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Drazí bratři a sestry, dobrý 
den! Přicházíme tedy nako-
nec k sedmé prosbě Otčená-

še: „Zbav nás od Zlého.“ (Mt 6,13) Kdo 
se modlí, prosí tímto výrazem nejen o to, 
aby nebyl v čase pokušení osamocen, ný-
brž žádá také o to, aby byl osvobozen od 
zla. Originální řecké sloveso je velmi sil-
né, poukazuje na Zlého, který se nás snaží 
popadnout a hryznout (srov. 1 Petr 5,8) 
a od něhož chceme být osvobozeni Bo-
hem. Apoštol Petr říká, že ten Zlý, ďá-
bel, kolem nás obchází jako rozzuřený 
lev, aby nás pohltil, a my prosíme Boha, 
aby nás osvobodil.

Tyto dvě prosby – „neuveď nás“ a „zbav 
nás“ – vyjadřují podstatnou charakteris-
tiku křesťanské modlitby. Ježíš učí svoje 
přátele, aby vzývali Otce tváří v tvář vše-
mu, a to zvláště ve chvílích, kdy Zlý dává 
pocítit svoji hrozivou přítomnost. Křes-
ťanská modlitba totiž nezavírá oči před 
životem. Je modlitbou synovskou, niko-
li infantilní. Není tak poblázněná Božím 
otcovstvím, aby zapomněla, že putování 
člověka je plné nesnází. Kdyby Otčenáš 
neměl tyto poslední verše, jak by se mohli 
modlit hříšníci, psanci, zoufalci a umírají-
cí? Poslední prosba je ta, kterou budeme 
pronášet vždycky, když jsme v úzkých.

O Otčenáši – Zbav nás od Zlého (1 Petr 5,6–9)
Katecheze papeže Františka při generální audienci 15. května 2019, náměstí Sv. Petra v Římě

Výskyt zla v našem životě je nepopi-
ratelný. Dějepisné knihy jsou skličujícím 
katalogem častých nezdarů naší existence 
v tomto světě. Je to tajemné zlo, které za-
jisté není Božím dílem, ale potichu proni-
ká dějinnými zákruty. Potichu jako had, 
který přináší jed. Někdy se zdá, že má na-
vrch. Jsou dny, kdy se zdá, že je zřetelněj-
ší než Boží milosrdenství.

Kdo se modlí, není slepý a jasně vidí 
toto zlo, které tolik překáží a tolik odpo-
ruje samotnému tajemství Boha. Spatřu-
je ho v přírodě, v dějinách, ba dokonce ve 
svém srdci. Mezi námi totiž není nikdo, 

Pokračování na str. 5

Doba je hektická – rezonuje 
nejen v uších, ale i v srdcích 
mnohých lidí, i těch, kteří 

jsou dobrými křesťany. Ano, není o tom 
pochyb. Ale: jak s tím a v tomto prostře-
dí žít? Jak žít plně svůj život, i pokud jde 
o duchovní rozměr, a ne jen živořit? Po-
kusíme se v tomto čísle Světla společně 
nalézt odpověď. Bude snad překvapivá?

Hektika doby je do značné míry dá-
na prudkým vzestupem informačních 
technologií a velmi rychlým šířením in-
formací v mediálním světě – bez ohledu 
na pravdivost a všeobecnou kvalitu vý-
povědi, o morálce a jiných podstatných 
aspektech pro zdravý život člověka ne-
mluvě. Záměrně jsem nepoužil oblíbe-
nou frázi o zdokonalování technologií. 
Důvod je prostý: Čím „dokonalejší“ tech-
nický prostředek, tím větší bývá mnohdy 
problém při jeho selhání – stačí i nepatr-
ná porucha, aby se stal nefunkčním celý 
přístroj. Nikoliv tedy dokonalost! Myslí-
-li si člověk, že se může postavit na mís-
to Trojjediného Boha (str. 13) a že bu-
de stejně dokonalý, nebo snad dokonce 
ještě dokonalejší než on, hluboce se mý-
lí – důkazem je ona nedokonalá „doko-
nalost“ techniky. Jistě, je možné stavět 
se na místo Boha, on to dopouští, proto-
že nechce upírat člověku svobodnou vů-
li. Avšak nikdy nikdo Trojjediného Boha 
nenahradí a bez něho nemůže žít ani po-

zitivně uplatňovat svoji svobodnou vůli, 
ať už ji vykonává jakýmkoliv způsobem.

Dnešní neděli se modlíme za sdělo-
vací prostředky, a proto jsou naše úvahy 
vedeny tímto směrem. Zároveň probíhá 
novéna k Duchu Svatému před slavnos-
tí jeho seslání na apoštoly a Pannu Ma-
rii. Spojuje se nám tak reálný svět se svě-
tem virtuálním a světem duchovním. Ve 
všech těchto „prostorech“ – kde ten reál-
ný a duchovní tvoří nerozdílnou jednotu 
– je nutné správně se pohybovat a doká-
zat je využívat nejen v plnosti rozsahu, 
ale především ve věrnosti Bohu. Tak 
kupříkladu nesprávně vedený pobyt ve 
virtuálním světě působí četné škody jak 
na duši, tak i na těle, a odcizuje uživate-
le reálnému okolnímu světu. (str. 10–11)

Co je však nejdůležitější: největší ško-
dy jsou v duchovním světě. A na to mys-
leme především! Nebude-li v pořádku du-
chovní život člověka, jen stěží lze odolat 
ďáblovým pokušením, jež mají odvést od 
Trojjediného Boha a zavést lidskou du-
ši i v hmotné existenci na cestu zkázy. 
V hektice doby si snad ani plně neuvě-
domujeme, že bychom měli každý oka-
mžik svého života vyhradit Bohu. Není 
snadné setrvávat u Ježíše, vyžaduje to 

dlouhodobé cvičení mysli a ducha. Zna-
mená to modlit se – vlastně by náš život 
měl být jedna neustálá modlitba. (str. 8) 
A odměnou již zde na zemi nám bude 
pocit hluboké vnitřní radosti.

K tomu se ovšem musíme v pokoře 
usebrat a nalézt i uprostřed tohoto svě-
ta ticho. Jak víme, Ducha Božího nalez-
neme právě tam, většinou se neprojevuje 
hukotem a plameny jako tenkrát ve veče-
řadle o prvních Letnicích... A je to prá-
vě blahodárná moc ticha, která rozráží 
onu hektiku doby. Může být těžké mlčet, 
snad to ani pořádně neumíme, leč je to 
vskutku uzdravující. (str. 9–10) A navíc 
v tichém rozjímání a před vystavenou 
Nejsvětější svátostí oltářní můžeme zís-
kat i lásku a moudrost Boží, a to tako-
vou, že z ní budou moci čerpat také ji-
ní lidé. My máme tu výhodu, že umíme 
číst a psát, takže můžeme rozjímat i nad 
tím, co přečteme – i zde je třeba dobře 
rozlišovat – nejen nad tím, co uslyšíme, 
tak jako byl odkázán jen na svoji paměť 
sv. Felix z Nicosie. (str. 4–5)

Můžeme na závěr parafrázovat slo-
va sv. Štěpána z dnešního prvního čtení: 
„Pane Ježíši, proměň mého ducha svým 
Duchem a přijmi jej, až budu na konci 
své pozemské pouti.“ K rozjímání nad 
tím jsme zváni v těchto dnech.

Daniel Dehner

Editorial
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Uprostřed novény, kterou 
se v Mariině společnosti při-
pravuješ na slíbený příchod 

jejího Snoubence a tvého Utěšitele, je 
pro tebe připraveno Boží slovo nesmír-
né závažnosti. V samotě a usebranos-
ti se s pomocí svaté 
Matky a Ducha Sva-
tého připrav, abys 
mohl jeho dnešní 
vzácný dar přijmout 
tak, jak ho On pro te-
be připravil, a využil 
ho k tomu, co nejví-
ce potřebuješ.

Dnes uslyšíš dvakrát promlouvat Pá-
na, jednou na začátku a jednou na kon-
ci křesťanských dějin, ale v obou přípa-
dech myslí stále na tebe. Nejprve pozorně 
poslouchej, za koho prosí, když ve Veče-
řadle jako Vele kněz rozmlouvá se svým 
Otcem. Neprosí jen za ty, se kterými na-
posled sedí u jednoho stolu, ale i za ty, 
kteří skrze jejich slovo v něho uvěří. A ty jsi 
uvěřil. Prosí tedy i za tebe. Co ti vypro-
šuje? Aby se na tobě naplnil smysl všeho 
toho, co pro tebe podstoupil. Abys mohl 
s ním být jedno, ztotožnil se s ním. Máš 
získat více než jen právo účastnit se je-
ho oslavení, on chce přímo i tebe obda-
řit stejnou slávou, jakou mu dal Otec, tak 
aby byl On v tobě a ty v Něm. 

V čem spočívá Ježíšova sláva? Jeho 
sláva se ukáže právě nyní: Otče, přišla ta 
hodina, oslav svého Syna, aby Syn oslavil 
tebe (1). To je ovšem sláva, která nemá nic 
společného s tím, co si pod tímto pojmem 
představuje tento svět. Svou slávu má totiž 
Syn člověka u Otce dříve, než byl svět (2). 
Jde o něco mnohem většího, všechno lid-
ské přesahujícího, nekonečného.

Jaká je to tedy hodina, kdy má být Syn 
člověka obzvláště oslaven? Uvědom si, že 
tato slova pronáší ve čtvrtek ihned poté, 
kdy ten, kterému ďábel vnukl (3), aby své-
ho Pána vydal do rukou nepřátel, odešel 
z Večeřadla vykonat to, co má v úmyslu. 
Není to, co má následovat, spíše úplná 
anti sláva? Je vůbec možné očekávat, že 
bude někdo oslaven nejhanebnějším poní-
žením, potupným pokořením a trýzní, kte-
rá skončí smrtí? U lidí je to až dosud ne-
myslitelné, ale právě to se má nyní změnit.

Ježíš jako Boží Syn se proslaví právě 
tím, že věren synovské poslušnosti může 
a sám chce podstoupit jakákoliv ponížení, 

a jeho čest, vznešenost a sláva tím nejen 
neutrpí, ale právě z tohoto utrpení vzejde. 
Copak to nemusel Mesiáš vytrpět, a tak ve-
jít do své slávy? (4) Chceš-li opravdu uvěřit 
v něho, musíš mu uvěřit právě v tomto ne-
snadném bodě a přijmout pro svět tak ne-

pochopitelnou logiku
slávy, kterou má u Ot-
ce a které se má nyní 
dostat i tobě, budeš-
-li chtít.

Aby pomohl tvé 
slabé víře a ukázal ti 
názorně, jak to do-
opravdy myslí, posílá 

ti Pán jako učitele svého mladého učední-
ka Štěpána. Tento jáhen je jedním z prv-
ních, které mu Otec dal a za které pro-
sil: Otče, chci, aby byli se mnou tam, kde 
jsem já. Pojď se podívat, v čem bude Ště-
pánova sláva.

Sotva začal dělat divy a znamení a hlá-
sat evangelium, už ho přepadli a odved-
li, aby zabránili růstu jeho společenského 
vlivu. Čelní židovští představitelé ho od-
soudili k nejvyššímu trestu, aby už neměl 
možnost proslavit se svými skutky a řeč-
mi. Ale právě tehdy, když jím všichni po-
hrdli, zuřivě se na něho vrhli a chystají se, 
že ho utlučou kameny jako prašivého psa, 
on plný Ducha Svatého vidí Boží slávu a Je-
žíše, jak stojí po Boží pravici. Nenaplňuje 
se tu příkladně Synova prosba – Ať vidí 
moji slávu, kterou jsi mi dal ? V této slávě 
Syna člověka vidí ovšem prvomučedník 
především jeho zářící Kříž a jeho slavné 
rány. V této souvislosti poslouchej, co ří-
ká Ježíš u Otce oslavený: Hle, přijdu brzy 
a moje odplata se mnou. Kdo to může lépe 
pochopit než Štěpán, první z mučedníků! 
Právě si pere šaty v Beránkově krvi, a tak 
bude mít právo na vstup branami do Města.

Nevěř těm, kteří si zjednodušili pohled 
na to, co to znamená být Kristovým učed-
níkem, jako by smyslem a cílem života 
bylo zajistit si šťastný a spokojený život. 
Hledat jen pozemskou spokojenost zna-
mená hledat sebe. Copak to nedělají i po-
hané? (5)Naše sláva je v kříži Ježíše Krista, 
v němž je spása i život (6). 

Ale to neznamená, že máš vyhledávat 
bolest. Utrpení samo o sobě není smy-
slem ani cílem. To, v čem se nejvíce máš 
ztotožnit s Pánem, je nevynucená posluš-
nost, dobrovolně přinášená oběť tvé vlast-
ní vůle. Myslíš, že můžeš najít něco dra-

Liturgická čtení
1. čtení – Sk 7,55–60
Štěpán, plný Ducha Svatého, pohleděl 
k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak 
stojí po Boží pravici. A zvolal: „Vidím 
nebesa otevřená a Syna člověka, jak sto-
jí po Boží pravici!“ Oni se však dali do 
velkého křiku, zacpávali si uši a všich-
ni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vy-
hnali ven za město a začali ho kameno-
vat. Svědkové si přitom složili svrchní 
šat k nohám jednoho mladého muže – 
jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kameno-
vali. A on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi 
mého ducha!“ Klesl na kolena a hlasitě 
zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích!“ 
A po těchto slovech skonal. 

