým úřadem a získat tím v osobě tohoto 
moudrého muže pro stát na dlouhá léta 
významný prospěch.

Leonard však tíhl k zasvěcenému živo-
tu zbavenému světského pozlátka, proto 
v blíže neurčené době opustil královský 
dvůr a odešel do benediktinského klášte-
ra v Misy v Orleánsu. Že nešlo o tak čas-
té umístění jednoho ze šlechtických synů 
do zajištěného kláštera na místo opata, 
dokládá skutečnost, že Leonard zde žil 
jako řadový mnich, modlil se a pracoval 
a byl ve všem poslušný svému opatu Ma-
ximinovi, pod jehož moudrým vedením 
zjevně duchovně rostl. Ani po Maximi-
nově smrti (kolem roku 520) si nenáro-

koval vzhledem ke své urozenosti právo 
na postavení opata, naopak se s komuni-
tou bratří potichu rozloučil a odebral se 
do zapadlého koutu u města Limoges, 
aby zde, kam nedoléhaly zvuky tohoto 
světa, žil životem prostého poustevníka, 
tak jak poustevníci vždy žili – v modlit-
bě, rozjímání a odříkání, v tichu lůna pří-
rody, z toho, co v přírodě najde.

Do světa však dolehla ozvěna jeho ti-
cha a svět si jej našel. Lidé, kteří se do-
slechli o zbožném poustevníkovi žijícím 
uprostřed lesů, začali k němu přicházet. 
Něco zvláštního z něj vyzařovalo, něco, 
co lidi přitahovalo. Nadto oplýval moud-
rostí, díky níž dokázal nejednou ukázat 
nešťastníkovi východisko z tíživé situace, 
a co bylo hlavní – měl dar uzdravování.

V lese se ještě jednou proťaly cesty Leo-
narda a krále – tentokrát šlo o Chlodvíkova 
vnuka Theudeberta, krále Austrasie. V hlu-
bokém hvozdu, kde Leonard dlel ve své 

poustevně, jistý čas trávil Theudebert se 
svou družinou na lovu, přičemž měl s se-
bou i svou manželku, která byla v pokro-
čilém stadiu těhotenství. Jednoho dne ji 
přepadly porodní bolesti provázené zá-
važnými problémy a ani lékaři z královy 
družiny si nevěděli rady. Komusi připadl 
na mysl Leonard – možná šlo o radu ně-
koho z místních –, o němž bylo známo, 
že svou modlitbou dokázal navrátit zdraví 
i těžce nemocným. Theudebert ve snaze 
využít všechny možnosti k záchraně cho-
ti nechal Leonarda přivést a i v královni-
ně případě modlitby zbožného poustev-
níka pomohly – komplikace ustaly a ona 
porodila zdravého potomka. Rozradost-
něný vladař ho chtěl zahrnout bohatými 
dary, avšak Leonard odmítl, stejně jako 
nabízené biskupství. Peníze ať prý rozdá 
těm, kdo je opravdu potřebují – vdovám, 
sirotkům a chudině. Sám si vyprosil toli-
ko les, v němž už nějaký ten čas žil, aby si 
v něm mohl postavit kapličku ke cti Nej-
světější Panny (s oltářem sv. Remigia) 
a malý klášter, ve kterém by mohli žít je-
ho případní následovníci.

I díky této události, která se vmžiku 
rozkřikla, vedly k Leonardově poustevně 
kroky mnoha a mnoha dalších lidí. Ně-
kteří přicházívali až z Anglie a brzy bylo 
poutníků tolik, že se to nedalo spočítat. 
Nepřicházívali ovšem ze zvědavosti, jako 
za nějakou senzací, nýbrž jako ke svaté-
mu muži, který dokáže díky Boží milosti 
dát dobrou radu, nasměrovat dotyčného 
správným směrem, nahlédnout do jeho 
duše a zbavit ji letitých nánosů špíny. Ne-
jednou vyšel i ze své poustevny, aby oby-
vatelům okolních vsí hlásal Krista a při-
váděl je na cestu pravdy.

Ze všeho nejvíce se ale Leonard prosla-
vil svým vztahem k vězňům a zajatcům. 
Řeč je o časech, kdy se s nimi nakládalo 
velice drsně, výjimkou nebylo mrzačení, 
pravidlem bylo, že dleli celé roky v řetě-
zech v zatuchlých temných kobkách, kde 
vládly příšerné podmínky (nejen ty hy-
gienické), odkázáni na své příbuzné, kte-
ří jim nosili potravu, i na náladovost svých 
krutých žalářníků. Už v dobách, kdy ještě 
pobýval na Chlodvíkově dvoře, se jich Leo-
nard opakovaně zastával a mnohé z nich 
vykoupil. Stejně nakládal s peněžními da-
ry, jež dostával od těch, kteří připutovali 
k jeho poustevně. Vysvobození jeho záslu-
hou se dočkala i spousta zajatců, které při-

Svatý Leonard z Limoges
Patron vězňů a zajatců, na jehož přímluvu praskaly okovy i lidem v oblastech 

vzdálených od místa jeho pobytu, i lidem žijícím dlouho po něm. Patnáct sto-
letí nás dělí od doby, kdy žil, přesto jeho věhlas přinejmenším v některých re-
gionech neztrácí na síle.

Libor Rösner

Svatý Leonard z Limoges
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V evangeliu čteme také o tom, 
jak Ježíš potkal v městečku 
Naim pohřební průvod. Pocho-

vávali chlapce. Za mrtvým tělem kráčela 
matka, která byla vdovou, a velmi plaka-
la, protože to bylo její dítě, jež nyní vy-
nášeli na hřbitov. Ježíšovi bylo této mat-
ky líto, proto jí řekl, aby neplakala: „Pak 
přistoupil k márám, dotkl se jich a nosi-
či se zastavili. A řekl: »Mládenče, říkám 
ti, vstaň.« A ten mrtvý se posadil a začal 
mluvit. A on ho odevzdal jeho matce.“ 
(Lk 7,14–15) Pohřební průvod se rozešel 
a matka si syna odvedla domů.

Toto se stalo v městě Naim, a to tehdy, 
kdy Pán Ježíš chodil po naší zemi. Sta-
lo se to pouze jednou, že pohřební prů-
vod se rozešel dříve, než přišel na hřbitov. 
Zpravidla každý pohřební průvod končí 
na hřbitově u hrobu, kde se mrtvé tělo po-
chová, a lidé se rozcházejí až pak. Každý 
takový pohřební průvod nám může při-
pomenout i náš vlastní pohřební průvod. 
Měli bychom si připomenout, že tak ja-
ko nyní vynášejí onoho mrtvého, jednou 
vynesou i nás. Jednou to jistě bude sku-
tečností. Proto se teď trochu zamyslíme 
nad naší vlastní smrtí.

František Borgiáš byl Španěl. Naro-
dil se roku 1510 a pocházel z velmi boha-
tých rodů, a to jak z otcovy, tak i z mat-
činy strany. Byl velice nadaný, šikovný, 
ale také dobře vychovaný. Jeho matka by-
la velmi zbožná, ale zemřela, když bylo 
Františkovi 10 let. Po ukončení studií ho 
pozvali na královský dvůr, kde mu byla 
svěřena velmi důležitá funkce.

Španělsku tehdy vládl král Karel V. 
a jeho manželka Isabela, která byla mla-
dá a velice půvabná. Obdivovali ji jako 
krasavici. Když byla na návštěvě v Tole-
du, náhle zemřela. Bylo třeba královnino 
mrtvé tělo převést do Granady, kde byla 
královská hrobka a kde měla být pocho-
vána. Devětadvacetiletý František Bor giáš 
byl pověřen tím, aby bezpečně převezl ze-
mřelou na místo pohřbu. Ručil za to, že 
cestou nedojde k výměně mrtvého těla. 
Po přivezení zemřelé do Granady musel 
František přísežně potvrdit, že v rakvi je 
skutečně mrtvé tělo královny. Proto před 
přísahou dal rakev otevřít. Bylo to sedmý 
den po smrti Isabely. Její tělo bylo již zce-

la v rozkladu. Když se František podíval 
na znetvořenou královninu tvář, jež ještě 
před sedmi dny byla krásná, zvolal: „Tak 
strašně teď vypadá tak krásná Isabela?“ 
Při pohledu na toto mrtvé tělo se v něm 
zrodilo předsevzetí: „Jen co se mi naskyt-
ne první příležitost, opustím svět s jeho 
radovánkami, rozkošemi i s jeho slávou 
a půjdu do kláštera!“

Ta první příležitost se mu naskytla, 
když mu zemřela manželka. Tehdy byl 
sedmatřicetiletý. Vstoupil do kláštera je-
zuitů, přijal ho sám zakladatel řádu, Ig-
nác z Loyoly. Začal studovat, stal se kně-
zem, misionářem. Dnes ho známe jako 
svatého Františka Borgiáše. Rozhodnutí 
padlo při pohledu na mrtvé tělo té, jejíž 
krásu za jejího života mnozí obdivovali.

Každý pohled na mrtvé tělo by měl 
i v každém z nás vyvolat myšlenku na na-
ši vlastní smrt. Vždyť myšlenka na vlast-
ní smrt každého rozumného člověka při-
vádí k tomu, aby svůj život prožil dobře. 
Vždyť i Písmo svaté nás napomíná: „Pa-
matuj, člověče, na smrt a nezhřešíš!“ Pro-
to myslet na smrt, hovořit o ní, zaobírat 
se jí, to nám nebere chuť do života, ani 
nás to neokrádá o pravou radost, jak by 
nám to chtěli namluvit bezvěrci, ale po-
vzbuzuje nás to k tomu, abychom svůj 
život co nejlépe prožili, co nejlépe plni-
li své stavovské povinnosti. Pouze ti, kdo 
nechtějí zanechat svého špatného života, 
kdo se nechtějí vzdát svých hříchů a svých 

P. Štefan Ištvaník CSsR

O smrti
tom nikdy neviděl – stačila jen jeho mod-
litba a oni se ocitli zázračně na svobodě. 
Však byl také později prohlášen za patro-
na zajatců a vězňů a dodnes bývá zobra-
zován s okovy a řetězy. „Bratři, jste zbaveni 
pout, která obepínala vaše těla,“ měl prý ve 
zvyku říkat těm, které vykoupil. „Snažte se 
teď zbavit i pout, která obepínají vaši duši, tj. 
hříchů, a to opravdovým pokáním, aby vás 
Bůh jednou neuvrhl do vězení pekelného.“

Pout tohoto světa se zbavil pravděpo-
dobně 6. listopadu 559 a jeho tělo spoči-
nulo pod podlahou mariánského kostelí-
ka, na jehož výstavbě měl zásadní podíl. 
Neumíral už sám, ale obklopen početnou 
komunitou mladých mužů, kteří přiláká-
ni jeho příkladem přišli za ním, aby podle 
jeho vzoru vedli život prostých poustevní-
ků, směřujících veškerou svou pozornost 
na Pána. Bylo mezi nimi i nemálo těch, 
které obrátil.

Ani po Leonardově smrti nepolevil pří-
val poutníků. K jeho hrobu se jich hrnuly 
davy. Právě prostým lidem byl nejvíce ctěn 
a díky tomu se jeho kult rozšířil na celý 
kontinent, i do vzdáleného Švédska, a by-
la mu zasvěcena celá řada kostelů a kaplí. 
Jeho jménem byl později obdařen i kláš-
ter, který založil – Saint-Leonard-de-No-
blat. Dokonce částečku jeho ostatků při-
vezl svého času do Prahy Karel IV.

Kulminačního bodu dosáhl jeho kult 
patrně v dobách křížových výprav, kdy jej 
váleční zajatci prosili o přímluvu za vysvo-
bození. Jedním z těch, kteří byli přesvěd-
čeni, že za svou záchranu z tureckého za-
jetí vděčí přímluvě poustevníka z Limoges, 
byl i kníže Bohemund z Tarentu, účastník 
1. křížové výpravy. Jako votum přinesl do 
mariánského kostelíka, kde byl Leonard 
pohřben, stříbrné okovy. Leonardův hrob 
navštěvovali nejen poutníci, kteří sem do-
razili vyloženě za ním, ale i ti, kteří mířili 
do Svaté země či na Monte Gargano, ale 
i  ti, kteří putovali opačným směrem – do 
Compostely. Takové úcty se těšil poustev-
ník žijící v 5.–6. století. Zastávku u jeho 
hrobu pokládali za samozřejmou všichni 
tito prostí věřící, ale i králové, jako např. 
Pipin Krátký.

Do Římského martyrologia umístil 
Leo narda z Limoges kardinál Caesar Ba-
ronius, a to na základě svědectví sv. Bedy 
Ctihodného a bl. Adona, kteří ve svých 
dílech o sv. Leonardovi psali s neobyčej-
nou úctou.
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hříšných požitků, utíkají před myšlenkou 
na smrt. Už slovo smrt jim nahání strach, 
protože vědí, že v okamžiku smrti budou 
muset předložit vyúčtování z celého své-
ho života.

Ale ať už na smrt myslíš či nikoliv, ona 
jednou jistě přijde. Smrt je největší sku-
tečností našeho života. Všechno ostatní 
v našem životě je nejisté, ale naše smrt 
je jistá. Pro každého z nás jednou přijde 
den, kdy naposledy vydechneme. Tak jako 
jsme jednou byli zapsáni do matriky po-
křtěných, tak nás jednou zapíší i do ma-
triky zemřelých. Když budou vzpomínat 
naše jméno, přidají k němu slůvko: ne-
bohý, nebohá.

Naštěstí naše smrt nebude ukonče-
ním našeho života. Smrtí se nám život 
neodnímá, ale pouze mění. Smrt je jen 
překročením brány věčnosti. Po překro-
čení tohoto prahu pro každého z nás za-
čne nový den. Den bez rána a večera, den 
věčně trvající. To je den velmi šťastný pro 
ty, kdo budou spaseni, ale velice nešťast-
ný pro ty, kdo budou zatraceni. Pro za-
tracené se tento věčně trvající den změ-
ní ve věčně trvající noc, která bude plná 
bolestí, a to takových, o kterých nyní ne-
máme ani jen představu.

Pro nás je velice důležitá otázka, kte-
rou bychom si měli často pokládat: Jaká 
bude moje věčnost? Bude věčně trvajícím 
dnem, anebo věčně trvající nocí? To, čím 

bude pro nás věčnost, nezáleží na nějaké 
náhodě. Naše věčnost bude taková, jakou 
si ji vysloužíme svým pozemským životem. 
Vždyť na tomto světě jsme proto, abychom 
se jako rozumní a svobodní lidé rozhodli, 
jakou věčnost chceme mít. Naši prarodiče 
se měli rozhodnout o osudu celého svého 
potomstva, a to svojí věrností anebo nevěr-
ností Bohu a jeho přikázáním. Rozhodli 
se mnohdy svojí nevěrností. Tak i my se 
musíme sami rozhodnout o své věčnosti. 
To naše rozhodnutí je opět závislé na na-
ší věrnosti anebo nevěrnosti Bohu a jeho 
přikázáním. Proto je někdy nepochopitel-
né, že rozumní lidé, kteří vědí, že zemřou, 

a věří ve dvojí prožívání věčnosti, žijí tak, 
jako by nikdy neměli zemřít a jako by věč-
nost vůbec neexistovala. Přece vždy pla-
tilo, platí a bude platit: Jaký život, taková 
smrt, a jaká smrt, taková věčnost!

Přiběhli na faru. Je třeba jít zpovídat 
do nemocnice, kde po autohavárii umí-
rá osmnáctiletý řeznický učeň. Kněz po-
spíchal, ale když tam přišel, o zpovědi 
nemohla být ani řeč. Umírající byl dez-
orientovaný, nikoho už nepoznal, ani na 
otázky neodpovídal. Kněz mu chtěl dát 
rozhřešení, proto mu do ucha říkal slova 
lítosti. Vtom se umírající trochu probral 
a z jeho úst se začala chrlit slova proklíná-
ní, plná hříchů. Příbuzní byli z toho zhr-
zeni a nedokázali nijak pochopit, jak umí-
rající může takto proklínat, hřešit. Také 
jeho poslední slovo, jež vyslovil, bylo pro-
klínání. Knězi to bylo jasné. Jak hovořil 
za svého života, tak mluvil i při své smrti.

Jiný příklad. Do nemocnice přivez-
li těžce raněného důstojníka. První, co 
bylo, žádal si kněze. Kněz přišel a udě-
lil mu svátosti a připravil ho na přechod 
do věčnosti. Když bylo všechno ukonče-
no, zeptal se umírajícího, co má napsat 
jeho rodičům. On odpověděl: „Otče, na-
pište jim pouze tolik, že jejich syn odchází 
do věčnosti dobře připravený. Teď je pro 
mne nejdůležitější to, že mi Pán Bůh dal 
tu milost. V životě jsem se snažil dobře 
žít a často jsem se modlil za šťastnou ho-
dinu smrti a Pán Bůh moji prosbu vysly-
šel.“ Dobrý život, krásná smrt a jistě bu-
de i krásná věčnost.

Jak bychom chtěli zemřít my? Uvědom-
me si, že naše smrt bude taková, pro jakou 
se my sami rozhodneme. Pokud se bude-
me snažit dobře žít, budeme také dobře 
umírat. Dobrá smrt nenásleduje po špat-
ném životě. Na smrt se nepřipravujeme 
na smrtelné posteli, jak si to mnozí mys-
lí. Celý náš pozemský život je přípravou 
na naši smrt.

Snažme se dobře prožít náš život a čas-
to se modleme za šťastnou hodinu smrti.

Prosme také Pannu Marii, aby nás 
chránila a pomáhala nám v našem živo-
tě a aby byla přítomna při naší smrti, aby-
chom nemuseli překročit bránu věčnosti 
sami, ale aby nás jí provedla ona.

Z Ľudová čítanka na nedele 
a sviatky 10/2003, str. 247–251

Přeložil a upravil -dd-

Maďarsko zakázalo univerzitám přednášet 
obor rodových studií

Maďarská vláda zakázala univerzi-
tám přednášet obor rodových studií. 
Příslušný dekret byl oficiálně zveřejněn 
12. října 2018 v úředním věstníku. Stu-
denti mohou započaté studium dokon-
čit, ale další zájemce vysoké školy již 
přijímat nesmějí. Ve slovenském Rádiu 
Lumen to komentoval redaktor Ondrej 
Rosík: „Genderová studia již nefiguru-
jí na seznamu schválených magister-
ských oborů. Vláda svůj záměr ozná-
mila už v létě. Argumentovala tím, že 
o obor je velmi malý zájem. Šéf úřa-
du vlády Gergely Gulyász však přímo 
řekl, že důvod je především ideologic-
ký. Podle něho je maďarská vláda pře-

svědčena, že lidé se rodí jako muži ane-
bo jako ženy. V životě si pak počínají 
podle svého uvážení co nejlépe. Kromě 
toho už Budapešť nechce utrácet ve-
řejné prostředky na vzdělávání v tom-
to oboru. Je známo, že vláda Viktora 
Orbána obhajuje konzervativní hodno-
ty, podporuje například tradiční rodi-
nu. Zástupci univerzit však krok vlády 
kritizují jako nepřípustné zasahování 
do akademických svobod.“ Dodejme, 
že za mnohá podobná rozhodnutí je 
maďarská vláda kritizována také Ev-
ropskou unií.

Podle TK KBS, 17. 10. 2018 
(Redakčně upraveno)
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smýšleli, které jsme uráželi. Často se stá-
vá, že se před začátkem mše vedou řeči 
a mluví se špatně o druhých. To by se dít 
nemělo. Pomysleme na to, jakou váhu při-
kládá Ježíš urážce, pohrdání a nenávis-
ti. Klade je na stejnou rovinu s vraždou!

Co Ježíš zamýšlí sdělit, když vztahu-
je páté přikázání rovněž na tyto případy? 
Život člověka je ušlechtilý, velice křehký 
a skrývá se v něm „já“, které není méně 
důležité než jeho fyzická existence. K na-
rušení dětské nevinnosti přece stačí jed-
na nevhodná věta. Ženu může zranit pou-
hé chladné gesto. Srdce mladého člověka 
zlomí, upřeme-li mu důvěru. Pouhá igno-
rance dokáže člověka zdrtit. Lhostejnost 
zabíjí. Je to jako říci druhému člověku: 
„Jsi pro mne mrtvý“, je to vražda, která 
se odehrává v srdci. Neláska je prvním 
krokem k vraždě a „nezabiješ“ je prvním 
krokem k lásce.

Na počátku Bible čteme strašlivou vě-
tu, která vyšla z úst prvního vraha, Kai-
na; jako odpověď na Hospodinovu otázku, 

kde je jeho bratr, Kain odvětil: „Nevím. 
Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ 
(Gn 4,9) Takto mluví vrazi: „netýká se 
mne to“, „to je tvoje věc“ a podobně. Po-
kusme se odpovědět na tuto otázku: Jsme 
strážci svých bratří? Ano, jistěže jsme! 
Jsme strážci druhých! To je cesta života, 
cesta k nevraždění.

Lidský život potřebuje lásku. Jaká lás-
ka je však autentická? Ta, kterou nám uká-
zal Kristus, totiž milosrdenství. Láska, bez 
níž se neobejdeme, je ta, která odpouští 
a přijímá toho, kdo nám ublížil. Nikdo 
z nás nemůže přežít bez milosrdenství, 
všichni potřebujeme odpuštění. Pokud 
tedy vraždit znamená někoho ničit, utis-
kovat či odstraňovat, „nezabiješ“ naopak 
znamená pečovat, doceňovat a zahrnovat. 
A také odpouštět.