2. čtení – Zj 22,12–14.16–17.20
Já, Jan, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: 
„Hle, přijdu brzy a moje odplata se 
mnou, abych odměnil každého podle 
jeho činů. Já jsem alfa i omega, první 
i poslední, začátek i konec. Blaze těm, 
kdo si vypírají šaty; budou mít právo 
na strom života a na vstup branami do 
Města. Já, Ježíš, poslal jsem svého an-
děla, aby vám svědčil o tom, co se tý-
ká církevních obcí. Já jsem výhonek 

Přijď, Pane Ježíši!
Zamyšlení nad liturgickými 

texty dnešní neděle

Otče, chci, aby byli se mnou tam, 
kde jsem já.

7. neděle velikonoční – cyklus C

hocennějšího, v čem bys měl najít větší 
zalíbení, než Otcovu vůli? To je ta nej-
vyšší nabídka, jaké se člověku může do-
stat: Kdo žízní, ať přijde, kdo touží po živé 
vodě, dostane ji zadarmo. Kolik let už o ni 
prosíš den co den – Buď vůle tvá! Nade-
šel čas, abys tuto prosbu změnil ve své se-
beobětující vyznání a připojil: Ne má, ale 
tvá vůle ať se stane! (7)

Duch i Nevěsta volají: Přijď! Kdo slyší, 
ať také volá: Přijď! Jestliže jsi uslyšel, ne-
váhej a volej: Přijď, Pane Ježíši, proveď mě 
svou cestou do slávy, kterou jsi mi připra-
vil od počátku světa, ale kterou mi nemů-
žeš dát proti mé vůli. Dej, aby i mým pokr-
mem bylo plnit vůli nebeského Otce, nauč 
mě své synovské poslušnosti, aby byla 
ve mně láska, kterou máš ke mně, a aby 
Otec byl oslaven.

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Jan 17,1; (2) Jan 17,5; (3) srov. Jan 13,2; 
(4) Lk 24,26; (5) Mt 5,47; (6) srov. Gal 6,14;
(7) srov. Lk 22,42

Dokončení na str. 4
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(z Davidova kořene) a Davidův poto-
mek, zářivá jitřní hvězda.“
Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ Kdo to 
slyší, ať také zvolá: „Přijď!“ A kdo žíz-
ní, ať přijde: kdo touží po živé vodě, ať 
si ji vezme zadarmo. Ten, kdo to zaru-
čuje, říká: „Ano, přijdu brzy!“ Amen, 
přijď, Pane Ježíši!
 
Evangelium – Jan 17,20–26
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: 
„Otče svatý, prosím nejen za své učed-
níky, ale také za ty, kdo pro jejich slo-
vo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. 
Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak 
i oni ať jsou jedno v nás, aby svět uvě-

řil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou 
jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jed-
no, jako my jsme jedno: já v nich a ty 
ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé 
jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě 
poslal a žes je miloval, jako jsi miloval 
mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, 
byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby 
viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, pro-
tože jsi mě miloval už před založením 
světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepo-
znal, ale já jsem tě poznal, a tito (mo-
ji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. 
Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám 
poznat, aby láska, kterou jsi mě milo-
val, byla v nich a abych byl i já v nich.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Narodil se v sicilské Nicosii 
5. listopadu 1715 jako pohro-
bek. Jeho otec Filippo Amo-

roso totiž zemřel měsíc před synovým na-
rozením a zanechal zde vdovu se dvěma 
dětmi. Už v dětských střevíčcích musel 
Filip Jakub, jak se pozdější světec původ-
ně jmenoval, pobírat první lekce ševcov-
ského řemesla, které otcovou smrtí leže-
lo v domácnosti ladem a kterému se měl 
vyučit, aby mohl přinášet domů tolik po-
třebné peníze.

Pomáhal tedy jako učeň v dílně míst-
ního mistra, ale skutečné mistry spatřoval 
v kapucínech žijících v nedalekém kláš-
teře. Stal se terciářem tohoto řádu nebo-
li kapucínkem, jak se kapucínským ter-
ciářům přezdívalo.

Bylo mu to však málo, prahnul po 
tom, stát se „velkým kapucínem“, avšak 
na první pokus se svou žádostí neuspěl. 
Příčinou byla chudoba jeho rodiny. Jeho 
původ neměl žádný vliv na přijetí či ne-

přijetí, to by odporovalo františkánskému 
duchu. V Jakubově případě představený 
takto rozhodl z toho důvodu, že měl zabez-
pečit ovdovělou mat-
ku a nezajištěné sest-
ry. Podobně dopadly 
další jeho žádosti. Až 
po matčině smrti byl 
v roce 1743 vyslyšen 
a mohl konečně vytou-
žený hnědý hábit s ká-
pí obléct. Oblékl i no-
vé jméno – odteď byl 
bratrem Felixem.

Vyjma roku novi-
ciátu v Mistrettě strá-
vil celý svůj řádový ži-
vot v rodné Nicosii. 
Protože byl analfabet, 
bylo jasné, že se nikdy 
nestane knězem. To Felixovi nikterak ne-
vadilo, snad se z toho dokonce těšil, jeli-
kož ve své pokoře si nepřipouštěl, že by 

Svatý Felix z Nicosie
Toto je příběh o tom, kterak se z kapucínka stal kapucín, z obyčejného ne-

gramotného bratra světec, jenž se zapsal do srdcí mnoha lidí. Na první pohled 
tomu nic nenasvědčovalo – pocházel z nuzné rodiny, byl poloviční sirotek, až na 
několikátý pokus byl přijat do řádu, kde plnil povětšinou služebné práce. Žil 
však s Bohem a žil Boha. Díky tomu nám „pomáhá odhalit hodnotu malých 
věcí, které dávají hodnotu životu, a učí nás odhalovat i smysl rodiny a služby 
bratřím, čímž nám zároveň ukazuje, že pravá a trvalá radost, po níž každé srd-
ce prahne, je plodem lásky,“ jak při jeho kanonizaci prohlásil Benedikt XVI.

Libor Rösner

jednou mohl mít účast na jediném kněž-
ství Kristově a být tak alter Christus –  
druhý Kristus.

Zastával tedy všechny možné funkce: 
ošetřoval nemocné, plnil roli zahradníka, 
fortnýře, vyprošoval almužny, dokonce 
oprášil své ševcovské řemeslo a spravo-
val bratřím boty. Sám o sobě říkal, že je 
„konventním soumarem“. Zejména čin-
nostmi, jejichž prostřednictvím přicházel 
do styku s lidmi „zvenku“, si získával je-
jich srdce i pověst světce. „Připadalo vám, 
že je usebrán v Bohu,“ popisoval Felixovo 
vzezření jeden z vesničanů, k němuž s rů-
žencem v ruce a s pokorným výrazem ve 

tváři i očích přicházel pro 
almužnu.

„Budiž pro lásku Bo-
ží,“ měl ve zvyku říkávat. 
Nic jiného od něj, řečeno 
s nadsázkou, prakticky ne-
slyšeli, přesto v těch slo-
vech i v tom, jak je Felix 
pronášel, bylo vše. A ří-
kával je mimochodem 
i v okamžicích, když mu-
sel snášet četná příkoří, 
strádání či nemoci, když 
musel snášet pokořování, 
ba i ponižování od svého 
duchovního vůdce.

Jestliže u něj byl ter-
čem často až nepřiměřené tvrdosti, za 
branami kláštera byl terčem úcty a lás-
ky. To se týkalo především dětí, které 
k němu lnuly, kamkoli přišel. Za pocho-
du jim vypravoval o Bohu, učil je krátké 
písničky či popěvky obsahující vždy ně-
jaké věroučné ponaučení. Vynalezl též 
specifický způsob katecheze nejmenších: 
podarovával je vždy jedním ořechem vlaš-
ským, třemi lískovými, pěti boby a dese-
ti hrášky a neopomněl je poučit, že je je-
den Bůh ve třech Osobách, na Kristově 
zmučeném těle bylo pět ran a Hospodin 
dal lidem desatero přikázání.

Hladovějící drobotině (i dospělým) 
rozdával jídlo, které si utrhl od úst. Jeho 
osobnost otvírala srdce těch, kteří měli 
dva pláště, aby tím jedním mohl obdaro-
vat chudáka, jenž neměl žádný. A když 
už neměl nic hmotného a nebylo třeba 
pomoct s žádnou prací, přicházel bratr 
Felix s nabídkou pomoci duchovní nebo 
alespoň útěšného slova, popřípadě účas-
ti na něčím hoři.
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kdo by mohl říci, že je oproštěn od zla 
nebo jím nebyl alespoň pokoušen. Všich-
ni víme, co je zlo. Všichni víme, co je po-
kušení. Všichni jsme zakusili na svém těle 
pokušení nějakého hříchu. Pokušitel nás 
ponouká, nutí ke zlému a říká: Učiň to, 
pomysli na to, jdi tudy...

Poslední zvolání Otčenáše se obořuje 
na toto členité zlo, které pokrývá ty nej-
rozmanitější zkušenosti: lidský žal, utr-
pení nevinných, otroctví, manipulace 
druhými, pláč bezelstných dětí. Všech-
ny tyto skutečnosti v lidském srdci pro-
testují a dostávají hlas v posledních slo-
vech Ježíšovy modlitby.

Právě v pašijích nacházejí některé vý-
razy Otčenáše nejpůsobivější odezvu: 
„Abba, Otče, tobě je všechno možné; 
odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co 
já chci, ale co ty chceš.“ (Mk 14,36) Je-
žíš plně zakouší tento bodec zla. Nejenom 
umírání, nýbrž smrt ukřižováním. Nejen 
osamocení, nýbrž i opovržení. Nejenom 
nevraživost, nýbrž i krutost, zavilost pro-
ti sobě. Ano, toto je člověk: bytost, jež 
je určena k životu, přeje si lásku a dob-
ro, ale neustále vystavuje sebe i své bliž-
ní zlu až do té míry, že můžeme být po-
koušeni zoufat si nad člověkem.

Drazí bratři a sestry, Otčenáš se tak 
podobá symfonii, která se v každém z nás 

dožaduje dokončení. Křesťan ví, jak ujař-
muje moc zla, a zároveň zakouší, že Ježíš, 
který nikdy nepodlehl jejímu lichocení, je 
na naší straně a přichází nám na pomoc.

Takto nám Ježíšova modlitba zanechá-
vá ten nejcennější odkaz, totiž přítomnost 
Božího Syna, který nás bojem za obráce-
ní osvobodil od zla. V hodině poslední-
ho zápasu vybízí Petra, aby zastrčil meč 
do pouzdra, slibuje litujícímu lotrovi ráj 
a všem lidem okolo, neuvědomujícím si 
tragédii, jež probíhá, podává upokojující 
slova: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, 
co činí.“ (Lk 23,34)

Z Ježíšova odpuštění na kříži proudí 
pokoj, pravý pokoj, který přichází z kříže, 
je darem Zmrtvýchvstalého, darem, kte-
rým nám dává Ježíš. Pomyslete, že Ježíš 
poprvé zdraví slovy „pokoj vám“, pokoj 
vašim duším, vašim srdcím, vašim živo-
tům. Pán nás obdarovává pokojem, od-
pouští nám, ale my máme prosit: „zbav 
nás od Zlého“, abychom nepodlehli zlu. 
Toto je naše naděje, síla, kterou nám dá-
vá vzkříšený Ježíš, který je tady mezi ná-
mi. Je zde. Je tady se svojí mocí, která 
nám umožňuje pokračovat dál, a slibuje, 
že nás zbaví Zlého.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

O Otčenáši – Zbav nás od Zlého
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

Poselství Panny Marie pro Mirjanu Soldo
„Drahé děti, mateřskou láskou vás vyzývám, abyste čistým 
a otevřeným srdcem, s plnou důvěrou, odpověděly na velikou 
lásku mého Syna. Já znám velikost jeho lásky. Já jsem ho 
nosila v sobě – hostii v srdci, světlo a lásku světa. Děti moje, 
i to, že já vás oslovuji, je znamením lásky a něžnosti nebes-
kého Otce, jeden veliký úsměv naplněný láskou mého Syna, 
pozvání k věčnému životu. Krev mého Syna je z lásky za vás 
prolitá. Ta drahocenná krev je pro vaši spásu, pro věčný život. 
Nebeský Otec stvořil člověka pro věčné štěstí. Není možné, 
abyste zemřeli vy, kteří znáte lásku mého Syna, vy, kteří ho 
následujete. Život zvítězil, můj Syn je živ. Proto, děti moje, 

apoštolové mojí lásky, ať vám modlitba ukazuje cestu a způsob šíření lásky mého 
Syna, modlitba v nejvyvýšenější podobě. Děti moje, když se snažíte žít slova mého 
Syna, i tehdy se modlíte. Když máte rádi lidi, se kterými se setkáváte, šíříte lásku 
mého Syna. Ta láska otevírá brány ráje. Děti moje, od počátku jsem se modlila za 
Církev. Proto i vás, apoštolové mojí lásky, volám, abyste se modlili za Církev a její slu-
žebníky, za ty, které můj Syn povolal. Děkuji vám.“

2. května 2019

Nepotřeboval k tomu hluboké teologic-
ké znalosti, vše se naučil před svatostán-
kem, při rozjímání o Ježíšově utrpení 
a smrti. Jak asi toto rozjímání prožíval, 
když už jen při přesvědčování druhých, 
aby o Kristově umučení rozjímali, plakal…

Poněvadž Felix neuměl číst ani psát, 
jak již bylo řečeno, byl odkázán na vlast-
ní paměť. Proto při svých cestách rozjí-
mal to, co slyšel z kazatelen, proto mnoho 
času rozjímal i před vystavenou Nejsvě-
tější svátostí, vkleče a s rozpaženýma 
rukama, pátky trávil o chlebu a vodě. 
Všechno to mu vnukalo hloubku moud-
rosti, jaké se jiní, učení bratři ani nepři-
blížili; právě proto za ním chodili věřící 
hledat radu a posilu. Dokázal i uzdravit 
z fyzických neduhů, a byl dokonce nadán 
darem bilokace.