Nikdo nesmí klamat sám sebe a mys-
let si: „Já jsem v pořádku, protože nedě-
lám nic špatného.“ Nerosty nebo rostliny 
– dlažba, kterou máme pod nohama – ma-
jí tento druh existence, člověk však niko-

li. Od člověka se žádá více. Máme konat 
dobro, pro každého je připraveno jiné, 
každý to své, které nás teprve činí sebou 
samými. „Nezabiješ“ je pobídkou k lásce 
a milosrdenství, je povoláním žít podle Pá-
na Ježíše, který za nás dal život a byl pro 
nás vzkříšen. Kdysi jsme tady na náměs-
tí všichni společně opakovali větu jedno-
ho světce na toto téma. Možná nám bu-
de nápomocná: „Nečinit zlo je dobrá věc. 
Ale nečinit dobro není dobré.“ Vždycky 
máme činit dobro, jít dál.

On, náš Pán, který svým vtělením po-
světil naši existenci, On, který ji učinil 
drahocennou svou krví, On, „Původce ži-
vota“ (Sk 3,15), díky němuž je každý člo-
věk Otcovým darem. V Něm, v jeho lás-
ce silnější než smrt a skrze moc Ducha, 
kterou nám Otec dává, můžeme přijímat 
přikázání „Nezabiješ“ jako nejdůležitější 
a nejzásadnější pobídku: „Nezabiješ“ to-
tiž znamená povolání k lásce.

Přeložila Johana Bronková, 
Česká sekce Rádia Vatikán

O přikázáních – Nezabiješ – dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

Proč ČBK nepodporuje ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy?
V současné době probíhá ve společ-

nosti diskuse, zda by měla Česká repub-
lika ratifikovat tzv. Istanbulskou úmlu-
vu (IÚ). Česká biskupská konference 
svůj postoj k tomuto dokumentu již ně-
kolikrát vyjádřila. Níže je krátké shrnutí, 
proč nepodporuje ratifikaci této Úmluvy.

Římskokatolická církev již z povahy 
svého učení rezolutně odmítá všechny for-
my násilí páchaného na ženách i mužích. 
To patří k základu křesťanské víry. Jaké-
koliv násilí zvláště na ženách, dětech, ne-
bo jinak slabých považuje za trestuhodné 
a zcela zavrženíhodné. Navíc je třeba ří-
ci, že církev vždy hlásala rovnost po hlaví 
a v křesťanské tradici je úcta k ženě vlast-
ní. Možná už se také pozapomnělo, že 
celý koncept lidských práv vyšel právě 
z křesťanství a z jeho učení o lidské dů-
stojnosti, která je stejná pro všechny li-
di – ženy i muže.

Zástupci římskokatolické církve stejně 
jako dalších církví, kteří podepsali prohlá-
šení adresované poslancům ohledně IÚ, 
jsou ale přesvědčeni, že Úmluva není pro 
členy Evropské unie potřebná, ani nijak no-
vátorská. Všechny státy EU již nyní pova-
žují dodržování lidských práv a svobod za 

základní pilíře svého státu. Stávající čes-
ká legislativa na činy popisované v IÚ již 
také pamatuje. Církve se navíc samy za 
potírání násilí velmi zasazují a jeho obě-
tem podávají pomocnou ruku (např. dí-
ky celostátní síti Charity ČR, ale i nabíd-
ce různého poradenství pro lidi v krizové 
situaci či vztahových problémech atd.).

Postoj římskokatolické církve k Istan-
bulské úmluvě se také týká pohledu na 
institut manželství jako na posvátný svazek 
muže a ženy, a na rodinu, což je podle 
církve jedinečný předpoklad, nezbytný 
pro harmonický rozvoj člověka. Někte-
ré pasáže IÚ mohou být však chápány ja-
ko možné ohrožení těchto hodnot, kte-
ré jsou přínosné pro celou společnost.

Jazyk Úmluvy je navíc ideologický 
a ideový. Ukazuje dějiny světa jako bo-
jiště mezi mužem a ženou. Vztah mezi 
mužem a ženou by však měl být založen 
na vzájemné úctě, respektu a přátelství, ni-
koliv na třídním boji. Popis násilí, které 
je v Úmluvě definováno jako jakýsi his-
toricky daný útlak žen ze strany mužů, 
je pouze zjednodušení problému. Nelze 
jej chápat jako východisko pro skutečné 
řešení. Podle analýz existují tři přístupy 

k domácímu násilí: psychologický, gen-
derový (feministický) a sociologický. 
Psychologický vnímá domácí násilí jako 
problém člověka, různých poruch jeho 
osobnosti a psychopatologie. Gendero-
vý naopak zdůrazňuje genderové nerov-
nosti; v sociologickém přístupu je kladen 
důraz na analýzu, postavení a fungování 
rodiny v současné společnosti. IÚ pracu-
je pouze s jednou z uvedených teorií (gen-
derovou), což církev odmítá, a chce, aby 
byl domácímu násilí věnovaný komplex-
ní přístup s adresováním všech jeho příčin.

Aplikace Úmluvy by také výrazně za-
sáhla do legislativy, výchovy a vzdělávání. 
I když církev plně podporuje ochranu žen 
a slabých, nemůže souhlasit s genderový-
mi ideologiemi, které rovnost prezentují 
jako stejnost, což může mimo jiné vést až 
k popírání rozdílu mezi mužem a ženou.

Podle ČBK by tedy bylo dobré se mís-
to ratifikace dokumentu – bez konkrétní-
ho dopadu na problematiku násilí – za-
měřit více na prevenci, pomoc obětem 
či poradenství.

Monika Klimentová
(Zdroj: www.cirkev.cz, 18. 10. 2018)
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Panna Maria nás vyzývá k po-
kání, to je hlavní náplní zjeve-
ní Neposkvrněného početí na 

Živčákově hoře.
Cílem zjevení není, abychom Pan-

nu Marii jen viděli, ale především, aby-
chom ji poznali.

Chceš-li poznat pravdu, musíš být sám 
spravedlivý.

Pokud chodíš do kostela, jdeš na pouť, 
ale nechceš být dobrý, nechceš se změ-
nit, zůstáváš stále stejný se stejnými chy-
bami, nadarmo se modlíš. Nejprve mu-
síš být dobrý!

Naše srdce je místem, kde se rodí dob-
ro, anebo zlo, co se do něj zaseje, to vy-
roste.

Dříve, než půjdeš na pouť, ke zpově-
di, uvaž své dobré i špatné skutky a máš-
-li manko, dej to hned do pořádku.

Kdyby dělníci v továrně tak lehkomy-
slně pracovali, jako se my modlíme v kos-
tele, ani jeden by nedostal výplatu, a my 
navzdory tomu čekáme odměnu od Boha.

Právě při svatém přijímání jsem do-
stával nejvíce osvícení. To, co jsem na-
cházel ve svatém přijímání, dokazovalo 
pravdivost zjevení. Svaté přijímání půso-
bilo na mě tak silně, že jsem upadal do 
extáze. Byl jsem vírou natolik pevně spo-
jen s Kristem Pánem, že jsem býval sra-

žen k zemi a takto jsem se musel klanět 
Pánu. On, nekonečná Láska, před ním ne-
jsem hoden, dával mi příliš mnoho víry, 
síly, trpělivosti. Nestrčil jsem ty dary do 
kapsy, ale vložil do srdce a rozdával dále.

Zabil jsi brouka? Zabil jsi cit v sobě. 
A můžeš ztratit i milost. Až budeš šetřit 
i nejmenší stvoření, pak Bůh řekne: „Do-
staneš, co ti patří... Vzdělaný člověk mu-
sí být citlivý, laskavý, ústupný a slušný. 
Ale drzý člověk, i kdyby měl vysoké ško-
ly, není ničím.“

Panna Maria se musí zjevit ve vašem 
srdci. Tam ji musíte najít nejdříve, jinak 
marně putujete do Turzovky, anebo na ji-
ná poutní místa.

Vám, mladým manželům, říkám: „Snaž-
te se o vytrvalou lásku. Snažte se chápat 
jeden druhého. Buďte trpěliví. Rozvody 
jsou často pro maličkosti, žádný z manže-
lů nechce ustoupit, zná jen sebe. Kdybych 
měl tu moc, poslal bych všechny budoucí 
manžely na školení a podstoupit zkoušky. 
Řídit život je důležitější.“

Podívej se do svého srdce – neschází 
ti víra? Na pouť nejdeme ani pro senzaci, 
ani pro rekreaci, ale k uctění Boha a Pan-
ny Marie a k posilnění víry.

Pán Bůh i Panna Maria si velmi cení 
lidské lásky. Každý i sebemenší skutek 
z lásky je odměňován.

Nemyslete si, že když dostanete roz-
hřešení a vykonáte uložené pokání, že je 
už všechno v pořádku. Podívejte se: Vrah 
– vyzná se z vraždy, ale ještě si ji musí od-
sedět. Zloděj – vyzná se z krádeže, ale ješ-
tě musí věc vrátit. Tak každý, kdo vědomě 
hřeší, má povinnost konat pokání, nejen 
to uložené ve zpovědi.

Milost je také zdraví člověka. Zdraví 
se neprodává, ale my je po tunách rozha-
zujeme, neboť nemáme osvícený rozum. 
Ten nás učí, jak máme správně žít. Ale li-
dé se ničí sami, ať už opilstvím, anebo 
vším, v čem neznají míru.

Ale pamatujme, nedosáhneme smíře-
ní s Bohem, pokud se nesmíříme nejdříve 
s lidmi. Bůh je tam, kde je láska.

Láska se nedá koupit a stejně tak ani 
víra, o ně se musí usilovat. Brzdit se ve 
zlu, vykupovat je oběťmi.

Spravedlivý se nemusí ničeho bát. Jen 
konejte všechno z lásky k Bohu, z dobré 
vůle. Kdo pro Krista pracuje, pro něho ži-
je, získává tím mnoho i pro sebe. Kristus 
ho obdarovává, dává mu sílu, moudrost, 
zdraví, trpělivost, důvěru.

Očekáváš zázrak? Pan Bůh čeká na zá-
zrak u tebe! Na tvé obrácení. To má být tvo-
je hlavní starost, senzace nechej stranou!

Ke spáse je třeba víry, ne zázraků. Ví-
ra je obrovské kouzlo, které tvoří zázraky 
samo o sobě.

Každý sám musí prosit o dar víry, mu-
sí prosit Pannu Marii o pomoc.

Panna Maria je velkým darem. Položte 
přes Dunaj desku, ale bez zábradlí, a snaž-
te se přes ni přejít – víte, jak byste dopadli. 
Tak nemůžeme přejít přes Dunaj našeho 
života po desce bez zábradlí – tím zábrad-
lím je pro nás Panna Maria. Jen se jí pev-
ně držte a nespouštějte z ní zrak!

Buď dobrý na každém místě, kde jsi, 
a vydrž až do konce. Zkuste to. Kdo jsi 
dobrý, snaž se být lepším, kdo jsi špatný, 
odstraň ze srdce zlo. I já se o to snažím. 
Nejsem lepší než vy.

Snažme se o spravedlnost, o svatost, či-
li o život podle Božích přikázání. Všech-
na jsou pro nás platná, nemůžeme si vy-
bírat jen ta, která se nám líbí.

Modlím se za vás a vy se modlete za 
mne – kéž všichni vytrváme v dobrém až 
do konce a setkáme se u Panny Marie.

Lašut Matúš v.r.

Ze slovenštiny přeložil -dd-

Duchovní odkaz Matúše Lašuta
Ve Světle č. 21/2018 jsme se měli možnost podrobněji se seznámit se 

slovenským poutním místem na Živčákově hoře (Turzovka). Jeden z tur-
zovských poutníků naší redakci poskytl myšlenky vizionáře, k jejichž otiš-
tění získal svolení od dcery pana Matúše Lašuta. Vracíme se tedy tímto 
k vizionářovu duchovnímu odkazu.

Evangelium – Mk 12,28b–34
Jeden z učitelů Zákona přistoupil 
k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které při-
kázání je první ze všech?“ Ježíš odpo-
věděl: „První je toto: »Slyš, Izraeli! Hos-
podin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto 
miluj Pána, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší, celou svou 
myslí a celou svou silou.« Druhé je 
toto: »Miluj svého bližního jako sám 
sebe.« Žádné jiné přikázání není větší 

než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: 
„Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, 
že on je jediný a není jiného kromě 
něho a milovat ho celým srdcem, celým 
rozumem a celou silou a milovat bliž-
ního jako sám sebe je víc než všechny 
oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že uči-
tel Zákona odpověděl rozumně, řekl 
mu: „Nejsi daleko od Božího králov-
ství.“ A nikdo se už neodvážil dát mu 
nějakou otázku.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
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srdce; dochází totiž nejprve k hypertrofii, 
poté se sval v důsledku stálého a silného 
ucpávání srdečních komor během diasto-
ly stává vyčerpaným a vláčným a dochází 
k roztažení, totiž k přetvoření vznešené 
svalové vlákniny ve vlákninu zjizvenou, te-
dy s nemožností mít zpětný pohyb a s ná-
slednou funkční slabostí, která vede k in-
suficienci. Prognóza je vždy nepříznivá, 
uzdravení je nemožné.“(3)

Vedle tolika proroctví, která uvidíme 
následně, dala Panna Maria Cornacchio-
lovi jednu neobvyklou předpověď dne 
7. listopadu 1979. Zatímco se modlil 
před jeskyní, uviděl ji Bruno po třiadva-
cáté a především slyšel vysvětlení, „v čem 
spočívá obrácení a jak je možné ho ucho-
vat: žít v pokoře, být podřízen poslušnos-
ti a znát pravdu, aby byla žita, mít trpěli-
vost v pronásledováních a pokořováních, 
žít víru a dávat dobrý příklad ve všem.“

Pak mu Panna Maria řekla:
„Dne 12. dubna příštího roku 1980 

je třicáté třetí výročí mého příchodu do 
této jeskyně a je to stejný den jako v ro-
ce 1947, sobota in Albis:(4) Při té příleži-
tosti a zcela zvláštním způsobem slibuji 

Saverio Gaeta

Vizionář: Tajemství zjevení v Tre Fontane (30)
mnohé silné milosti materiální a duchov-
ní, na duchu i na těle, těm, kdo mě o ně 
s vírou a láskou požádají. Pro onen den 
učiním veliký div na slunci, abych povo-
lala nevěřící k živé víře. Ty mlč, nemluv: 
neříkej nic.“

Nakonec „se slzami v očích přichá-
zím ke zpovědníkovi a vyprávím mu, k če-
mu došlo v jeskyni. On mi říká: »Napiš 
všechno do sešitu a uchovej ho, ukaž to 
vedoucí Sacri,(5) aby také ona byla svěd-
kem této skutečnosti a zázraku, který se 
má uskutečnit.« Vracím se do komunity, 
zapisuji každou věc do sešitu, ukazuji to 
matce Prisce – vedoucí Sacri v úloze pre-
zidentky – a pak dávám vše pod zámek.“

Tak začalo úzkostné a mlčenlivé oče-
kávání vizionáře. Jen 4. dubna, o prvním 
pátku v měsíci, během obvyklého slave-
ní křížové cesty u jeskyně dal malé upo-
zornění členům Sacri:

„Protože tento 12. duben připadne na 
tutéž sobotu in Albis jako při prvním zje-
vení, Panna Maria přislíbila pro toto da-
tum duchovní a materiální milosti.“

Neučinil však žádnou narážku na při-
slíbený sluneční div.(6)

(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) Tj. k jeskyni v Tre Fontane, kde se zjevila 
Panna Maria. [pozn. překl.]

 (2) Jak již bylo uvedeno, doktor Alberto Alliney 
byl prezidentem lékařské komise, která byla 
ustanovena, aby vědecky ověřovala zázrač-
ná uzdravení v Tre Fontane. [pozn. překl.]

 (3) Vylíčením tohoto podivuhodného uzdrave-
ní končí popsání několika vybraných zázrač-
ných uzdravení v Tre Fontane. [pozn. překl.]

 (4) Tedy Bílá sobota. [pozn. překl.]
 (5) Opět připomínáme, že Sacri je zkratka kate-

chetického sdružení Schiere Arditi di Cristo 
Re Immortale – „Odvážné zástupy Krista, ne-
smrtelného Krále“, založeného vizionářem 
Brunem Cornacchiolou. [pozn. překl.]

 (6) To, k čemu došlo 12. dubna 1980 u jeskyně 
v Tre Fontane, bude vylíčeno příště. [pozn. 
překl.]

4. Věrohodnost 
(Sedmá část)

Šestapadesatiletá řeholní sestra 
M. A. V. trpěla vážnou srdeční insufi-
ciencí: radiografické vyšetření 22. dub-
na 1948 prokázalo, že její srdce má příč-
ný průměr 21 centimetrů. Zánět srdečního 
svalu, který ji sužoval takřka dvacet let, jí 
způsoboval závažné dýchací obtíže, a to 
i tehdy, když se nepohybovala. Na konci 
května ji jedna spolusestra doprovodila 
k jeskyni(1) a v té chvíli řeholnice pocíti-
la velmi silné bodnutí na srdci, které způ-
sobilo, že bolestí vykřikla. „Odvahu, je to 
poslední,“ řekla její společnice, protože 
si myslela, že sestra umírá. Bylo to sku-
tečně poslední bodnutí, neboť hned poté 
se sestra dokonale uzdravila. Její ošetřují-
cí lékař, doktor Attilio Staffa Dragonetti, 
zopakoval radiografii a zjistil, že průměr 
srdce se zmenšil na 16 centimetrů. Dok-
tor Alliney(2) potvrdil negativní prognó-
zu, která je s nemocí spojena:

„Následkem různých patologických fo-
rem a kvůli námaze, kterému je sval pod-
roben, průměr roste a dochází k zvětšení 

NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ 
Z BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NA SVATÝ HOSTÝN 

PROTI RATIFIKACI ISTANBULSKÉ ÚMLUVY A NA PODPORU TRADIČNÍ RODINY

Pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera se koná Noční modlitební procesí 
z 2. na 3. listopad 2018 (pátek – sobota) s úmyslem vyprosit odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy, 
která skrytou formou útočí na samotnou podstatu stvoření a zaváděním gender ideologie chce 
prosadit zničení tradiční rodiny a přirozeného řádu hodnot, které ustanovil Bůh.

ORGANIZACE POUTĚ:
 23.15 – 23.30 hod. – příjezd na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova), 

   zaparkování aut, příchod od vlaků
 23.30 hod. – seznámení se s potřebnými informacemi
 23.45 hod. – zahájení výstupu procesí po silnici k bazilice na Sv. Hostýn
 2.45 hod. – mše svatá
 4.00 hod. – ukončení mše svaté, rozloučení
 4.15 hod. – odjezd poutníků auty nebo autobusy na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem

Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit, ale přesto se chtějí na uvedené úmysly 
společně modlit, bude připraven paralelní program v bazilice na Sv. Hostýně, který bude zahájen 
ve 24.00 hod. Z důvodu bezpečnosti nebude možný výjezd auty nahoru po dobu trvání procesí. 
Upravte proto svůj výjezd nahoru tak, abyste na noční program v bazilice vyjeli ještě před 
zahájením procesí, tj. do 23.45 hod. Pěší poutníky bude jedno auto doprovázet až na vrchol, pro 
případ možných zdravotních obtíží.

Na všechny se těší společenství Večeřadla Křenovice (www.veceradlo.cz), organizátor akce.
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Zlý duch Kadrman

Pojďme ale na samotný začátek, v pří-
padě poutního místa Kalvárie se totiž se-
tkáváme s velkou zvláštností. Nebylo, jak 
je zvykem, založeno na oslavu zjevení Pan-
ny Marie či Ježíše Krista, ani se tu bez-
prostředně před jeho vznikem nestal ji-
ný zázrak, například nečekané uzdravení.

Je to v podstatě naopak, zrod má na 
svědomí zlý pohanský duch Kadrman. Je-
ho jméno se vyskytuje pochopitelně v po-
věstech, kde plní roli bytosti, která škodi-
la lidem v Jaroměřicích a okolí.

Na to měli místní jednoduchou pro-
tizbraň – na 476 metrů nad mořem vyso-
kém kopci, kde se měl Kadrman v zarostlé 
rokli vyskytovat, vztyčili okolo roku 1664 
dřevěný kříž doplněný o tvář Ježíše Kris-
ta. Navíc si slíbili, že budou-li ochráněni 
před zlými silami, vždy dvakrát do roka, 
a sice na svátky Nalezení a Povýšení svaté-
ho Kříže, nebo při neočekávaných pohro-
mách se ke kříži v průvodu vypraví.

Kaplička

Pochopitelně šlo ale o první stupínek, 
a kdyby zůstalo jen u této podoby, sotva 
by se poutní místo mohlo řadit mezi ta 

důležitá. Aby se tak stalo, vstoupil do je-
ho příběhu významný rod nejen v rámci 
Jaroměřic, ale i celé Moravy, kde se usa-
dil už v 16. století. Jednalo se o linii Šu-
bířů z Chobyně.

Nejprve to byl František Julius Ferdi-
nand Šubíř, držitel jaroměřického pan-
ství, který mimo jiné zařídil povýšení 
svého rodu do panského stavu, vykoupil 
obec z právních nároků pražského arci-
biskupství a především k poutnímu místu 
položil další pomyslný stavební kámen.

Když totiž počátkem 80. let 17. stole-
tí vypukla na Moravě velká morová rána, 
snažil se potlačovat strach, který panoval 
především proto, že v nedalekém Jevíč-
ku si epidemie vyžádala na 400 životů.