Při šíření lásky k Bohu nezapomínal 
náš kapucínský bratr ani na Nejsvětěj-
ší Pannu, jejíž kult šířil po svém: rozdá-
val lístky s krátkými natištěnými modlit-
bičkami k Panně Marii, jež zavěšoval na 
kliky dveří, za nimiž leželi nemocní, há-
zel je do ohně, který zachvátil snopy, do 
puklé nádrže, z níž vytekla voda atd. Při-
nášelo to výsledky – nemocní se uzdra-
vovali, oheň uhasínal...

Byl neustále v jednom kole, do puntí-
ku naplnil smysl slova „sloužit“. Nadlid-
ským úsilím, které podstupoval, se bratr 
Felix dočista vyčerpal. Ke konci života 
už nemohl pomalu ani vstát ze svého lůž-
ka, natož aby vykonával nějakou činnost, 
nebo dokonce chodil vyprošovat almuž-
ny. Proto jej představený zbavil všech po-
vinností. Mohl dělat vyloženě jen lehčí 
práce a navíc zcela dobrovolně. Při jed-
né takové – při pletí záhonku s léčivými 
bylinami – mu tělo vypovědělo službu. 
Bratři jej ještě přenesli do jeho cely, kde 
přijal všechny svátosti křesťana loučící-
ho se se životem.

Nastal pátek 31. května 1787. Toho 
dne požádal bratr Felix svého kvardiána, 
aby mu dovolil opustit tento svět. Posluš-
ný byl vždy, nikdy nedělal nic na vlastní 
pěst, chtěl tudíž takovým zůstat i v posled-
ních chvílích svého života. „Budiž pro lás-
ku Boží,“ hlesl, když mu to představený 
povolil. Pak už jen spokojeně zavřel oči.

Dne 12. února 1888 se dočkal bea-
tifikace vyhlášené Lvem XIII. a 23. října 
2005 i kanonizace, kterou vykonal Be-
nedikt XVI.
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Od svého nejranějšího dětství 
jsme vedeni, abychom se roz-
hodovali a svůj život zařizo-

vali tím nebo oním způsobem. Postupně 
se v každém z nás rozvinul směr, který je 
utvářen naší vnitřní touhou, našimi před-
stavami, naším hledáním, vlivem našich 
příbuzných, okolního světa a naší výcho-
vou… Nakonec si zvolíme cestu, po které 
chceme jít, a to má na náš současný život 
rozhodující vliv. Proto nám apoštol při-
pomíná a dává tuto dobrou radu: „... sta-
vějte na své přesvaté víře, modlete se v Du-
chu Svatém...“ (Jud 1,20)

Postavte svůj život na Bohu

Ve svém nejhlubším srdci toužíme mi-
lovat a být milováni, konat dobro a nako-
nec se líbit Bohu. Ale naše životní roz-
hodnutí, naše všední skutky jsou někdy 
velkou překážkou pro náš vzestup k Bohu. 
V různých rovinách jsme všichni hříšníky 
a otroky svých slabostí, svých opomenutí 
a svých vášní. V průběhu času se v nás při 
nedostatku rozhodných reakcí zahnízdí 
zvyklosti, které jsou vzdálené od věčné 
spásy, od Boha, od jeho vůle, která je pl-
ná něžnosti a milosti. Abychom tomu za-
bránili, vede nás a osvěcuje Bo-
ží slovo a daruje se nám Duch 
Svatý s neúnavnou trpělivostí, 
protože Bůh chce, abychom by-
li svatí. On nás neustále zve, aby-
chom mu naslouchali a svůj ži-
vot nasměrovali na dobrou cestu. 
Kromě výjimek se neuskutečňu-
jí změny, které si často umiňuje-
me, ze dne na den. Musíme nechat vzejít 
Boží semeno, aby dosáhlo určité zralos-
ti, takže v našem srdci a v našem duchu 
může vzniknout opravdový životní plán, 
který bude postaven na něčem jistém, tr-
valém, dobrém a plodném. Nejlepším zá-
kladem, na kterém máme postavit svůj ži-
vot, je jistě Ježíš Kristus. On nám ukázal 
lásku Otce dokonalým způsobem. On nám 
ukázal cestu a jeho slovo života osvěcuje 
lidi. On se vydal jako oběť na odpuštění 
našich provinění a tím nám daroval věč-
ný život. Od Otce a spolu s ním nám se-

Jacques Magnan

slal Ducha Svatého, který se daruje, aby 
náš život posvětil a přivedl k blaženosti 
nebe, která všechno převyšuje. To je sva-
tá víra a my jsme povoláni, abychom na 
ní postavili svůj život. Jde tedy o to, aby-
chom slyšeli s otevřeným srdcem to, co 
nám Pán říká, a pak se snažili jeho slova 
také proměňovat v čin.

„Proč mě oslovujete: »Pane, Pane,« a ne-
konáte, co říkám? Ukážu vám, komu se po-
dobá kdokoli, kdo ke mně přichází, slyší má 
slova a jedná podle nich. Podobá se člověku, 
který si stavěl dům a kopal, kopal do hloub-
ky a základy položil na skálu. Najednou se 
přihnala povodeň, příval se na ten dům vrhl, 
ale otřást jím nemohl, protože byl dobře vy-
stavěn. Ale naopak ten, který slyšel a podle 
toho nejednal, se podobá člověku, který si 
svůj dům vystavěl přímo na zemi, bez zákla-
dů. Vrhl se na něj příval a dům se ihned zří-
til; a veliká byla zkáza, jež na ten dům při-
kvačila.“ (Lk 6,46–49)

Jako vždycky je učení Vykupitele ne-
srovnatelně osvěcující a zasahuje také ná-
rody odpadlé od víry, které se sjednocují, 
ale nejsou založeny na Pánu, nýbrž na pís-
ku. Jako v Babylonu a zaslepeny pyšnou 
utopií jdou vstříc svému zániku…

Když se dnes podíváme okolo sebe, 
zjistíme, že většina lidí, ať jsou věřící ne-
bo ne, je přístupná učení Ježíše Krista. 
Poznávají v něm bytost jedinečné, pro-
nikavé moudrosti a vědí, že jeho slovo je 
světlo a pravda. Ale jenom velmi málo 
z nich je proměňuje v čin. Také mezi vě-
řícími, kteří se nazývají křesťany, se o to 
snaží malý zbytek těch, kteří proměňují 
slovo Pána v čin.

To je něco, co se dnes jeví jako zřej-
mé a jasné. Na Západě existují jenom 
dvě nebo tři procenta praktikujících vě-

řících, z nichž ale také jenom několik 
málo svoji víru opravdu zná. To je sku-
tečná duchovní zkáza. Ostatně zjišťuje-
me také bohužel v církvi na různých ro-
vinách hierarchie odmítání některých 
božských pravd, které nejsou v módě ve 
světě, jenž Boha odmítá. Propadli jsme 
nebezpečnému náboženskému relati-
vismu, u něhož je všechno omezeno na 
falešnou lásku k bližnímu, která dává 
padnout těm podstatným pravdám naší 
spásy, jako jsou například nesmrtelnost 
duše, poslední soud, nebe, očistec, peklo, 
existence ďábla, démonů, věčné zatrace-
ní, důležitost modlitby, svátostí… Nako-
nec jenom málokteří věří slovu Božímu 
a uvádějí je ve skutek, protože život vět-
šiny není založen na svaté víře, na víře 
nezničitelné a věrné církve.

Stavějte na přesvaté víře

Naše víra, víra apoštolů a církve je pře-
svatá, protože obsahuje podstatné prav-
dy pro naši spásu. Někteří zpochybňují 
tyto pravdy, stávají se nepřáteli pravdy, 
nepřáteli Boha. Aby byla naše víra plod-
ná a spásonosná, musí být v nás založena 
na úplné odevzdanosti, která nepodléhá 

modernímu lidskému „pokro-
ku“. Boží pravdy jsou věčné 
a nebudou zrušeny novými ob-
jevy a nějakým lidským pokro-
kem, ale naopak: dostanou ještě 
obsáhlejší, ještě důležitější roz-
měr a jejich poznatky se v prů-
běhu času rozzáří ještě více. Nic 
z našeho svatého učení, které 

máme odvážně hájit, nezanikne. „Nebe 
i země pominou, ale má slova nikdy ne-
pominou.“ (Mt 24,35)

Založit svůj život na svaté víře před-
pokládá, že člověk tuto víru velmi dobře 
zná.(1) Musíme tedy vynaložit úsilí, podob-
ně jako ten dobrý stavitel, který vyhloubil 
základy, aby se dostal na skálu. Při tomto 
postupu se musíme vzdělávat, abychom 
se nechali poučit Pánem. Není normální, 
když tolik lidí, kteří se nazývají křesťany, 
nezná věčné pravdy víry. Není normální, 
že mnozí neznají jejich význam, a je ještě 

„... stavějte na své přesvaté víře, 
modlete se v Duchu Svatém ...“ (Jud 1,20)
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horší, když jejich důležitost popírají. Po-
zor – buďme bdělí, protože budeme před 
Bohem skládat účty! Účty z našich opo-
menutí vůči pravdě, jakož i z vytrvalos-
ti našeho konání nebo z našich slov, kte-
rá mohou mnoho lidí natrvalo uvést do 
omylu. Zlo a lži, které byly rozesety, pů-
sobí škody ještě po naší smrti – na to by-
chom měli často myslet. To naštěstí platí 
také o dobru. Jistě, plevel roste mezi obi-
lím a ne vždycky jsme za to odpovědní. 
Rozhodující je, abychom vysévali ve svém 
okolí dobro a nechali je ve svém životě růst.

Svojí vírou jsme osvíceni. Ona nám 
umožňuje, abychom ve svém životě uči-
nili správná rozhodnutí pro své studium, 
svou práci, své projekty, svůj duchovní ži-
vot, pro založení rodiny, pro každodenní 
život. Nezávisle na věku, rodinné situaci, 
životních okolnostech a zdraví je možné 
vždycky založit svůj život na Bohu, v lás-
ce a pravdě. Samozřejmě že je zde Boží 
slovo, ale někdy působí tlak okolí nebo 
protivenství, že je obtížné nechat se jím 
živit. Nikdo ale nemůže podvázat naši 
vnitřní sounáležitost s Bohem. To je zá-
klad. Apoštol také říká: „Modlete se v Du-
chu Svatém!“ To znamená, že se máme 
modlit s láskou a hlubokou prosbou, aby-
chom konali dobro a pomáhali všem li-
dem, tím také bezměrné lásce Boží, která 
nás volá k věčnému životu. To znamená 
mít svobodu, modlit se vnitřně, dokonce 
se modlit bez ustání, aby přišlo na zem 
Boží království, aby si všichni lidé zvoli-
li správnou cestu a osvíceni jeho světlem 
pokorně přišli k Bohu.

Není možné být věřícími, aniž bychom 
se modlili. Člověk nemůže konat nic bez 
Boha. V každé době a na každém místě 
se máme modlit, vyprošovat si Boží po-
moc, jeho milost pro sebe samé a pro 
druhé. Dny a roky plynou, a my nebu-
deme nikdy litovat času, který jsme vě-
novali Bohu a jeho Slovu a kdy jsme se 
s ním v modlitbě setkávali. Nebudeme ni-
kdy litovat toho, že jsme mu zůstali věr-
ní tím, že jsme se snažili nechat se vést 
Duchem Svatým a celou pravdou, kterou 
do nás vložil (srov. Jan 16,13). Naše tou-
ha po svatosti není ničím nemožným, co 
by se nedalo konkrétně uskutečnit. Tato 
touha pochází od Boha, který nám pomá-
há, abychom ji uskutečnili, zvláště mod-
litbou srdcem, modlitbou v duchu lásky. 
Nikdy si nemysleme, že jsme příliš hříš-

Jeden z úmyslů Celosvětové sítě modlitby s papežem je vždy představen až na 
začátku měsíce (nikoliv na celý rok dopředu), aby tak mohl lépe reagovat na ak-
tuální potřeby. S ohledem na tuto skutečnost není v technických možnostech redak-
ce Světla zajistit včas kompletní přehled úmyslů. Na přání některých našich čtená-
řů otiskujeme vždy na začátku měsíce alespoň již známé úmysly, aby se tak mohli 
zapojit do společné modlitby. Aktuálně lze sledovat uveřejnění papežova úmyslu 
např. ve zprávách na https://www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, kte-

rý ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své 
modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým prů-
vodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho 
Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmy-
sly Svatého otce a našich biskupů:

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ČERVEN 2019

EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL

Životní styl kněží.
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, 

aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

NÁRODNÍ ÚMYSL

Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, 
kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

ní, příliš prostřední nebo příliš slabí, aby-
chom se stali svatými. V průběhu věků 
nám Pán často ukázal, že z nástrojů, kte-
ré byly na počátku ubohé, udělal velké 
světce a učinil je mimořádnými nástroji, 
aby se stali znameními jeho přítomnos-
ti ve světě, mírotvůrci a pochodněmi po-
svěcení pro ostatní.

Založme svůj život opravdu na svaté 
a nanejvýš drahé víře, protože přijdou pro 
svět a církev těžké okamžiky. Abychom 
zůstali vzpřímeni, je důležité se připra-
vit, aby naše víra nezhasla a naše „stav-
ba“ se nezřítila. V těchto dobách relativ-
ního nadbytku a výstřelků všeho druhu 
nesmíme zapomínat, že nejsme ochrá-
něni od velkého hladomoru, pohrom, 
pronásledování, občanských válek, pla-
netárních katastrof… Čím více budeme 
od Boha vzdáleni, o to méně solidní bu-
de naše stavba a o to strašnější to bu-
de. Jestliže postavíme svoji víru na čisté, 
s Pánem sjednocené víře, budeme blaho-

slaveni (srov. Mt 5,11–12). A nebudeme 
mít strach z bezútěšnosti světa a nastou-
píme správný směr proti svodům a zradě 
v církvi… Nebudeme se bát Božího sou-
du, vždyť budeme v lásce a pravdě věr-
ně s Ním spojeni. V den poslední bude-
me skutečně šťastní, že jsme zůstali věrní 
ve bdělém očekávání Pána a konečného 
setkání s Bohem Otcem, Synem a Du-
chem Svatým, s Marií Přečistou a se vše-
mi svatými v nebi.

Z Maria heute 9/2018 přeložil -mp-
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

 (1) Existují nevyhnutelné pravdy v Písmu svatém, 
které sdílí ostatně většina monoteistických ná-
boženství. Je s podivem, že někteří z lásky ke 
světu mají tu osudnou troufalost popírat ty-
to pravdy víry, setrvávat na tomto stanovisku 
a ještě se nazývat křesťany. Být křesťanem 
znamená přijmout pokorně celé Slovo Boží, 
celé učení církve a snažit se být mu věrný ve 
vytrvalosti, lásce, víře a modlitbě.
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Při hledání odpovědi na to, jak 
by se dalo ustavičně se modlit, 
po mnoha nedostačujících ob-

jasněních nachází poutník uspokojivé vy-
světlení až u jednoho moudrého mnicha, 
starce: „Vnitřní a ustavičná Ježíšova mod-
litba je nepřetržité vzývání Ježíšova jména 
ústy, srdcem a rozumem, vždy s neochvěj-
nou jistotou, že on je přítomný na každém 
místě, v každém okamžiku, dokonce ještě 
i ve spánku a ve snu. Vyjádře-
ním této modlitby jsou následují-
cí slova: »Pane Ježíši Kriste, smi-
luj se nade mnou!« Kdo si osvojí 
tento zvyk, zakouší velkou útě-
chu a pocítí potřebu opakovat 
tuto modlitbu neustále, po čase 
dokonce už bez ní ani nedoká-
že žít, ona mu bude ze srdce vy-
cházet zcela spontánně.“

Pod vedením zkušeného 
mnicha začal tedy poutník bě-
hem dne vzývat Ježíšovo jméno 
tisíckrát a postupně se na učil 
„ustavičné modlitbě srdce“, 
která je hluboce zakořeněná 
ve spiritualitě východní círk-
ve. Přitom sám na sobě zaku-
sil sílu jména Ježíš: „Když mě 
trýzní ledová zima, odříkám 
modlitbu s větší pozorností a br-
zy se zahřeji... Když mě někdo 
urazí, nemyslím na nic jiného 
než na laskavou Ježíšovu mod-
litbu a okamžitě se vytratí uraženost, bolest 
i hněv a na všechno zapomenu.“ Během své-
ho putování zažil poutník pozoruhodnou 
pomoc a sílu Ježíšova jména nejen na so-
bě samém, ale potkal různé lidi, kteří mu 
vyprávěli o radostných zkušenostech spo-
jených s Ježíšovou modlitbou.

Poutník vypráví o jednom šikovném 
dělníkovi, velmi zručném ve svém řemesle, 
který však propadl alkoholu. Jistý zbožný 
člověk mu poradil, aby se vždy při myš-
lence na alkohol 33krát pomodlil Ježíšo-
vu modlitbu – ke cti Nejsvětější Trojice 
a jako vzpomínku na 33 let Ježíšova po-

zemského života. Alkoholik této rady upo-
slechl a zanedlouho byl ze své závislosti 
vyléčen, ba co více, modlitbu si velmi ob-
líbil a tři roky nato vstoupil do kláštera.

Jednou potkal poutník slepého žebrá-
ka, který nepřetržitě pohyboval ústy a ja-
zykem bez toho, aniž by přitom nahlas vy-
slovoval nějaká slova. Když se ho zeptal, 
co to dělá, ten mu vyložil svůj životní pří-
běh: „Jsem řemeslník a na chléb jsem si 

vydělával jako krejčí. Chodil jsem po ves-
nicích několika gubernií a sedlákům jsem 
šil šaty. V jedné vesnici jsem u jistého sed-
láka zůstal déle, měl jsem šít oděvy pro 
celou rodinu. Během svátečního dne, kdy 
jsem nepracoval, všiml jsem si na poličce 
pod ikonami tří starých knih. Vzal jsem 
si jednu z nich, náhodně jsem ji otevřel 
a četl jsem slova, která si pamatuji do dnes: 
»Ustavičná modlitba spočívá ve vzývání Pá-
nova jména bez přestání; vsedě nebo vesto-
je, u stolu nebo při práci, na každém místě, 
při každé příležitosti a v každém okamži-
ku je třeba vzývat Pánovo jméno!« Uvažo-

val jsem nad tím a přišel jsem na to, že 
to velmi dobře sedlí i při mé práci, při ši-
tí. Pustil jsem se potichu do opakování 
modlitby a byl jsem přitom zcela šťast-
ný. Když to však zpozorovali lidé okolo, 
vysmívali se mi: »Jsi snad nějaký čaroděj, 
že bez přestání brbláš? A možná čaruješ?« 
Přestal jsem pohybovat rty, abych skryl, 
co dělám, a začal jsem odříkávat modlit-
by tak, že jsem pohyboval jen jazykem. 
Nakonec jsem si na to tak zvykl, že můj 
jazyk opakoval modlitby ve dne i v no-
ci, a to mi dělalo velmi dobře. Pracoval 
jsem ještě dlouhé roky, ale potom jsem 
náhle oslepl.“

Díky poutníkově pomoci se tento žeb-
rák naučil, že slova Ježíšovy modlitby je 
třeba nejen nepřetržitě opakovat, ale důle-

žité je modlit se ji také srdcem. 
To v něm zapálilo velkou lásku 
k Ježíši Kristu a slepý žebrák 
mohl potvrdit to, co mu jeho 
nový přítel na základě vlastní 
zkušenosti předpověděl: „Mi-
lost, která k  tobě prostřednic-
tvím modlitby srdce přijde, je 
tak oblažující, že se nedá srov-
nat s ničím materiálním. Všech-
no, co vnímáme smysly, za tím 
daleko zaostává.“

Ne každý může žít v samo-
tě a odloučenosti, aby mohl 
nepřetržitě opakovat slova Je-
žíšovy modlitby. Jak se po-
tom k vnitřní modlitbě mů-
že dopracovat člověk žijící 
uprostřed ruchu světa? Tuto 
otázku položil poutníkovi jis-
tý soudce. Poutník mu přečetl 
poučení sv. Petra z Damašku: 
„Bez ustání se modlit znamená 
myslet v každém okamžiku, na 

každém místě a při každé činnosti na Bo-
ha. Když vidíš světlo, vzpomeň si na toho, 
který ti je daroval; když vidíš nebe, zemi, 
moře a všechno, co je v něm, žasni a veleb 
toho, který to všechno stvořil; když si oblé-
káš šaty, mysli na toho, od koho jsi je do-
stal jako dar; a děkuj tomu, který se stará 
o tvůj život. Jednoduše – ať ti je každý po-
hyb příležitostí myslet na Boha a velebit ho. 
Tehdy se budeš bez přestání modlit a tvoje 
duše bude přitom pociťovat velkou radost.“

Z Víťazstvo Srdca 126/2019 
přeložil -dd-

Malba ruského poutníka od Michaila Něstěrova

Bez ustání se modlete
Kdo by neznal „Vyprávění ruského poutníka“? Spadají sice do období let 1853 

až 1861, ale pro duchovně založeného člověka jsou aktuální v každé době. „Bez 
ustání se modlete“ (1 Sol 5,17) – tato slova sv. Pavla byla pro ruského poutníka 
velkou výzvou, jíž věnoval celý svůj život.
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Všechno skutečně velké se děje 
v tichu. To nám ukazuje také 
největší a nejdůležitější udá-

lost v dějinách stvoření: vtělení Božího 
Syna. Archanděl Gabriel je Bohem po-
slán do Nazareta, bezvýznamného měs-
tečka se špatnou pověstí, k Panně, aby se 
jí zeptal, zda souhlasí s tím, že se stane 
matkou Mesiáše, který z hříchů vykoupí 
národy a uzdraví celé stvoření. Nezazněl 
žádný potlesk ani dramatická filmová hud-
ba, nebyl tam ani žádný televizní štáb, ba 
ani přítomnost nějaké náboženské auto-
rity neumocnila nejvýznamnější událost 
všech dob. Podobně ve skrytosti, v tichu 
prosté stáje přišel na svět božský Vykupi-
tel. A potom Ježíš strávil 30 let svého vy-
kupitelského života – rovněž bez senzací 
– ve Svaté rodině. On sám řekl blahosla-
venému Charlesi de Foucauldovi o tom-
to období svého života:

„Mysli na jedno: Moje matka a svatý Jo-
sef žili oba život dokonalosti. Jakmile někdo 
začne milovat Boha, pocítí, že se chce stáh-
nout do ticha, protože chce být u toho, ko-
ho miluje, a ví, že ho najde pouze v tichu. 
V  jaké usebranosti a tichu museli pak žít 
moji svatí rodiče!

Když jsem přišel na svět, vstoupil jsem do 
této nadpřirozené domácnosti, kde dny ply-
nuly v ustavičném rozjímání: Pracovali jsme, 
ale myšlenkami jsme byli u Boha; v modlit-
bě a při práci provázené modlitbou. Tyto dvě 
duše si zařídily svůj život zcela v odloučení, 
v ústraní malého Nazareta. Jejich rozhovory 
patřily jen nebesům. Byly si navzájem brat-
rem a sestrou. Do tohoto života jsem vstou-
pil, a tak se stal také mým životem.

Tři dělníci, kteří vykonávali zcela jed-
noduché práce, ale s tou největší láskou – 
to vykoupilo svět. Moji přítomnost posíli-
la pouta, jež spojovala Marii a Josefa. Tak 
jak jsem jim vdechl tuto lásku k usebranos-
ti, tak ji vdechnu všem duším, když se ke 
mně přiblíží.“

Mnozí svatí, především ti, které ani ne-
známe, napodobovali tento život: v pouš-
ti anebo v odlehlých klášterech, mniši, 
o nichž nikdo nevěděl. Ženy v kontem-
plativních řeholích, jako například svatá 
Terezie od Dítěte Ježíše. Kdyby v posluš-
nosti nepsala, zůstal by její život napros-
to neznámý, avšak o nic méně plodný.

V tichu je ukryta 
velká moc. Pomys-
leme jen na zázrak 
malého děťátka, jak 
roste v lůně své mat-
ky. Rostliny, stromy 
a květy rostou a roz-
víjejí se přímo neslyšně, miliardy jich kve-
tou a voní v úplném tichu. Největší zázrak 
ze všech, proměna chleba a vína v Tělo 
a Krev Krista, se uskutečňuje bez jediné 
hlásky, stejně jako i vkládání rukou bisku-
pa – ten nejdůležitější okamžik při kněž-
ském svěcení.

A když v pokorné lásce předstoupíme 
před Nejsvětější svátost, může nám Bůh 
zjevit svoji vůli, své odpuštění, svoji lás-
ku a své plány – podle toho, nakolik jsme 
vnímaví na podněty jeho Ducha.