Zdejší obyvatele také doprovázel na 
kopec s křížem, kde se společně modlili 
a prosili o ochranu. František Julius Šu-
bíř pak vyslovil prosbu a slib, že když Bůh 
obec ochrání, nechá na místě vystavět kap-
li oslavující Povýšení svatého Kříže a čty-
ři patrony proti moru – tedy sv. Rocha, 
sv. Rozálii, sv. Fabiána a sv. Šebestiána.

K tomu nakonec také došlo – oběti 
moru sice Jaroměřice zaznamenaly, ne 
však v takovém počtu, jako na mnohých 
jiných místech. Nevelká kaple byla vysta-

věna v barokním slohu, vysvěcena hra-
diským opatem premonstrátského kláš-
tera a třikrát do roka se zde sloužily mše.

Tím rukopis Františka Juliuse poma-
lu bledne, ke slovu se ale dostává jeho 
syn František Michal. Tomu bylo odká-
záno zadlužené panství a on, ač patrně 
chtěl pokračovat v práci u císařského 
dvora, se sem natrvalo přesunul a začal 
zde hospodařit.

Tajemství Božího hrobu

Kariéra Františka Michala Šubíře, 
narozeného 14. prosince 1680, se vy-
víjela vskutku dobře. Studoval gymná-
zium v Olomouci, poté v tomtéž městě 
filosofii a nakonec se přesunul na práva 
do Vídně. Jako domácí učitel se dokon-
ce dostal k rodině Karla VI., budoucího 
krále a císaře.

Toto postavení ale musel nakonec obě-
tovat a místo doprovázení panovníka do 
Španělska musel odejít do Jaroměřic. 
Tam mu připadlo nevelké panství, pod 
něž kromě obce náležela pole, louky a le-
sy, ze kterých prodával dřevo, čímž pro-
jevil obchodního ducha.

Nad všemi vlastnostmi ale převažova-
la velká zbožnost. Především v období, 
kdy jeho manželka Johanka Konstancie 
byla těžkým porodem s velkými bolest-
mi na tři dny upoutána na lůžko – tehdy 
se František Michal obrátil na Boha, a to 
u jaroměřického kříže. Přitom učinil slib, 
že uzdraví-li se jeho žena, kapli postave-
nou jeho otcem rozšíří.

Uvádí se, že okamžitě po vyřčení 
prosby jeho ženu opustily bolesti a po-
rodila zdravé dítě.

To bylo považováno za zázrak, man-
želé Šubířovi tedy chtěli realizovat plán 
na rozšíření kaple, k čemuž se přidal i Je-
roným Veith, bývalý představený v řádu 
františkánů. Chtěl zúročit zkušenosti z Pa-
lestiny a Egypta a nastudované poznatky 
z míst souvisejících s Ježíšem Kristem 
a jeho utrpením. Hora u Jaroměřic mu 
totiž připomínala jeruzalémskou Kalvárii.

Petr Bobek

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie barona Šubíře
Málokteré poutní místo je natolik provázané se svým tvůrcem jako Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka s baronem Fran-

tiškem Michalem Šubířem z Chobyně. Právě on dal na kopci tyčícím se nad nepříliš velkou obcí vybudovat kostel, přilehlé 
kapličky a křížovou cestu. Zajistil pro toto místo také významné relikvie či svaté ostatky, a jako jeden z mála mocných na-
psal svůj odkaz pomocí poutního místa.
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ná kaple Dům Pilátův a pokračuje ne cel-
kově čtrnácti zastaveními, ale jedenácti. 
Kromě zmíněné kaple sem patří i sedm 
pískovcových egyptských obelisků, dá-
le deváté zastavení na nádvoří, a posled-
ní dvě zastávky v podobě obrazů v pout-
ním kostele.

Před kostelem na nádvoří vznikly ješ-
tě kaple Božího hrobu s Betlémskou kap-
lí, a kaple Hrobu Panny Marie.

Dne 24. května 1730 byl také položen 
základní kámen kněžské rezidence, v dal-
ších letech k ní byla připojena zpovědní 
kaple a k ní kaple loretánská. Ta svůj vzor 
našla v tzv. Svaté chýši, tedy v domě, kde 
bydlela  Panna Maria, když jí archanděl 
Gabriel zvěstoval narození Ježíše. Franti-
šek Michal Šubíř pro ni zajistil už v roce 
1720 velkou vzácnost, a sice sošku Čer-
né Panny Marie Loretánské.

Ta je jakoby kopií italské sošky, údaj-
ně vyřezané rukou apoštola Lukáše. Vedle 
tohoto originálu byla ta jaroměřická tý-
den vystavena v italské Loretě, a poté za 
papežova svolení převezena na Moravu.

Je také nutné uvést v patrnost kapli 
Getsemanská zahrada, neboli křestní kap-
li. Do ní se dá vstoupit za hlavním oltá-
řem poutního kostela nebo samostatným 
vchodem. Představuje originální stavbu 
mezi církevními památkami, neboť inte-
riér má podobu jeskyně.

Kaple má tři oltáře. Jak její název na-
povídá, setkáváme se zde s příběhem po-
sledních okamžiků Ježíšova života. Zají-

mavým výjevem je ten z podstavce oltáře, 
obsahující devět duší prosících v plame-
nech očistce.

Další vzácnosti Kalvárie

Zmíněná soška Panny Marie nepřed-
stavuje jedinou významnou zdejší relikvii, 
Kalvárie nad Jaroměřicemi se také stala 
úložištěm svatých ostatků. Ty si přál pro 
zdejší místo získat opět František Michal 
Šubíř, a nakonec se mu podařilo zajistit 
ostatky italského biskupa sv. Feliciána, 
umučeného ve 3. století.

Jedná se o opravdovou vzácnost, nale-
zenou v římském starokřesťanském pohře-
bišti. Její přesun do Jaroměřic provázela 
velká sláva. Na cestě z Brna ostatky do-
provázel početný průvod věřících. U hra-
nic obce si je pak převzal sám baron Šubíř 
s rodinou, šesti kněžími a dalším počet-
ným zástupem. Nejprve byly uloženy 
v kapli jaroměřického zámku a konečně 
25. září 1735 je další slavnostní průvod 
přenesl do kostela Povýšení svatého Kříže.

Největší cenností poutního místa Kal-
várie je ovšem obraz Nejsvětějšího Spasi-
tele (Salvátora). Jedná se o kopii díla z bý-
valé kaple papežů v lateránském paláci, 
neboli ze Svatyně svatých. Dílo kopírované 
pro Kalvárii bylo posvěceno v Římě, a to 
dotýkáním vzácného originálu – u něho 
se traduje, že jej měl začít tvořit opět sva-
tý Lukáš a dokončit jej měl anděl.

Konflikty

Rozvoj poutního místa mírně naru-
šil církvi nepřívětivý Josef II. Ten sem 
také v letech 1784–1786 zakázal poutě, 
nicméně už v roce 1809, tedy nedlouho 
po vladařově smrti, opět připadla Kalvá-
rii fara. A od druhé poloviny 19. století 
se uvádí roční bilance okolo 50 procesí 
a přes 40 000 poutníků.

Nicméně toto období – konkrétně rok 
1866 – přiválo ke Kalvárii několik důvo-
dů proč se na ni znovu ubírat s prosba-
mi o ochranu.

Tím hlavním byly prusko-rakouské vál-
ky. Tehdy se na poutním místě konaly po-
božnosti za zachování života a vítězství. 
Samotný konflikt se sem dostal po bitvě 
u Hradce Králové; táhla tudy nejprve po-
ražená vojska, čili rakouská, záhy vystří-
daná pruskými vítězi. Ti tu nejenže lou-
pili, zejména jídlo pro vojáky a pro koně, 
ale přinesli sem také choleru.

Podle ní měl také vypracovat plán, 
jak bude celé poutní místo vypadat, při-
čemž mělo obsahovat všechna tajemství 
– podle svého jeruzalémského vzoru. Ne-
ní tedy překvapením, že už během stavby 
se – i díky povolení olomouckého bisku-
pa – začalo ujímat trvalé označení kop-
ce Kalvárie.

Kostel Povýšení svatého Kříže

V případě rozšíření místa nemělo dojít 
pouze k rozšíření kaple, ale byl postaven 
nový poutní kostel. Dne 4. května 1712 byl 
administrátorem z Jevíčka P. Bernardem 
Šumickým položen jeho základní kámen. 
Historie žel neodhaluje jméno projektan-
ta chrámu; podle „rukopisu“ se pouze od-
haduje, že může pocházet z dílny Jana 
Blažeje Santiniho-Aichla, nebo spíše ně-
koho, kdo se jím inspiroval, jako napří-
klad František Benedikt Klíčník z Brna.

Ví se ovšem, že práce postupovaly dy-
namickým tempem a už příští rok, kon-
krétně 14. září 1713, byla rukou hrabě-
te P. Libštejnského z Kolovrat stavba 
vysvěcena jako kostel Povýšení svatého 
Kříže. Toto poutní místo tedy letos slaví 
významné výročí – 305 let od dostavění 
ústředního chrámu, který se svou podo-
bou i po dlouhé době opravdu přibližuje 
jeruzalémskému Božímu hrobu.

Záhy po jeho vybudování přibyla i kří-
žová cesta. Její začátek musí poutník hle-
dat přímo v obci Jaroměřice, u místního 
kostela Všech svatých. Zahajuje ji otevře-
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Ta si vyžádala desítky životů. V nedě-
li 30. září se na Kalvárii pořádalo proce-
sí a pobožnost s prosbami směřovanými 
k Panně Marii, svatému Michalovi a sva-
tému Anděli strážci.

Světové války a komunismus

Proseb bylo potřeba i v dalších dějin-
ných obdobích a ranách, které Kalvárii 
postihly. A není žádným divem, že z no-
vodobé historie jsou jimi světové války. 
Během té první přišla Kalvárie o vzác-
né, Františkem Michalem Šubířem po-
řízené zvony sv. Dismase a sv. Jana Ne-
pomuckého a stejný osud potkal i zvony 
nové v druhé světové válce.

Nesmíme také zapomínat na Kalvárii 
v době komunismu, který však k tomuto 
poutnímu místu nebyl tak nemilosrdný 
jako k jiným. Poutě byly sice razantně 
omezeny, ale duchovní život tu nezanikl.

Naopak, v tomto nelehkém obdo-
bí byl kostel Povýšení svatého Kříže za-
psán na seznam státem chráněných kul-
turních památek.

Dne 15. září 1963 se zde také oslavo-
valo 250. výročí od vysvěcení kostela, a to 
za celebrování Františka Tomáška, tehdy 
ještě biskupa. V roce 1968 byla například 
opravena zpovědní kaple s Loretou, ná-
sledující roky mimo jiné i fasáda hlavní-
ho poutního kostela.