Matka Tereza z Kalkaty proto doporu-
čuje: „Naslouchejte Bohu v mlčení. Pokud 
je vaše srdce plné jiných věcí, nemůžete sly-
šet Boží hlas. Pokud jste však naslouchali 
Božímu hlasu v tichosti svého srdce, pak je 
vaše srdce naplněné Bohem, tak jako Ma-
ria byla plná milosti.“

Takto v nás může růst svatost jako em-
bryo v lůně matky. Ticho je pro nadpři-
rozený život duše nenahraditelné, proto-
že v tichu přebývá a působí Bůh. Ticho 
je základním předpokladem pro jeho pů-
sobení v nás a pro šíření jeho království.

Trpět v tichosti

Pro nás lidi je největší výzvou trpět 
v tichosti. Kolik milostí z toho ale může 
proudit, nám ukazuje život Svaté rodiny. 
Myslíme na svatého Josefa, když viděl, že 

Maria je v požehnaném stavu. Jen díky to-
mu, že nehledal řešení „na vlastní pěst“, 
ale tuto ponižující bolest nesl v modlitbě 
a tichu, mohl mu Bůh ve snu skrze anděla 
vysvětlit, jak k této výjimečné situaci do-
šlo, jakož i to, že nemá váhat vzít si k so-
bě Marii jako svoji manželku.

Samozřejmě, problémy je třeba si vy-
jasnit, především v manželství. Avšak vždy 
záleží na tom, abychom vybrali správný 
okamžik, správná slova a přiměřený tón. 
Zvláště v bolestivých situacích – v naději, 
že to přinese úlevu – se chce člověk vypo-
vídat a o svých problémech hned mluvit. 
Nemusí to však být vždy ta správná ces-
ta. Nejprve by se měl člověk v modlitbě 
před Bohem ztišit, aby se uklidnily emo-
ce a odstranila se nepodstatná, nepro-
myšlená tvrzení anebo přehnané a ostré 
poznámky. Když potom v nitru cítíme po-
koj a jistotu, můžeme začít rozhovor klid-
ně a věcně a především bez obviňování.

Svatá Faustyna píše: „Ve chvílích, kdy 
velice trpím, se snažím mlčet, protože ne-
mám důvěru k jazyku, který má v takových 
chvílích sklon mluvit o sobě, vždyť mi přece 
má sloužit ke chvále Boha za tolik dobrodi-
ní a darů, které mi dopřál. Když přijímám 
Ježíše ve svatém přijímání, vroucně ho pro-
sím, aby ráčil vyléčit můj jazyk, abych jím 
neurážela Boha ani bližní.“ (Deníček, 92)

Jak zatěžko nám připadá mlčet, modlit 
se a žehnat, když se cítíme ukřivděni! Sva-
tá Terezie od Dítěte Ježíše nám jako uči-
telka církve doporučuje: „Pokud nás dru-
zí nepochopí a nepříznivě nás posuzují, co 
nám pomůže bránit se, vysvětlovat své po-
hnutky? Nechejme to tak; buďme potichu. 
Je blahodárné nic neříkat! Ó, šťastné mlče-
ní, které dává duši tolik pokoje!“

Právě ztišení se a mlčení by často při-
nesla skutečná řešení – a to božským, lás-
kyplným způsobem. O tom svědčí i jeden 
příběh o vodě. Ve Španělsku je tento pří-
běh znám pod názvem „Vincencova vo-
da“. Jedna žena si svatému Vincencovi 

Moc ticha

Při všech aktivitách, 
které si od nás každý den 

vyžaduje, je skutečně těžké 
najít si chvíle ticha.

 A přece někdy stačí už jen jít 
na procházku do přírody 
anebo vypnout televizor, 

abychom mohli myslet na Boha, 
který nás neustále miluje 

nekonečnou láskou.
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ky musí být dávka vystupňována, protože 
konzument už skoro všechno viděl. A bu-
de zvýšena a konzument si zvykne na nej-
strašnější vylíčení. Na nejkrutější skutky 
násilí, skandální sexuální scény.

To vede k dalšímu pozorování: Masmé-
dia odvádějí naši pozornost do dálky. 
Budeme informováni o každém trapa-
su prezidenta Donalda Trumpa – s po-
tutelným podtónem, dozvíme se v talk-
-show o výstředním životě nejrůznějších 
celebrit, budeme zavedeni skrytými ka-
merami do třpytivého světa prominen-
tů… Všechno toto nemá nic společného 
s naším všedním životem, podporuje ale 
voyeurismus, zvídavost po choulostivých 

Ferrerskému s trpkostí stěžovala na svého 
manžela, že je mrzutý a výbušný, jedno-
duše k nevydržení. Kněz ji poslal k vrát-
nému s tím, že ho má poprosit o vodu 
z klášterní studně. „Když tvůj muž přijde 
domů, dej si hlt této vody a opatrně ji podrž 
v ústech. Pak zažiješ zázrak.“ Žena uděla-
la, jak jí doporučil svatý Vincenc. Když 
večer přišel její rozladěný a netrpělivý 
muž domů, vzala si z tajemné vody a pev-
ně stiskla rty, aby udržela tekutinu v ús-
tech. A manžel se skutečně rychle uklid-
nil. Zopakovala to několik dní po sobě, 
pokaždé se stejným úžasným úspěchem. 
Její manžel se úplně změnil, začal dokon-
ce chválit její mírnost a trpělivost. Rozzá-
řená žena se vrátila k svatému Vincenco-
vi a vyprávěla mu o účinku této zázračné 
vody. On jí s úsměvem odpověděl: „Dcero 
moje, nikoliv voda způsobila tento zázrak, 
bylo to tvoje mlčení. Předtím jsi svým pro-
tiřečením svého muže vždy dráždila. Tvoje 
mlčení ho uklidnilo.“

Papež Benedikt XVI. je rovněž pře-
svědčen: „V tichu si nasloucháme a pozná-
váme se, v tichu se rodí a prohlubuje myšle-
ní, jasněji chápeme to, co chceme říci anebo 
co očekáváme od druhého, snadněji se roz-
hodujeme, jak se máme vyjádřit.“

„Kdyby bylo důsledně dodrženo mlče-
ní,“ píše svatá Faustyna, „nebylo by reptá-
ní, rozhořčení, pomluv, klepů, nebyla by po-
rušována láska k bližnímu, zkrátka zaniklo 
by mnoho chyb. Mlčící ústa jsou čisté zlato 
a svědčí o vnitřní svatosti.“ (Deníček, 552)

Z Víťazstvo Srdca 127/2019 přeložil -dd- 
(Redakčně upraveno)

Christof Gaspari

Média používejte uvědoměle
Varování před rutinou a otupělostí

Sám jsem po desítky let činnosti v oblasti médií sledoval pozorně jejich vývoj. 
Jaké změny! Jednak k lepšímu, protože mnohotvárnost výrazových možností stoup-
la, a také k horšímu, protože enormně vzrostlo pokušení k chybnému chování.

Je to nejprve jev otupělosti. Teprve 
nedávno mi moje žena sdělila, že 
slyšela v autě krátké zprávy. Me-

zi jinými hlášeními byla zpráva o zřícení 
jednoho muže z výšky osmi metrů s ná-
sledkem smrti. Byla šoková-
na. Proč? Kvůli obvyklému, 
nezúčastněnému tónu, jímž 
bylo přečteno hlášení, které 
pak průběžně přešlo ve stej-
ně neutrálně přečtenou zprá-
vu o počasí.

Tak se stalo úmrtí jednoho 
člověka bezvýznamnou udá-
lostí, nezajímavým hlášením. 
Bezděčně se posluchač ze-
ptá: Jenom jeden mrtvý? To 
nestojí za řeč! To jsme zvyklí 
na silnější tabák – zřícení mostu v Jano-
vě, strašné lesní požáry v Braniborsku 
nebo v Řecku…

Otupělost nastává také přemírou 
konzumu filmů a elektronických médií. 
Zvláště je nápadné, když se díváme na 
starý, kdysi veselý film. Často vyláká ta-
kový film dnes u diváka úsměv u scén, 
u nichž se dříve divák smál, až se za bři-
cho popadal. Stejně je to u krimi, zobra-
zování násilí, zamilovaných scén – vždyc-

Obhajoba čtení

K dyž někdo čte, může v kaž-
dém okamžiku četbu pře-
rušit, nějakou větu si zno-

vu přečíst, hledat smysl nějakého slova, 
utvořit si více či méně rychle úsudek. 
Co se těchto možností týká, mají rádio 
a televize jeden společný znak: naši zá-
vislost během času vysílání.

Každé vysílání má tu vlastnost, že 
je nepřetržité. (Neuvažuji o reklamních 
vsuvkách…) Kdyby to byly jenom zvu-
ky, není možno nechat opakovat ani 
jednu větu, ani přezkoumat smysl slova.

Po celé hodiny jsou to série myšle-
nek, je to sled vášní, strachů, návalů 
nadšení, které se usazují do nejintim-
nějších míst, na místo našich vlastních 
vnitřních hnutí. Po většinu času může-
me od toho všeho skutečně upustit. Kde 
k tomu dochází vícehodinovým sledo-
váním nebo poslechem v průběhu dne, 
bude obsazena naše vnitřní schopnost 
tvoření a reflexe.

Když si na to člověk zvykl, vytváří 
se témata naší zábavy jako barvy cha-
meleona. Pomalu už se neví, jestli to, 

o čem se mluví, pochází od nás nebo 
nám bylo vtisknuto. Je zde ohrožena na-
še svoboda přemýšlení – už kvůli vynalo-
ženému času. Zmizí dokonce zvyk pře-
mýšlet, nejdříve o jednotlivých bodech, 
potom o celých okruzích témat. Nezříd-
ka je ohrožena naše duchovní svoboda.

Marcel Clément

Výňatek z „ĽHomme nouveau“ 
(18. 1. 1998) 

Z VISION 2000 – 5/2018 přeložil -mp-

Když médium zatemňuje pohled na bližního...
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věcech, a mění pohled na život, zvláště na 
všechno, co souvisí se sexualitou. Tak se 
systematicky ničí hodnoty jako cudnost, 
věrnost, stud, ale také autorita. Nepozo-
rovaně ztrácejí tímto způsobem mnozí 
svoji víru a orientaci.

Důležité pro mne je vyzvednout vý-
znam čtení. Je to jeden způsob konfron-
tace s poselstvími, který umožňuje inten-
zivnější výměnu názorů, než je to možné 
u elektronických médií. Už způsob, jak se 
dojde k tištěnému dílu, se liší od konzu-
mu elektronických médií: vyžaduje určitý 
čin, rozhodnutí ke čtení určitého článku, 
zatímco elektronická média se zapína-
jí často bezmyšlenkovitě nebo rutinním 
způsobem. Rozhodnout se, to předpoklá-
dá zase rozhovor s obsahem přečteného. 
Schopnost číst a připravenost ke čtení, 
zvláště u mládeže a mladých dospělých 
silně ubývá. To je důvod ke znepokojení.

A ještě něco vede k zamyšlení: Pobyt 
ve virtuálním světě internetu a na sociál-
ních sítích tendenčně odcizuje od reál-
ného okolního světa. Když budu neustá-
le informován o všem, co moji „přátelé“ 
dělají, neexistuje žádný důvod, abych se 
s nimi osobně setkal. Jsem přece dosta-
tečně informován.

Podobný účinek má také bohatá na-
bídka zábavy: YouTube nebo série v Net-
flix – především však hrozný svět porno-
grafie. Právě tady je zřetelné, jak velkým 
nebezpečím je stát se závislým. Prožitek 
člověka se přeloží do virtuálního světa, 
odehraje se jenom v hlavě. Na internetu 
jsou dobrodružství odvolatelná stlačením 
knoflíku. A vlastní život, život s lidským 
okolím, ztrácí na zájmu. Impotence mno-
ha mužů závislých na pornografii je od-
strašujícím poukazem na tento ohrožující 
vývoj. Proti tomu se musí působit a využí-
vat vědomě ta média, která nám poskytu-
jí realistický pohled na svět, tedy na svět, 
v němž Bůh není odsunut stranou, nýbrž 
je přítomný a působí. 

V posledních desetiletích je v oblas-
ti tisku, na internetu, v rozhlase a tele-
vizi mnoho křesťanských pořadů, které 
vznikly většinou ze soukromé iniciativy 
angažovaných křesťanů. Ty posilují ve ví-
ře, podporují při zdolávání všedních dnů 
a pomáhají rozumět znamením času. Na-
bízí se využívat je a podporovat.

Z VISION 2000 – 5/2018 
přeložil -mp-

Katolická církev otevřela kontaktní místo 
na pomoc obětem sexuálního zneužívání

Česká biskupská konference společně 
s konferencemi vyšších řeholních před-
stavených otevřela kontaktní místo, je-
hož cílem je zprostředkovat péči a po-
moc nezletilým a zranitelným osobám, 
které se staly obětí pohlavního zneu-
žití duchovním či laikem v rámci círk-
ve. Kontaktní místo je zřízeno k 1. květ-
nu 2019 a má speciální webové stránky 
https://www.ochrananezletilych.cz.

Kontaktní místo zprostředkuje od-
bornou duchovní a sociální péči, včet-
ně terapeutické a psychologické pomo-
ci, a po skytne orientační právní rady pro 
případné další kroky při řešení kauzy se-
xuálních zneužívání. Kontaktní místo 
dispo nuje sítí odborníků z řad psychote-
rapeutů, duchovních a právních porad-
ců, a to po celém území České republiky.

„Klientům kontaktního místa chceme 
nabídnout zprostředkování kvalifikované 
péče odborníků a samozřejmě zaruču jeme 
zachování absolutní mlčenlivosti, anonymi-
tu a ochranu osobních údajů. Klienti mo-
hou oslovit pracovníky kontakt ního místa 
telefonicky, e-mailem a také prostřednic-
tvím webového formuláře, který je součás-
tí nově zřízeného webu,“ říká pražský po-
mocný biskup Zdenek Wasserbauer, který 
byl delegován za ČBK koordinací zříze-
ní tohoto místa. „Jedná se o pastorační 
aktivitu v rámci církve, která by měla na-
bídnout širokou škálu pomoci v těžkých si-
tuacích, ve kterých se oběti těchto zavržení-

hodných činů mnohdy nacházejí,“ dodává 
biskup Wasserbauer.

Oběti pohlavního zneužívání si mo-
hou zvolit, jaká forma komunikace jim 
lépe vyhovuje. Mohou vystupovat i zcela 
anonymně. Odborně vyškolení pracovní-
ci kontaktního místa zmapují jejich potře-
by a podle nich jim nabídnou další cestu. 
Kontaktní místo nezajišťuje zahájení cír-
kevního procesu ani policejního šetření, 
ale na žádost klientů je možné tyto kro-
ky zprostředkovat. Služba je samozřej-
mě bezplatná.

Pohlavním zneužitím se rozumí se-
xuální jednání nebo získávání, držení, 
šíření pornografie zobrazující či jinak 
vy užívající osobu mladší 18 let věku (ne-
zletilá osoba), nebo osobu, která se na-
cházela ve stavu nemoci, fyzického či 
psychického postižení nebo ve stavu zba-
vení osobní svobody, který fakticky nebo 
dočasně omezoval její chápání, rozhodo-
vání nebo schopnost bránit se útoku (zra-
nitelná osoba), a jestliže se takového jed-
nání dopustil klerik (svěcený duchovní), 
nebo jiná osoba (laik) a došlo k němu 
v souvislosti s činností církevní instituce.

Obětí se rozumí osoba, na které byl 
spáchán čin pohlavního zneužití (a to 
i v minulosti).

Více informací: Monika Klimentová, 
vedoucí TS ČBK, mobil: 731 625 984, 
e-mail: klimentova@cirkev.cz.

Zdroj: www.cirkev.cz

CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER V NĚMECKU ZAVÍRAJÍ 
PO TÉMĚŘ 900 LETECH EXISTENCE

Cisterciácký klášter, který existoval 
na západě současného Německa téměř 
900 let, se zavírá pro nedostatek mnichů. 
Informovala o tom agentura AP.

V himmerodském cisterciáckém kláš-
teře, který v roce 1134 založil francouz-
ský opat, svatý Bernard z Clairvaux, žilo 
už jen šest mnichů, když se nyní s defini-
tivní platností rozhodlo o jeho zavření. 
V 70. letech minulého století přitom by-
lo obvyklé, že zde žilo kolem 30 mnichů.

Agentura DPA citovala vyjádření 
představeného kláštera, opata Johanne-
se, který vysvětlil, že klíčovými faktory 
pro rozhodnutí zavřít klášter byla finanč-

ní situace a nízký počet mnichů. Maje-
tek kláštera, který se nachází v blízkosti 
obce Grosslittgen ve spolkové zemi Po-
rýní-Falc, přejde na biskupství v městě 
Trevír, zatímco šestice mnichů se roze-
jde do jiných klášterů. Není jasné, jaký 
osud čeká zaměstnance kláštera.

V 50. a 60. letech 20. století prošlo 
opatství v Himmerodu rekonstrukcí, po 
níž se znovu stalo poutním místem. Po-
skytovalo také ubytování lidem, kteří mě-
li zájem o odpočinek a meditaci v mniš-
ské komunitě.

Podle www.hlavnespravy.sk
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Město Polná na Vysočině je 
známé u české veřejnosti 
především jako dějiště tzv. 

hilsneriády. Roku 1899 byl obviněn míst-
ní žid Leopold Hilsner z údajné rituální 
vraždy katolické dívky Anežky Hrůzové, 
což tenkrát vyvolalo mnoho kontroverzí 
a politických bojů. Málokdo ale ví, že ta-
to obec se zapsala do novodobé historie 
i jinou osobností, která zemřela o sto let 
později. Jedná se o lékaře a zakladatele 
českého Hnutí Pro život, polenského rodá-
ka a praktikujícího katolíka, MUDr. Zdeň-
ka Hejla (1920–1999).

Jako student medicíny byl postižen na-
cistickým uzavřením českých vysokých 
škol. Za okupace prošel vězením gesta-
pa, po osvobození dokončil stu dium me-
dicíny a působil na Jihlavsku jako prak-
tický lékař. Stal se odborníkem na tzv. 
chromobiologii (zkoumání periodických 
rytmů v lidském organismu ve vztahu ke 
zdravotnímu stavu pacienta). Byl prakti-

kujícím katolíkem, proto navzdory svým 
úžasným vědomostem nemohl za komu-
nistické éry počítat s žádnou kariérou 
ve svém oboru.

Naopak se dostával čím dál častěji do 
konfliktu s režimem pro svoji obranu ne-
narozeného života. Když roku 1957 byl 
v tehdejším Československu legalizován 

umělý potrat, dr. Hejl se netajil svým ne-
souhlasem a sklidil za to výhrůžky od Stát-
ní bezpečnosti. Ve volnějším roce 1968 
napsal v prosinci dopis na ministerstvo 
zdravotnictví, který spolupodepsala vět-
šina jihlavských lékařů. Požadoval v něm 
legislativní zákaz zabíjení nenarozených 
dětí – neúspěšně.

V období před rokem 1989 využíval 
dr. Hejl tehdejších místních organizací 
Československé strany lidové k propaga-
ci svých postojů na obranu nenarozené-
ho života, předmanželské pohlavní čistoty 
a proti antikoncepci ve smyslu encykli-
ky papeže Pavla VI. Humanae vitae. Psal 
o tom i do samizdatového katolického ča-
sopisu Obzory, který vydával známý mo-
ravský disident a obránce náboženské svo-
body Augustin Navrátil.

Po rozpadu komunismu dr. Hejl 
v 90. letech naplno rozvinul svoji osvě-
tovou aktivitu na obranu nenarozených, 
spolupracoval i se zahraničními organiza-

cemi stejného zaměření. Roku 1992 zalo-
žil v České republice Hnutí Pro život s tro-
jím cílem: prosazovat legislativní změny 
zabraňující potratům; přednášet, publiko-
vat a předkládat argumenty ve prospěch 
dětí v mateřském lůně; a pomáhat kvalifi-
kovaným poradenstvím i jinými aktivitami 
těhotným ženám v tísni. Dr. Hejl předná-

šel o potratu jakožto zlu i na půdě Posla-
necké sněmovny ČR. Mnoho žen se na-
konec rozhodlo nejít na „zákrok“ právě 
po rozhovoru s ním.

Byl také zakládajícím členem Výboru 
na obranu rodičovských práv (dnes Aliance 
pro rodinu). Angažoval se též v katolické 
tělovýchovné organizaci Orel, kterou po-
máhal po komunistické perzekuci obno-
vovat. Zemřel roku 1999 a byl pohřben 
v rodné Polné.

V sobotu 11. května 2019 se konala 
v polenském farním chrámu, na hřbitově 
a posléze v místním Lidovém domě vzpo-
mínková akce u příležitosti 20 let od jeho 
smrti. Díky za skvělou organizaci náleží 
polenskému děkanství a českému Hnu-
tí Pro život. Mši svatou celebroval praž-
ský arcibiskup kardinál Dominik Duka, 
který ve svém kázání mimo jiné upozor-
nil na věrnost dr. Hejla katolickým mrav-
ním principům, jež vyplývají z přiroze-
ného mravního zákona. Poznamenal, že 
kdyby tento kodex lidé brali vážně, neby-
lo by zapotřebí tak složité legislativy, ja-
kou prezentuje současný právní systém, 
obsahující tisíce zákonů. Poté otec kardi-
nál odpovídal na četné dotazy týkající se 
církevní současnosti.

V diskuzi též řada účastníků, hlavně 
bývalých spolupracovníků, vzpomínala 
na své osobní zkušenosti s dr. Hejlem. Vy-
stoupili mimo jiné prezident Hnutí Pro ži-
vot Radim Ucháč, viceprezidentka Zdeň-
ka Rybová, bývalý poslanec KDU-ČSL 
Jiří Karas, předsedkyně Aliance pro rodinu 
Jana Jochová, bývalý provinciál minoritů 
P. Bogdan Sikora, MUDr. František Matu-
šina a několik hostů ze Slovenska, lékařů, 
kteří patřili k osobním přátelům dr. Hejla.

Ve vystoupení diskutujících několi-
krát zaznělo, že dr. Hejl byl svým chová-
ním skutečný gentleman. Uměl působit na 
druhé především svým vybraným chová-
ním, klidem a laskavostí, s jakou předklá-
dal potřebné argumenty. Modlíme se za 
spásu duše tohoto ušlechtilého bojovníka 
za právo na život těch nejbezbrannějších, 
aby mu všemohoucí Pán za to za všechno 
poskytl tu nejlepší odměnu, jakou svět ni-
kdy nemůže dát.

PhDr. Radomír Malý

Lékař, gentleman a obránce nenarozeného života
Před 20 lety zemřel zakladatel Hnutí Pro život MUDr. Zdeněk Hejl
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Saverio Gaeta

Vizionář: Tajemství zjevení v Tre Fontane (57)
10. Poslední výzvy 

(Třetí část)

4. ledna 1999 (pokračování) (1)

5. Svět vstoupí do další války, nelítost-
nější než předchozí války; nejvíce bude za-
sažena Skála věčná na věky, aby byla úto-
čištěm svatých Božích vyvolených, žijících 
na jeho trůně lásky.

„Moji synové, znovu vám to opakuji, 
oblečte si kleriku a hábit, který vás rozli-
šuje ve vašem zasvěcení a v přijetí života 
zcela darovaného mému Synovi. Takové 
zasvěcení a darování je výlučně věnová-
no vaší spáse, pokud ji žijete, a spáse du-
ší, které jsou vám svěřeny jako pastýřům, 
již vedou a živí Boží stádce.“

„Dávejte na sebe samé pozor, protože 
výmluva, že moderní život způsobí váš po-
krok ve víře, je falešným postojem a jed-
náním, neboť tak nejenom ztrácíte víru 
vy, ale děláte všechno pro to, abyste při-
šli o kněžská a řeholní povolání zasvěce-
ných duší. Když tak jednáte, ponoukáte 
duše ke zlému, protože jim dáváte za po-
krm falešnou náboženskou a mravní svo-
bodu a zapomínáte, že jim máte dát pra-
vou Boží lásku, kterou je Bůh sám, pravá 
svoboda a pravá láska.“

14. srpna 1999 (2)

Dnes, 14. srpna 1999, zatímco ležím 
v posteli ve svém pokojíku v domě Pan-
ny Marie od Zjevení v San Felice Circeo 
v provincii Latina, slyším, že jsem volán, 
a rozpoznávám hlas Panny Marie od Zje-
vení, naší drahé Matky. Otevírám oči a vi-
dím ji před sebou. Jsou dvě hodiny ráno. 
Abych se ujistil, že je to opravdu ona, žeh-
nám se znamením kříže.

Panna Maria na mě hledí s úsměvem 
a říká mi: „Pojď! Ukážu ti něco, co mu-
síš vidět a uvažovat nad tím.“ Se svatou 
Pannou se nacházím na jedné vysoké ho-
ře. Říká mi: „Dívej se!“

Dívám se a vidím velký zástup lidu ruš-
ný jako mravenci, který přichází a odchá-
zí, namáhá se, je unavený… Někdo padá 
na zem a vidím, že se vrhají jeden na dru-
hého a bijí se, a slyším také jejich vzru-
šené a rozzlobené hlasy, které se rouha-
jí a obviňují jeden druhého ze zla, které 
je ve světě. Někteří mají v ruce zvláštní 

zbraně a vedou válku. Vidím krev a mrt-
vé všude… Znenadání pociťuji, jak se mi 
země pod nohama otřásá…, jsem znepo-
kojen…, bojím se…

Panna Maria mi říká: „Neboj se. To 
je zemětřesení, znamení výzvy pro celý 
svět.“ Ptám se: „Jsou to znamení výzvy 
k obrácení? Jsou to zname-
ní výzvy k návratu k nauce 
a k duchu pravdy, proti ně-
muž bojovali?“ Panna Ma-
ria mi odpovídá: „Jsou hluší 
a pošetilí! Vidí znamení, kte-
rá jsou výzvou, ale neuvažují 
nad touto skutečností. Ty se 
modli a obětuj.“

Panna Maria mi dává uvi-
dět řeholníky a řeholnice, kně-
ze, biskupy a kardinály a říká 
mi: „Hleď, tito pošetilci popí-
rají Trojjediného Boha a pyšně dělají bo-
ha ze sebe samých. Tato zkaženost, toto 
duchovní zlo je pro uspokojení jejich bo-
ha a pro jejich materiální dobro. Kona-
jí zlo a nedokážou konat dobro, protože 
zlo je vepsáno do jejich ducha a je s ním 
ztotožněno. Jsou mimo a kráčejí po špat-
né cestě; nemají víru a nevěří, třebaže vě-
ří, že věří. Obracím se na své syny kně-
ze. Drazí synové, dejte pochopit, odkud 
pochází život; odkud přijímá život ten, 
kdo je na zemi; odkud přijímají život li-
dé, kteří žijí na této zemi. Ano, drazí sy-
nové, dejte poznat, odkud pochází život, 
který žijí; život, který měl počátek, jenž 
je darován Tím, kdo nemá počátek, pro-
tože Bůh je věčný život, vždy existující, 
který dává život a existenci. Dejte pocho-
pit, odkud pochází existence: z existence, 
která existuje, věčné existence, kterou je 
Bůh, který dal život, jenž existuje. A teď 
je konec všeho. A život ve Všem (v Bo-
hu) obnovuje život.“

Zatímco Panna Maria hovoří, slyším 
nepochopitelný hlasitý křik lidu plného 
hněvu a žíznícího po krvi a vidím, jak 
krev teče jako voda v potocích.