Jakkoliv se to však jeví jako dobrá 
zprá va, jednalo se spíše o základní, po-
vrchové opravy a nelze tvrdit, že by areál 
nechátral.

Po pádu komunistického režimu je 
zdejší duchovní život naplno obnoven. 
Důležitým mezníkem je pak rok 1994, 
kdy Kalvárii pod svou správu přebírají 
příslušníci Společenství utrpení Ježíše 
Krista, neboli pasionisté, kteří zde pů-
sobí dodnes, a kteří jej znovu zpřístup-
nili také turistům.

Poutní místo dnes

Poutní areál představuje důležitou ba-
rokní památku, patří mezi národní kultur-
ní památky, na jejichž seznam byl zapsán 
letošního roku. S poutí je možno začít 
u jaroměřického dolního kostela a po-
kračovat jedenácti zastaveními na Kal-

várii. Křížová cesta zahrnuje okamžiky 
Ježíšova zatčení a odsouzení (již zmiňo-
vaný Pilátův dům), dále přijetí kříže, se-
tkání s Pannou Marií, první pád, setkání 
s jeruzalémskými ženami, poté s Vero-
nikou, další dva pády pod křížem, a po-
slední tři zastavení zachycují zbavení ša-
tu, přibití na kříž a smrt.

Vstup k poutnímu areálu doplňují ši-
roké schody, které též mají symbolizo-
vat Kristovu cestu na Golgotu, tedy Svaté 
schody. Po nich kráčel Spasitel k Pilátovu 
soudu. Kalvárie vrcholí působivým sou-
soším, jemuž uprostřed vévodí mučený 
Kristus a nápis Ecce Homo!

Po vstupu na nádvoří se setkáváme 
se zmíněnou kaplí Hrobu Panny Marie, 
uprostřed prostoru se nachází kaple Bo-
žího hrobu s podzemní kaplí Betlémskou. 
Právě její historie obsahuje i zmínku o stu-
dánce s léčivou vodou.

A zůstaneme-li pomyslně v podzemí, 
tentokrát však při hlavním poutním kos-
tele, můžeme objevit i místo uchování 
ostatků barona Františka Michala Šubí-
ře, jeho ženy a dětí.

Úmrtí této kalvárské osobnosti se da-
tuje na 3. leden 1738. A jak bylo řečeno, 
před svým odchodem jako málokterý vy-
soce postavený člověk odkázal nejen kraji, 
kde působil, poutní místo. A také ukázku, 
co dokáže víra jediného člověka. I my ji 
v sobě můžeme najít – a nemusíme zrov-
na budovat poutní místa, ale stačí třeba 
pouze pochopit, že natolik bezbřehá mů-
že být víra i v nás.
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P. DANIEL ANGE: 
MLADÍ OD NÁS CHTĚJÍ 

EVANGELIUM V CELÉ SVÉ 
RADIKALITĚ

Nejlepšími evangelizátory mladých li-
dí jsou jejich vrstevníci, kteří se je nesna-
ží o ničem přesvědčit, ale dělí se s nimi 
o své štěstí – říká P. Daniel Ange, zakla-
datel mezinárodních škol evangelizace 
Mladí a Světlo. V nedávných dnech se se-
tkal s účastníky biskupské synody a vy-
bídl je, aby se v synodní aule zabývali 
tématem evangelizačních škol.

Otec Daniel Ange zdůrazňuje, že 
církev takové kurzy pro mládež velmi 
potřebuje. I v jiných náboženstvích se 
osvědčuje vyhrazování roku věnované-
ho Bohu na prahu dospělosti. Mají jej 
buddhisté, ale také mnoho evangelikál-
ních komunit. Dobrá zkušenost je s ním 
také v katolické církvi. Mladí lidé od nás 
chtějí evangelium – říká P. Daniel Ange:

„Stále více si uvědomuji, že se nesmí-
me bát hlásat mladým lidem evangelium 
v celém jeho radikalismu. Mnoho z nich 
totiž pociťuje radikální touhu. Stačí se po-
dívat na Francouze, kteří někdy už ve věku 
14 nebo 15 let odjížděli do Sýrie nebo Irá-
ku účastnit se džihádu. Když se jich ptáte, 
proč to dělají, odpovědí: »Chci jít do ráje. 
Řekli mi totiž, že za zabíjení nevěřících pů-
jdu do ráje.« Touží po ráji a kvůli tomuto 
ráji jsou schopni čelit obtížím všeho dru-
hu. Je to hrozivé. Kdyby ale potkali svěd-
ky pravého ráje, Ježíšova zmrtvýchvstání, 
nejeli by zabíjet nevěřící, ale sami by se 
připojili do některé evangelizační školy. 
Je zapotřebí odpovědět na touhu, která 
je v mladých lidech. Často se jim chceme 
podbízet, říkáme: »Dělej si, co chceš, Pán 
Bůh všem odpouští…« A proto mladí od-
cházejí do sekt, do evangelikálních sku-
pin nebo se připojují k islamistům. Mla-
dý člověk chce něco, co má sílu.“

Otec Daniel Ange se vyjádřil také 
k nedávným sexuálním skandálům. Zdů-
raznil, že církev musí být vzorem očiš-
tění. Zároveň se však nesmí přistupovat 
na žádná zevšeobecňování, protože by 
to bylo nespravedlivé a ubližovalo by se 
tak mnoha skvělým kněžím – připomí-
ná P. Daniel Ange.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html, 
17. 10. 2018 

(Redakčně upraveno)

Dne 15. října 2018 se asi 500 lidí zúčastnilo modlitebního setkání podporujícího 
70 čínských křesťanů, kteří v ČR žádají o azyl. Akci na Václavském náměstí v Praze 
svolala Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference. Na pódiu pod sochou 
sv. Václava vystoupili předseda pracovní skupiny ERC pro čínské křesťany Jan Jacka-
nič, vicerektor olomouckého kněžského semináře P. Pavel Šupol, emeritní předseda 
Ekumenické rady církví i Rady Církve bratrské Daniel Fajfr a pražský pomocný bis-
kup Mons. Václav Malý.

Strach a nejistota

Řečníci upozornili na zhoršující se si-
tuaci těchto lidí, kteří nyní žijí ve velké ne-
jistotě způsobené délkou posuzování jejich 
žádostí (české soudy zatím nerozhodly ani 
o jednom odvolání proti zamítavému sta-
novisku o neudělení azylu; celé řízení již 
trvá déle než dva roky) či všudypřítom-
ným strachem. Strach čínských žadate-
lů i třeba těch, kteří umí čínsky a mohli 
by se podílet na programu tohoto veřej-
ného shromáždění. Mj. hovořili i o tom, 
že téma lidských práv a náboženských 
svobod má být součástí agendy české za-
hraniční politiky.

„Mám obavy, že některé věci se dějí, 
aby česko-čínské vztahy nebyly zpochyb-
ňovány. Pane, dej, aby v naší zemi a v Čí-
ně začalo svítat,“ prosil emeritní předse-
da ERC Daniel Fajfr.

„Bylo by dobré, kdyby si této situace 
všimlo více lidí a kdyby pozvedli svůj hlas. 
Nejsem s to předpovědět, jak se přísluš-
né orgány rozhodnou, ale myslím, že nic 
nepřekáží tomu, aby se tito příchozí inte-
grovali do naší společnosti,“ řekl k situa-
ci čínských žadatelů o azyl biskup Václav 
Malý. A také zdůraznil: „Naše společnost 
by měla být vstřícná a nesdílet strach, když 
žije v mnohem lepších podmínkách než 
mnozí obyvatelé naší planety. Podstatné 
je, abychom vždycky viděli člověka, nikoli 
pouze ideologické či ekonomické zájmy, 
ale jednali s člověkem jako důstojným 
partnerem. A k důstojnému životu patří 
také svoboda.“

Součástí setkání byla i modlitba a čte-
ní z Písma svatého, na které navazova-
lo zapálení svíček jako projev podpory 
těmto věřícím v obtížné životní situa-
ci. Samotní žadatelé o azyl se sice této 
modlitební události z obav o svoji bez-

pečnost nezúčastnili, jedna z členek sku-
piny však namluvila pro účastníky akce 
své poděkování.

Je třeba věřit

Účastníci shromáždění pod sochou 
sv. Vá cla va se shodli na tom, že je třeba 
se modlit za celou situaci a věřit v ne-
závislé rozhodování soudů v této zále-
žitosti. Řečníci též připomněli, že jsou 
známy příběhy konkrétních žadatelů a je 
zjevné, že v jejich zemi jim hrozí reál-
né nebezpečí.

„Je dobré si uvědomit, jakou máme 
výsadu, že žijeme ve svobodné zemi, 
kde můžeme svobodně vyznávat svoji ví-
ru. Přáli bychom to stejné těmto bratřím 
a sestrám, kteří jsou pro svoji víru pro-
následováni, a proto v naší zemi požá-
dali o azyl. Už podání žádosti o azyl je 
v Číně trestný čin,“ dodal ještě jako při-
pomínku ke smyslu celé akce Jan Jacka-
nič z pracovní skupiny Ekumenické ra-
dy církví pro čínské křesťany.

O azyl v Česku požádalo před dvě-
ma lety 92 čínských křesťanů. Osm ho 
dostalo, 70 neuspělo; odmítnutí žada-
telé nyní žádají o soudní přezkoumání 
rozhodnutí ministerstva. Dalších 14 lidí 
žádost stáhlo a odjelo. Křesťané v Číně 
patří k pronásledovaným skupinám. Ko-
munistický režim sice katolíky i protes-
tanty uznává, na církve ale dohlíží tajná 
policie. Další nelegální křesťanské círk-
ve úřady potírají.

Více informací o pomoci: 
http://www.azylprocinskekrestany.cz 

nebo www.facebook.com/
azylprocinskekrestany.