„Moji synové, vězte, že ďábel buď 
dělá všechno pro to, aby se nevěřilo, že 
existuje, nebo se představuje jako ženský 
démon věčné lásky, vydává Boha za špat-
ného a on, špatný, se představuje jako 
dobrý a přesvědčuje, že není špatný on, 

ale že Bůh je špatný a žárlivý; a vykreslu-
je a představuje ho nečestným způsobem. 
Pozor tedy! Modlete se a uskutečňujte 
nauku pravdy, abyste před ním utekli a ne-
naslouchali mu; a modlete se, aby vám Ne-
be pomáhalo přemoci ho mečem naukové 
pravdy. Ježíš, můj Syn, ho porazil. A ne-

může již vládnout a dělat své 
království podle svého, jak se 
rozhodl; ale byl podřízen Boží 
síle, i když mu Pán ponechává 
svobodu v jeho činnosti, kte-
rá je však omezená a nemůže 
jít nad vaše síly, nad Boží vů-
li. Neodmítejte staré posvátné 
věci! A nepodněcujte rozdě-
lení! Pamatujte, moji syno-
vé, na to, že milovat všechny 
neznamená dělat to, co děla-
jí druzí, kteří žijí v omylech, 

modloslužbě a bludu. Tyto věci je třeba 
odmítat, abyste neupadli do Božího sou-
du, protože jednoho dne budete všichni 
souzeni. Mnozí pozbyli tento pojem prav-
dy a nevšímají si toho, že kráčejí a nechá-
vají kráčet po falešné cestě, vzdálené od 
podstatných idejí nauky.“(3)

(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) Panna Maria od Zjevení zjevuje Brunovi 
Cornacchiolovi na konci jeho života tři dů-
ležitá poselství. První poselství z ledna 1999 
je spojeno s tím, že vizionář podle Mariiny 
výzvy znovu čte její první poselství z 12. dub-
na 1947 a vypisuje si z něho pět bodů, které 
se ho nejvíce dotkly. Těchto pět bodů pak 
Matka Boží komentuje. V minulých dvou 
číslech jsme publikovali komentář k prvním 
čtyřem bodům. Dnes otiskujeme komentář 
k poslednímu bodu. [pozn. překl.]

 (2) Následuje tedy druhé poselství Panny Marie 
z jejích třech zmiňovaných poselství. [pozn. 
překl.]

 (3) Další část tohoto poselství Panny Marie 
z 14. srpna 1999 bude následovat příště. [pozn. 
překl.]



22/201914

4. 6. 2019 14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Cesta k andělům 
(32. díl): Antonín Randa 15:25 Missio magazín: Květen 
2019 16:30 S Bohem podél Rio Mara on 16:55 Biblická 
studna 18:00 Živě s Noe [P] 18:30 O Mlsálkovi (16. díl): 
Mlsálek a labuťátka 18:40 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné 
– Páslo dívča páva, Keď sem išel kolem panskej zahrady 
18:50 Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě 19:30 Terra 
Santa News: 5. 6. 2019 [P] 19:50 Dědek a jeho kreslený 
svět: Chlapi na útěku 20:00 Adorace [L] 21:10 Do varu 
s Maxem Kašparů (1. díl): Křesťan a média 21:30 Živě 
s Noe [P] 22:10 Noční univerzita: P. Zbigniew Czendlik – 
Současné Polsko [P] 23:00 Mezi pražci (78. díl): Červen 
2019 23:45 Generální audience Svatého otce 0:10 Příběhy 
odvahy a víry: Akademik Boris Rauschenbach (13. díl): Žiji 
na sklonku století 0:40 Pomoc, která se točí 1:00 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 6. 6. 2019
6:05 Klapka s ... (83. díl): ZŠ Erbenova (Junior) 7:10 Letem 
jazzem (2. díl) 8:10 Historie sklářství v Karolince 8:35 Terra 
Santa News: 5. 6. 2019 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Dědek 
a jeho kreslený svět: Jako černá deka [P] 9:25 Světlo pro 
Evropu (10. díl): Mezináboženský dialog 9:35 Noemova pošta: 
Květen 2019 11:10 Opřu se o florbalovou hůl 11:30 Živě 
s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L]  12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Setkání s Václavem Hudečkem (1. díl): 
39. ročník MF Pardubické hudební jaro 13:35 Generální 
audien ce Svatého otce 14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Cesta k an-
dělům (33. díl): František Radkovský – biskup 15:25 Filipínské 
rugby – hra o život 16:15 Zpravodajské Noeviny: 4. 6. 2019 
16:40 Hlubinami vesmíru se Zdeňkem Bardonem: Robotizace 
dalekohledů 17:30 V pohorách po horách (36. díl): Pytlácké 
kameny – Jizerské hory 17:40 Řeckokatolický magazín 
(204. díl) 18:00 Živě s Noe [P] 18:30 O Mlsálkovi (17. díl): 
Mlsálek a automatická pračka 18:45 Sedmihlásky (125. díl): 
Vrtěné – Páslo dívča páva, Keď sem išel kolem panskej 
zahrady 19:00 Večeře u Slováka: Slavnost Seslání Ducha 
Svatého [P] 19:30 Zpravodajské Noeviny: 6. 6. 2019 [P] 
19:50 Dědek a jeho kreslený svět: Jako černá deka 20:00 Jak 
potkávat svět (70. díl): S Karlem Dýnkou [P] 21:30 Živě 
s Noe [P] 22:10 Pod lampou [P] 0:15 Zpravodajské Noeviny: 
6. 6. 2019 0:35 Laičtí misionáři v IQUITOS 1:00 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Pátek 7. 6. 2019
6:05 Zpravodajské Noeviny: 6. 6. 2019 6:30 Můj chrám: 
Kateřina Koubová, šéfredaktorka Katolického týdeníku, 
kostel Povýšení svatého Kříže v Karviné 6:50 Vysočina – 
odkaz Josefa Jambora 7:25 V pohorách po horách (36. díl): 
Pytlácké kameny – Jizerské hory 7:35 Noční univerzita: 
P. Zbigniew Czendlik – Současné Polsko 8:25 Příběhy od-
vahy a víry: Akademik Boris Rauschenbach (13. díl): Žiji na 
sklonku století 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Dědek a jeho kres-
lený svět: Malí velcí, bílí černí [P] 9:25 Plnou parou do srdce 
Beskyd 10:05 Biblická studna 11:10 ARTBITR – Kulturní 
magazín (76. díl) 11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Štětcem 
a píšťalou 13:10 Do varu s Maxem Kašparů (1. díl): Křesťan 
a média 13:30 BlueGate na Mohelnickém dostavníku 2012 

Pondělí 3. 6. 2019
6:05 Klapka s ... (82. díl): MUDr. Bohumírem Novákem 
7:10 V pohorách po horách (36. díl): Pytlácké kameny – 
Jizerské hory 7:20 Buon giorno s Františkem 8:15 Život ve 
vztahu: Franz Kett a jeho pedagogika 9:00 Živě s Noe [L] 
9:20 Dědek a jeho kreslený svět: Sliby chyby [P] 9:25 Harfa 
Noemova: Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 9:41 Bohem 
zapomenuté kouty 10:20  Cvrlikání (68. díl): Pětník 
11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Mezi pražci (78. díl): 
Červen 2019 13:40 Vezmi a čti: Květen 2019 14:00 Živě 
s Noe [L] 14:30 Cesta k andělům (30. díl): Miloslav Fiala 
– prezident České katolické Charity 15:15 Mosambik – 
Cipriano 15:50 Příběhy odvahy a víry: Akademik Boris 
Rauschenbach (13. díl): Žiji na sklonku století 16:20 V sou-
vislostech 16:45 Noční univerzita: P. Raniero Cantalamessa 
– Panna Maria – naše matka a sestra ve víře 17:35 Můj 
chrám: Kateřina Koubová, šéfredaktorka Katolického týde-
níku, kostel Povýšení svatého Kříže v Karviné 18:00 Živě 
s Noe [P] 18:30 O Mlsálkovi (14. díl): Jak Mlsálek naku-
poval 18:40 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné – Páslo dívča 
páva, Keď sem išel kolem panskej zahrady 18:50 Putování 
Modrou planetou: Mexiko [P] 19:25 BlueGate na Mohelnickém 
dostavníku 2012 19:50 Dědek a jeho kreslený svět: Sliby 
chyby 20:00 Biblická studna [L] 21:05 ARTBITR – Kulturní 
magazín (76. díl) 21:20 Meditační kaple sv. Jana Pavla II. 
v Ústí nad Orlicí 21:30 Živě s Noe [P] 22:10 Noemova 
pošta: Květen 2019 23:40 Terra Santa News: 29. 5. 2019 
0:05 Noční univerzita: Jan Royt – Zrození raně křesťanského 
umění 1:35 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 4. 6. 2019
6:05 Setkání s Václavem Hudečkem (1. díl): 39. ročník MF 
Pardubické hudební jaro 6:55 Pod lampou 9:00 Živě s Noe [L] 
9:20 Dědek a jeho kreslený svět: Malý a vražedný [P] 
9:25 Příběhy opravdových matek: Iveta Sochorová [P] 
9:55 Noční univerzita: Jan Royt – Zrození raně křesťan-
ského umění 11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Muzikanti, hrajte 
13:20 BET LECHEM – vnitřní domov (22. díl): Matteo Pesce 
– O klášteru Deserto di Varazze 13:45 V pohorách po ho-
rách (36. díl): Pytlácké kameny – Jizerské hory 14:00 Živě 
s Noe 14:30 Cesta k andělům (31. díl): Zuzana Lapčíková 
– hudebnice 15:25 Propast 16:00 Noemova pošta: Květen 
2019 17:35 Berou nás 18:00 Živě s Noe [P] 18:30 O Mlsálkovi 
(15. díl): Jak Mlsálek zkoumal budík 18:40 Sedmihlásky 
(125. díl): Vrtěné – Páslo dívča páva, Keď sem išel kolem 
panskej zahrady 18:45 Animované příběhy velikánů dějin: 
Leonardo da Vinci (1452–1519) 19:15 Nikdy není pozdě 
19:30 Zpravodajské Noeviny: 4. 6. 2019 [P] 19:50 Dědek 
a jeho kreslený svět: Malý a vražedný 20:00 Stalingradská 
Madona 20:50  Řeckokatolický magazín (204. díl) [P] 
21:05  Lednický park vypravuje 21:30  Živě s Noe [P] 
22:10 Missio magazín: Květen 2019 23:15 Terra Santa 
News: 29. 5. 2019 23:35  Světlo pro Evropu (10. díl): 
Mezináboženský dialog 23:45 Kostel na předměstí 0:00 Večer 
chval (76. díl): Současné písně chval 1:00 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Středa 5. 6. 2019
6:05 Zpravodajské Noeviny: 4. 6. 2019 6:30 Noční univerzita: 
P. Raniero Cantalamessa – Panna Maria – naše matka a sestra 
ve víře 7:25 Outdoor Films s Richardem Štěpánkem (80. díl): 
Vzdát můžeš zítra 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Dědek a jeho kres-
lený svět: Chlapi na útěku [P] 9:30 Přímý přenos generální 
audience papeže [L] 10:45 Probuzení Haiti 11:15 Radost – 
Sestra Lucia 11:30 Živě s Noe [L] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 MFF Strážnice 
2018: Procházka Strážnickým parkem 13:20 ARTBITR – 
Kulturní magazín (76. díl) 13:35 Zpravodajské Noeviny: 