Zdroj: www.cirkev.cz, 15. 10. 2018 
(Redakčně upraveno)

Církve v ČR: Osud čínských křesťanů 
u nás nám není lhostejný
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18:00 Živě s Noe [P] 18:30 Maminčiny pohádky 
(19. díl): Tři čaromocné svíce I. 18:40 Sedmihlásky 
(144. díl): Chodival sem přes horečku 18:45 Víra 
v pravdu 19:10 Česká věda 19:30 Terra Santa 
News: 7. 11. 2018 [P] 20:00 Adorace [L] 21:05 Oázy 
Perlového ostrova 21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Noční 
univerzita: Jiří Padevět – Jaro a léto 1945 v čes-
kých zemích [P] 23:10 Generální audience Svatého 
otce [P] 23:35 Vychutnej si víru: Kdo je mým bližním 
0:10 G. Verdi: Requiem: Podzimní festival duchovní 
hudby 2018 1:50 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 8. 11. 2018
6:05 Mezi pražci (72. díl): Listopad 2018 6:50 Terra 
Santa News: 7. 11. 2018 7:10 G. Verdi: Requiem: 
Podzimní festival duchovní hudby 2018 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:20 Světlo pro Evropu (11. díl): Utečenecká 
Evropa 9:35 Kulatý stůl: Bolest a smrt 11:10 Slovenští 
redemptoristé v Rumunsku 11:30 Živě s Noe [L] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá 
z kaple Telepace [L] 12:50 Řeckokatolický maga-
zín 13:05 Muzikanti, hrajte 13:30 Generální audience 
Svatého otce 14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Pro vita 
mundi: Jan Cieslar 15:15 Harfa Noemova: Benefiční 
koncert pro Nadaci fond IMPULS 15:40 Šance pro 
každého a Pohyb pro každého 16:00 Zpravodajské 
Noeviny: 6. 11. 2018 16:20 Přehrada Kružberk 
1957–2017: videodokument o rekonstrukci vod-
ního díla 16:40 Tělem i duší 16:55 Probuzení Haiti 
17:25 V pohorách po horách (51. díl): Vápeč – 
Strážovská hornatina 17:35 Exit 316 MISE: 3:16 
zemřel 18:00 Živě s Noe [P] 18:25 Odkaz vysočan-
ských předků 18:30 Maminčiny pohádky (20. díl): 
Tři čaromocné svíce II. 18:40 Sedmihlásky (144. díl): 
Chodival sem přes horečku 18:50 Ars Vaticana 
19:00 Večeře u Slováka: 32. neděle v mezidobí [P] 
19:30 Zpravodajské Noeviny: 8. 11. 2018 [P] 
20:00 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kul-
tuře [L] 21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Pod lampou [P] 
0:10 Zpravodajské Noeviny: 8. 11. 2018 0:30 Můj 
chrám: Jiří Suchý, Praha – Spořilov, kostel sv. Anežky 
české 0:50 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 9. 11. 2018
6:05 Zpravodajské Noeviny: 8. 11. 2018 6:30 Můj 
chrám: Jiří Suchý, Praha-Spořilov, kostel sv. Anežky 
České 6:50 Vychutnej si víru: Kdo je mým bližním 
7:20 ARTBITR – Kulturní magazín (64. díl): S Markem 
Štěpánem 7:35 Noční univerzita: Jiří Padevět – 
Jaro a léto 1945 v českých zemích 8:40 Česká 
věda 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Bělorusko– Květ 
mezi trny 9:50 Lurdský příběh: Píseň o Bernadettě 
10:25 Biblická studna 11:30 Živě s Noe [L] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Ars Vaticana 13:00 Soucitná srdce 
13:15 Rangers na Mohelnickém dostavníku 2014 
(5. díl) 14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Pro vita mundi 
(111. díl): P. Mgr. Ján Biroš 15:15 Jezuitské redukce 
v Paraguayi 15:30 Trnavská univerzita 15:45 V po-

Pondělí 5. 11. 2018
6:05 Klapka s ... (54. díl): Pavlem Koníčkem 7:05 U VÁS 
aneb Festivalové kukátko (27. díl): Třebovický koláč 
2018 8:05 Transport 8:45 V pohorách po horách 
(51. díl): Vápeč – Strážovská hornatina 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:20 Harfa Noemova: Benefiční koncert 
pro Nadaci fond IMPULS 9:45 Svědectví syrské mys-
tičky Myrny Nazzour ve Čeríně 10:00 Buon giorno 
s Františkem 10:55 Vychutnej si víru: Kdo je mým bliž-
ním 11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 V poho-
rách po horách (19. díl): Kľak – Lučanská Malá Fatra 
13:00 Noční univerzita: Prof. Blanka Říhová, DrSc. – 
Dotazy k přednášce o imunitním systému 14:00 Živě 
s Noe [L] 14:30 Pro vita mundi: Eva Henychová 
15:05 V souvislostech 15:30 Festival dobrých zpráv 
2018: Soutěžní snímky festivalu – 1. část [P] 18:00 Živě 
s Noe [P] 18:30 Maminčiny pohádky (17. díl): Ostrov 
blaženosti 18:40 Sedmihlásky (144. díl): Chodival sem 
přes horečku 18:45 Rangers na Mohelnickém dostav-
níku 2014 (5. díl) 19:30 Můj chrám: Jiří Suchý, Praha-
-Spořilov, kostel sv. Anežky České [P] 20:00 Biblická 
studna [L] 21:00 Česká věda [P] 21:15 ARTBITR 
– Kulturní magazín (64. díl): S Markem Štěpánem 
21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Kulatý stůl: Bolest a smrt 
23:40 Terra Santa News: 31. 10. 2018 0:05 Noční 
univerzita: Tomáš Petráček – Neodvratné rozdělení? 
Náboženská si tuace na prahu 1. republiky 1:10 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Úterý 6. 11. 2018
6:05 Pod lampou 8:10 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím 
Grygarem, Žeň objevů 2017, 3. díl 9:00 Živě s Noe [L] 
9:20 Exit 316 MISE: 3:16 zemřel 9:40 V souvis-
lostech 10:00 Muzikanti, hrajte 10:30 Mezi pražci 
(72. díl): Listopad 2018 11:15 Institut Bearzi v Udine 
11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Ars 
Vaticana 13:00 Pohyby 13:40 V pohorách po horách 
(51. díl): Vápeč – Strážovská hornatina 14:00 Živě 
s Noe [L] 14:30 Pro vita mundi: P. Jaroslav Kašpar 
15:10 Vezmi a čti: Říjen 2018 15:30 Festival dobrých 
zpráv 2018: Soutěžní snímky festivalu – 2. část [P] 
18:00 Živě s Noe [P] 18:25 Sedmihlásky (144. díl): 
Chodival sem přes horečku 18:30 Maminčiny pohádky 
(18. díl): Skřítek Domácníček 18:40 Animované pří-
běhy velikánů dějin: Abraham Lincoln (1809–1865) 
19:15 Hudba pod Rozsutcom 19:25 Tajemství skla 
19:30 Zpravodajské Noeviny: 6. 11. 2018 [P] 
20:00 Ostrov kentaurů 21:00 V pohorách po ho-
rách (15. díl): Violík 21:10 Řeckokatolický maga-
zín [P] 21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Světlo pro Evropu 
(11. díl): Utečenecká Evropa 22:15 Jak potkávat svět 
(64. díl): S Jaroslavem Wykrentem 23:40 Terra Santa 
News: 31. 10. 2018 0:05 Kulatý stůl: Bolest a smrt 
1:35 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 7. 11. 2018
6:05 Noční univerzita: Prof. Blanka Říhová, DrSc. 
– Dotazy k přednášce o imunitním systému 
7:05 Kazachstán – Slib 7:50 Návrat lišky Bystroušky na 
Hukvaldy 8:05 Za operou 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Ars 
Vaticana 9:30 Přímý přenos generální audience pa-
peže [L] 10:45 Zpravodajské Noeviny: 6. 11. 2018 
11:10 ARTBITR – Kulturní magazín (64. díl): S Markem 
Štěpánem 11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
12:50 Biblická studna 14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Pro 
vita mundi: P. František Hurina 15:05 Zpravodajské 
Noeviny: 6. 11. 2018 15:30 Festival dobrých 
zpráv 2018: Soutěžní snímky festivalu – 3. část [P] 

horách po horách (51. díl): Vápeč – Strážovská hor-
natina 16:00 Zpravodajské Noeviny: 8. 11. 2018 
16:20 Strání – obec pod Javorinú 16:45 BET LECHEM 
– vnitřní domov (39. díl): Antonio Rivas – španělský 
augustinián v Praze 17:00 Ostrov kentaurů 18:00 Živě 
s Noe [L] 18:25 Sedmihlásky (144. díl): Chodival 
sem přes horečku 18:30 O Mlsálkovi (1. díl): Jak 
se Mlsálek na učil jíst mrkvičku 18:45 Hlubinami 
vesmíru s dr. Jiřím Grygarem, Žeň objevů 2017, 
3. díl 19:25 Sestra Sára 20:00 Kulatý stůl: Demokracie 
dnes [L] 21:30 Živě s Noe [P] 22:05 Festival dob-
rých zpráv 2018: Soutěžní snímky festivalu – 
1. část 0:40 Večeře u Slováka: 32. neděle v mezi-
dobí 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 10. 11. 2018
6:05 Klapka s … (102. díl): Bohumilem Khei-
lem 7:30 Sakartvelo: Země pod Kavkazem 
8:25 Sedmihlásky (144. díl): Chodival sem přes ho-
rečku 8:30 Noeland (64. díl) 9:00 Animované pří-
běhy velikánů dějin: Abraham Lincoln (1809–1865) 
9:35 Můj chrám: Jiří Suchý, Praha-Spořilov, kos-
tel sv. Anežky české 9:55 Zpravodajské Noeviny: 
8. 11. 2018 10:20 Ostrov kentaurů 11:20 Exit 316 
MISE: 3:16 zemřel 11:40 Česká věda 12:00 Angelus 
Domini [P] 12:05 Pod lampou 14:10 Terra Santa 
News: 7. 11. 2018 14:30 U NÁS aneb Od cimbálu 
o lidové kultuře 16:00 Večeře u Slováka: 32. ne-
děle v mezidobí 16:25 MFF Strážnice 2018: 
Procházka Strážnickým parkem 17:00 Cesta k an-
dělům (93. díl): Miloš Bok – dirigent a skladatel 
18:00 Vychutnej si víru: Pocta papeži Benediktu XVI. 
18:30 O Mlsálkovi (1. díl): Jak se Mlsálek naučil jíst 
mrkvičku 18:40 Sedmihlásky (144. díl): Chodival sem 
přes horečku 18:50 Muzikanti, hrajte 19:15 V poho-
rách po horách (52. díl): Vozka – Hrubý Jeseník [P] 
19:30 V souvislostech [P] 20:00 Magazín festivalu 
out doorových filmů 2017 (2. díl): Kategorie Sportovní 
a extrémní film [P] 20:20 Síla změny – Energetická 
rebelie [P] 21:55 Živě s Noe [P] 23:00 Festival dob-
rých zpráv 2018: Soutěžní snímky festivalu – 2. část 
1:30 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 11. 11. 2018
6:05 Ars Vaticana 6:15 Klapka s … (105. díl): 
Michal Mačička 7:35 Svěcení kaple Božího milosr-
denství 7:50 Řeckokatolický magazín 8:05 U NÁS 
aneb Od cimbálu o lidové kultuře 9:30 Večeře 
u Slováka: 32. neděle v mezidobí 10:00 Mše svatá 
z kostela sv. Jakuba v Trnavě [L] 11:15 Lednický 
park vypravuje 11:40 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (64. díl): S Markem Štěpánem 12:00 Polední 
modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V sou-
vislostech 12:40 Zpravodajský souhrn uplynu-
lého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa 
News 13:25 Magazín festivalu outdoorových filmů 
2017 (2. díl): Kategorie Sportovní a extrémní film 
13:50 Muzikanti, hrajte [P] 14:15 Síla změny – 
Energetická rebelie 15:50 Víra do kapsy 16:10 Živě 
s Noe 17:15 Slavnostní koncert k 60. výročí Lidové 
konzervatoře Ostrava 17:55 Sedmihlásky (145. díl): 
Ševci majstři, Ignac Manda [P] 18:00 Noeland (65. díl) 
18:30 Animované příběhy velikánů dějin: Florence 
Nightingale (1820–1910) [P] 19:00 Záblesky nad 
Andami 19:30 Exit 316 MISE: Znovu a navždy [P] 
20:00 Blahoslavený Duns Scotus 21:25 V souvis-
lostech 21:45 Polední modlitba Sv. otce Františka 
22:05 Festival dobrých zpráv 2018: Soutěžní snímky 
festivalu – 3. část 0:40 Zpravodajský souhrn uplynu-
lého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 
1:20 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 3. – 10. LISTOPADU 2018

Pondelok 5. 11. o 17:30 hod.: 

Doma je doma (Spustenie SAFi)

Ďalší ročník Súťaže amatérskych filmárov je tu. V relácii Do-

ma je doma si povieme tému na tento rok, pripomenieme 

víťazov minulých ročníkov a predstavíme mierne upravené 

pravidlá a cenu pre tohoročných víťazov. 

Utorok 6. 11. o 18:35 hod.: 

Malí poslovia (1) – Útek

Píše sa rok 64 po Kristovi. Cisár Nero prenasleduje prvých 

kresťanov. Mnoho detí prišlo o rodičov a domov. Skupinka 

detí nájde útočisko u pekára Bena a jeho manželky Heleny. 

Prežívajú dobrodružstvo v kresťanskom podzemnom utaje-

ní. A šíria príbehy o Ježišovom živote.

Streda 7. 11. o 21:30 hod.: 

Jeden na jedného 

Rezolúcia o Maďarsku a budúcnosť EÚ v kultúrno-etickej ob-

lasti. S Ľubou Oravovou a Jánom Baránekom. 

Štvrtok 8. 11. o 16:45 hod.: 

SPOLU

Anka, Sofia a Saška Tokošové vo svojej kuchyni privítajú o. Ma-

riána Béra a pripravia mu rýchle a chutné raňajky. 

Piatok 9. 11. o 17:30 hod.: Nie sme anjeli, len 

robíme ich prácu (dokument)

Nový a prekvapivý pohľad na históriu, spiritualitu a život je-

zuitského rádu v Čechách. 

Sobota 10. 11. o 20:30 hod.: Život za život (film)

Pracujúcim a zomierajúcim väzňom v koncentračnom tábo-

re Osvienčim končí šichta. Pred odchodom do barakov však 

jedného z nich zasype vrstva zosúvajúcej sa zeminy, spod 

ktorej sa po odchode dozorcov vyslobodí a ujde z tábora. 

Takto sa začína kolotoč udalostí, do ktorého sa dostane aj 

páter Maximilián Kolbe.

Nedeľa 11. 11. o 20:30 hod.: Svätá omša 

z Katedrály sv. Martina v Bratislave

Priamy prenos pri príležitosti Svätomartinského trojdnia.  

Programové tipy TV LUX od 5. 11. 2018 do 11. 11. 2018

Viac informácií na www.tvlux.sk

 

Liturgická čtení
Neděle 4. 11. – 31. neděle 
v mezidobí 
1. čt.: Dt 6,2–6
Ž 18(17),2–3a.3bc–4.47+51ab
Odp.: 2 (Miluji tě, Hospodine, 
má sílo!)
2. čt.: Žid 7,23–28
Ev.: Mk 12,28b–34

Pondělí 5. 11. – ferie
1. čt.: Flp 2,1–4
Ž 131(130),1.2.3
Odp.: Opatruj, Pane, mou duši ve 
svém pokoji!
Ev.: Lk 14,12–14

Úterý 6. 11. – ferie
1. čt.: Flp 2,5–11
Ž 22(21),26b–27.28–30a.31–32
Odp.: 26a (Budu chválit 
Hospodina ve velkém 
shromáždění.)
Ev.: Lk 14,15–24

Středa 7. 11. – ferie
1. čt.: Flp 2,12–18
Ž 27(26),1.4.13–14
Odp.: 1a (Hospodin je mé světlo 
a má spása.)
Ev.: Lk 14,25–33

Čtvrtek 8. 11. – ferie
1. čt.: Flp 3,3–8a
Ž 105(104),2–3.4–5.6–7
Odp.: 3b (Ze srdce ať se radují, 
kdo hledají Hospodina. 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Lk 15,1–10

Pátek 9. 11. – svátek Posvěcení 
lateránské baziliky
1. čt.: Ez 47,1–2.8–9.12 
nebo 1 Kor 3,9c–11.16–17
Ž 46(45),2–3.5–6.8–9
Odp.: 5 (Proudy bystřin jsou 
k radosti Božímu městu, 
přesvatému stánku Nejvyššího.)
Ev.: Jan 2,13–22

Sobota 10. 11. – památka 
sv. Lva Velikého
1. čt.: Flp 4,10–19
Ž 112(111),1–2.5–6.8a+9
Odp.: 1a (Blaze muži, který se 
bojí Hospodina. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Lk 16,9–15

Uvedení do první modlitby dne: NE 4. 11. PO 5. 11. ÚT 6. 11. ST 7. 11. ČT 8. 11. PÁ 9. 11. SO 10. 11.

Antifona 1028 1148 1044 1164 1060 1181 1075 1197 1091 1214 1637 1854 1734 1953

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

Ranní chvály:

Hymnus 1029 1148 1045 1164 1061 1181 1076 1197 1091 1214 1638 1854 1734 1953

Antifony 1030 1149 1046 1165 1062 1182 1076 1198 1092 1215 1639 1855 1123 1248

Žalmy 1030 1150 1046 1166 1062 1183 1076 1198 1093 1215 813 914 1124 1249

Krátké čtení a zpěv 1033 1152 1049 1169 1065 1186 1079 1201 1095 1218 1639 1855 1735 1954

Antifona k Zach. kantiku 724 817 1049 1169 1065 1186 1080 1202 1095 1218 1639 1856 1586 1791

Prosby 1033 1153 1049 1169 1065 1186 1080 1202 1095 1219 1640 1856 1724 1943

Závěrečná modlitba 724 817 1050 1170 1065 1187 1080 1202 1096 1219 1640 1857 1586 1791

Modlitba během dne:

Hymnus 1034 1157 1050 1171 1066 1187 1081 1203 1096 1220 792 890 1127 1253

Antifony 1035 1155 1051 1171 1066 1188 1081 1203 1097 1220 1113 1237 1128 1253

Žalmy 1035 1155 1051 1171 1067 1188 1081 1204 1097 1220 1113 1238 1128 1254

Krátké čtení 1037 1157 1054 1174 1069 1190 1084 1206 1100 1223 1641 1857 1130 1256

Závěrečná modlitba 724 817 1054 1174 1069 1191 1084 1206 1100 1224 1640 1857 1131 1256

Nešpory: SO 3. 11.

Hymnus 1024 1143 1039 1158 1055 1176 1071 1192 1085 1208 1101 1225 1642 1859 1132 1258

Antifony 1025 1144 1040 1159 1056 1177 1071 1193 1086 1209 1102 1226 1643 1859 1133 1259

Žalmy 1025 1144 1040 1159 1057 1177 1072 1193 1087 1209 1102 1226 1643 1860 1133 1259

Kr. čtení a zpěv 1027 1146 1043 1162 1059 1179 1074 1195 1089 1212 1105 1229 1646 1863 1135 1261

Ant. ke kant. P. M. 723 816 724 817 1059 1180 1074 1196 1090 1212 1105 1229 1647 1863 725 818

Prosby 1028 1147 1043 1163 1059 1180 1074 1196 1090 1212 1105 1229 1647 1863 1135 1261

Záv. modlitba 724 817 724 817 1060 1181 1075 1196 1090 1213 1106 1230 1640 1857 725 818

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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POMPEJSKÁ NOVÉNA
Sestavila Věra Mrtvá • Úvod 
Mgr. Daniel Dehner

Velká moc, jíž disponuje modlit-
ba růžence, je zesílena v tzv. Pompej-
ské novéně, jejíž zázračnou sílu doklá-
dají četná, i církví uznaná vyslyšení. 
Její tradiční forma z konce 19. stole-
tí sestává hlavně z modliteb růžence 
po 54 dnů, kdy se tato novéna mod-
lí. V té době žil bl. Bartolo Longo 

(1841–1926), jenž si sestavil v době své nákazy tyfem v roce 
1879 vlastní „Novénu naléhavé prosby“ a „Děkovnou novénu“ 
k Panně Marii Růžencové. Proto v této brožurce naleznete 
dva způsoby modlitby novény k Panně Marii Růžencové. Li-
dová zbožnost zná i další formy této novény, ale ty nejsou tak 
rozšířeny a brožurka se o nich nezmiňuje. Významné místo 
v Pompejské novéně zaujímá Suplika k Panně Marii Růženco-

vé z Pompejí, která se modlí 8. května a o první říjnové neděli. 
Tuto modlitbu se modlí lidé na celém světě, nejen v Pompe-
jích před obrazem Panny Marie Růžencové. 

Brožurka kromě uvedených modliteb obsahuje také krát-
ký životopis bl. Bartola Longa.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A6, 62 stran, 59 Kč

K novéně je vhodné zakoupit také tuto reprodukci 
MILOSTNÉHO OBRAZU PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ 
Z POMPEJÍ

Reprodukce milostného obrazu umístě-
ného na oltáři svatyně Panny Marie Růžen-
cové v Pompejích. Před tímto obrazem se 
denně modlil bl. Bartolo Longo. Je vhod-
né modlit se novénu právě před touto repro-
dukcí milostného obrazu.

Matice cyrilometodějská s. r. o. 
94x130 mm, karton, 7 Kč
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Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

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

POMPEJSKÁ NOVÉNA

PRO KAŽDODENNÍ DUCHOVNÍ ŽIVOT

MODLITBY U STOLU
Malá knížečka, která se může stát vhod-

ným pomocníkem pro společné obědy v ro-
dině nebo různých společenstvích. Obsahu-
je výběr z modliteb před jídlem a po jídle, 
žalm dobrořečení, modlitbu Anděl Páně.

Paulínky • Brož., 90x140 mm, 
křídový papír, 16 stran, 35 Kč

KÁPÉZETKA ZOTROČENCE ANEB NEBUĎ OTROK!
Kateřina Šťastná

Bůh nám dal svobodou. Dar, který nám 
umožňuje žít v radosti. Ale jak často se o ni 
necháme připravit, nebo se o ni dokonce při-
pravujeme sami! Tato brožurka nám nabízí 
podněty k zamyšlení se nad tím, co nám ne-
dovoluje žít ve svobodě.
Cesta • Brož., A6, křídový papír, 40 stran, 36 Kč