14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Cesta k andělům (34. díl): Petr 
Bratský – politik a skaut 15:25 Putování Modrou planetou: 
Mexiko 16:05 Zpravodajské Noeviny: 6. 6. 2019 16:25 Bosna 
– Srdce pro bezmocné 16:55 Živě s Noe [P] 17:30 Kmochův 
Kolín: Harmonie 1872 Kolín [L] 18:40 O Mlsálkovi (18. díl): 
Mlsálek se s rodiči chystá na cestu 18:50 Sedmihlásky 
(125. díl): Vrtěné – Páslo dívča páva, Keď sem išel kolem 
panskej zahrady 19:00 Dědek a jeho kreslený svět: Malí velcí, 
bílí černí 19:10 Kmochův Kolín: Velký DO Dolní Chvatliny – 
Kolín [L] 20:15 V pohorách po horách (47. díl): Suchá Belá – 
Slovenský ráj 20:30 Kulatý stůl: Krize otcovství [L] 22:00 Živě 
s Noe [P] 22:40 Večeře u Slováka: Slavnost Seslání Ducha 
Svatého 23:10 Čas pro Malawi 23:55 Hlubinami vesmíru se 
Zdeňkem Bardonem: Robotizace dalekohledů 0:45 Naše pe-
níze, jejich osud 1:40 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 8. 6. 2019
6:05 Klapka s ... (84. díl): Janem Vačlenou 7:10 Naše mi-
losrdná Paní, Matka kubánského lidu 7:40 Filipínské rugby 
– hra o život 8:25 Hermie a jeho přátelé: Milo, bezbožná 
kudlanka nábožná 9:00 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné – 
Páslo dívča páva, Keď sem išel kolem panskej zahrady 
9:05 Animované příběhy velikánů dějin: Leonardo da Vinci 
(1452–1519) 9:40 Dědek a jeho kreslený svět: Nebuď 
blbej [P] 9:45 Mezi pražci (78. díl): Červen 2019 10:30 Terra 
Santa News: 5. 6. 2019 10:55 Festivalu UNITED 2018: pá-
teční dopolední program 12:00 Regina Coeli 12:05 Pod 
lampou 14:10 Kmochův Kolín: Průvod kapel městem [L] 
15:30 Kmochův Kolín: Dechový orchestr ZUŠ Prostějov [L] 
16:30 Večeře u Slováka: Slavnost Seslání Ducha Svatého 
17:00 Kmochův Kolín: Dechový orchestr ZUŠ Jeseník [L] 
18:05 Příběhy odvahy a víry: Otec Alexander Meň (14. díl): 
Na cestě za Kristem 18:30 O Mlsálkovi (18. díl): Mlsálek se 
s rodiči chystá na cestu 18:40 Sedmihlásky (125. díl): Vrtěné 
– Páslo dívča páva, Keď sem išel kolem panskej zahrady 
18:45 Muzikanti, hrajte 19:15 Světlo pro Evropu (11. díl): 
Patnáct let evropství slovanských národů [P] 19:30 V sou-
vislostech [P] 19:50 Dědek a jeho kreslený svět: Nebuď blbej 
20:00 Poletuchy [P] 21:00 Život za život 22:35 Živě s Noe 
23:40 Řeckokatolický magazín (204. díl) 0:00 V pohorách po 
horách (52. díl): Vozka – Hrubý Jeseník 0:10 Noční univer-
zita: P. Raniero Cantalamessa – Panna Maria – naše matka 
a sestra ve víře 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 9. 6. 2019
6:05  Vezmi a čti: Květen 2019 6:25  Noční univerzita: 
P. Bogdan Stepien – Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho 
prosí... 7:30 Jak potkávat svět (70. díl): S Karlem Dýnkou 
8:55 Dědek a jeho kreslený svět: Svéráz jedinečnosti [P] 
9:00 Večeře u Slováka: Slavnost Seslání Ducha Svatého 
9:30 Mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého z ná-
městí Sv. Petra v Římě [L] 11:20 Řeckokatolický maga-
zín (204. díl) 11:35 ARTBITR – Kulturní magazín (76. díl) 
12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V sou-
vislostech 12:40 Světlo pro Evropu (11. díl): Patnáct let ev-
ropství slovanských národů 12:50 Zpravodajský souhrn uply-
nulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 
13:30 V pohorách po horách (51. díl): Vápeč – Strážovská 
hornatina 13:45 Kmochův Kolín: Závěrečný monstrkoncert [L] 
16:20 Noční univerzita: P. Zbigniew Czendlik – Současné 
Polsko 17:10  Živě s Noe 18:20  Sedmihlásky (87. díl): 
Horo krásná, spanilá 18:25 Animované příběhy velikánů 
dějin: Galileo Galilei (1564–1642) 19:00 Česká věda [P] 
19:20 Křesťané na Arabském poloostrově 19:50 Dědek 
a jeho kreslený svět: Svéráz jedinečnosti 20:00 Letnice na 
Noe [L] 21:05 Má vlast: Mariánské Lázně [P] 22:20 V sou-
vislostech 22:40 Děkujeme Vám! 0:15 Polední modlitba 
Sv. otce Františka 0:30 Zpravodajský souhrn uplynulého 
týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 1:10 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. ČERVNA 2019

 

Liturgická čtení
Neděle 2. 6. – 7. neděle velikonoční
1. čt.: Sk 7,55–60
Ž 97(96),1+2b.6+7c.9
Odp.: 1a+9a (Hospodin kraluje, 
je povznesen nad celou zemí. 
Nebo: Aleluja.)
2. čt.: Zj 22,12–14.16–17.20
Ev.: Jan 17,20–26

Pondělí 3. 6. – památka sv. Karla 
Lwangy a druhů
1. čt.: Sk 19,1–8
Ž 68(67),2–3.4–5ac.6–7ab
Odp.: 33a (Pozemské říše, zpívejte 
Bohu. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 16,29–33

Úterý 4. 6. – ferie
1. čt.: Sk 20,17–27
Ž 68(67),10–11.20–21
Odp.: 33a (Pozemské říše, zpívejte 
Bohu. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 17,1–11a

Středa 5. 6. – památka sv. Bonifáce
1. čt.: Sk 20,28–38
Ž 68(67),29–30.33–35a.35b–36c
Odp.: 33a (Pozemské říše, zpívejte 
Bohu. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 17,11b–19

Čtvrtek 6. 6. – nezávazná památka 
sv. Norberta
1. čt.: Sk 22,30; 23,6–11
Ž 16(15),1–2a+5.7–8.9–10.11
Odp.: 1 (Ochraň mě, Bože, neboť se 
utíkám k tobě. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 17,20–26

Pátek 7. 6. – ferie
1. čt.: Sk 25,13b–21
Ž 103(102),1–2.11–12.19–20ab
Odp.: 19a (Hospodin si zřídil na nebi 
trůn. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 21,15–19

Sobota 8. 6. – ferie
1. čt.: Sk 28,16–20.30–31
Ž 11(10),4.5+7
Odp.: srov. 7b (Zbožní uzří tvou tvář, 
Hospodine. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 21,20–25

večer: vigilie slavnosti Seslání Ducha 
Svatého
1. čt.: Gn 11,1–9 
nebo Ex 19,3–8a.16–20b 
nebo Ez 37,1–14 nebo Jl 3,1–5
Ž 104(103),1–2a.24+35c.
27–28.29bc–30
Odp.: srov. 30 (Sešli svého Ducha, 
Hospodine, a obnov tvář země. 
Nebo: Aleluja.)
2. čt.: Řím 8,22–27
Ev.: Jan 7,37–39

Pondelok 3. 6. o 22:00 hod.: 

Venezuela – Ženy na kopci (dokument)

Za takmer zázračných okolností sa karmelitánkam podarilo vybudovať 

kláštor na hore Monte Sacro vo Venezuele. V srdci ich života je modlit-

ba a obeta seba samých za všetkých ľudí, ktorí v živote zblúdili zo správ-

nej cesty. Školské misijné sestry zasa pôsobia na chudobnom predmes-

tí mesta La Morán.

Utorok 4. 6. o 21:45 hod.: 

Vaticano 

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapu-

je aktuality zo života cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov 

prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hrani-

cami všedných dní.

Streda 5. 6. o 20:30 hod.: 

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a spravodlivosť)

„Každý systém, podľa ktorého by sociálne vzťahy mali byť úplne určo-

vané ekonomickými faktormi, je proti prirodzenosti ľudskej osoby a jej 

konania“. To sú slová z Katechizmu katolíckej cirkvi. Ako sa to prejavuje 

v spoločnosti? Čo je spravodlivé v ekonomickom živote? Čo vlastne zna-

mená spravodlivosť pred zákonom, kedy je zákon spravodlivý a kedy nie 

je? Moderuje Ľuba Oravová.

Štvrtok 6. 6. o 16:45 hod.: Spolu

Relácia, v ktorej SPOLU zažijeme dobrodružstvo, SPOLU budeme spo-

znávať pravé hrdinstvo a SPOLU sa naučíme, ako bojovať s drakom.

Piatok 7. 6. o 20:30 hod.: 

Charles de Foucauld – Brat všetkých (dokument)

Život Charlesa de Foucaulda stvárňuje cestu človeka plného životnej sily 

za duchovným bohatstvom. Charles de Foucauld ponúka svoj život ako 

symbol lásky a porozumenia všetkým ľuďom, ktorí hľadajú cestu k Bohu.

Sobota 8. 6. o 20:30 hod.:  

Pedro Poveda – Svetlo z Guadixu (film)

Pedro Poveda – svätec, humanista, ale predovšetkým Kristov kňaz. Svo-

jou mučeníckou smrťou na začiatku občianskej vojny v Španielsku vy-

dal svedectvo viery.

Nedeľa 9. 6. o 10:30 hod.: Svätá omša z Vatikánu

Priamy prenos na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. 

Programové tipy TV LUX od 3. 6. 2019 do 9. 6. 2019

Viac informácií na www.tvlux.sk

Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská zvou na 
5. POUŤ SCHOL A SCHOLIČEK „Zazpívejme Panně Marii a Pánu Bohu“ – sobota 15. června 2019

Hlavní poutní mše svatá v 10.15 hodin. Společná přehlídka všech zúčastněných schol se uskuteční od 13.30 hodin 
ve svatohostýnském amfiteátru. V případě extrémně nepříznivého počasí se vystoupení schol uskuteční v bazilice. 
Scholy mohou také vystupovat při dopoledních mších svatých.
Vaše přihlášky a informace: moric.jurecka@seznam.cz. Virtuálně na http://bazilika.nwt.cz.

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

Antifona 642 722 1692 1907 642 722 1708 1924 642 722 642 722 642 722

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

Ranní chvály:

Hymnus 642 722 1693 1907 642 722 1708 1925 642 722 642 722 642 722

Antifony 654 735 1046 1165 1062 1182 1076 1198 1092 1215 1107 1232 1123 1249

Žalmy 1030 1150 1046 1166 1062 1183 1076 1198 1093 1215 1108 1232 1124 1249

Krátké čtení a zpěv 654 736 1694 1910 661 743 1710 1928 667 750 670 754 673 757

Antifona k Zach. kantiku 655 736 1694 1910 661 744 1711 1929 667 751 670 754 674 758

Prosby 655 736 1694 1910 661 744 1711 1929 667 751 671 754 674 758

Závěrečná modlitba 655 737 1386 1553 662 744 1387 1554 1388 1555 671 755 674 758

Modlitba během dne:

Hymnus 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723

Antifony 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723 643 723

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

Krátké čtení 655 737 659 741 662 744 665 748 668 751 671 755 674 759

Závěrečná modlitba 655 737 659 741 662 744 665 748 668 751 671 755 674 758

Nešpory: SO 1. 6.

Hymnus 641 721 641 721 1698 1913 641 721 1714 1932 641 721 641 721 641 721

Antifony 652 734 656 738 1056 1177 1072 1193 1087 1209 1102 1226 1118 1243 676 760

Žalmy 1025 1144 1040 1159 1057 1177 1072 1193 1087 1209 1102 1226 1118 1243 676 760

Kr. čtení a zpěv 652 734 656 738 1701 1917 663 745 1717 1935 669 752 672 756 678 762

Ant. ke kant. P. M. 653 735 657 739 1702 1917 663 746 1718 1935 669 753 673 756 678 762

Prosby 653 735 657 739 1702 1917 663 746 1718 1936 669 753 673 757 678 763

Záv. modlitba 655 737 655 737 1386 1553 662 744 1387 1554 1388 1555 671 755 679 763

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

PRO KATECHEZI DĚTÍ OD 3 LET • Pavel Nebojsa – Doron • Brož., 120x120 mm, křídový papír, 24 stran, 35 Kč

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

DESATERO PŘIKÁZÁNÍ • PŘÍBĚH ZE STARÉHO ZÁKONA
Vypráví Susanne Brandt a Klaus-Uwe Nommensen • Ilustrace 
Petra Lefin • Přeložil Štěpán Sirovátka • Redakce Ondřej Bakeš

Boží lid může konečně zapomenout na těžké časy v Egyptě. 
Pro život na svbodě jsou ale potřeba pravidla. Knížka neobsahu-
je znění Desatera, nýbrž podává v několika větách jeho obsah.

JOSEF A JEHO BRATŘI • PŘÍBĚH ZE STARÉHO 
ZÁKONA
Vypráví Susanne Brandt a Klaus-Uwe Nommensen • Ilustrace 
Petra Lefin • Přeložil Štěpán Sirovátka • Redakce Ondřej 
Bakeš

Jákob má dvanáct synů a je na ně hrdý. Ale nejmladšího 
z nich, Josefa, má nejraději. Toho si všímají i Josefovi bratři a Jo-
sef tak zas a znovu budí mezi svými bratry závist. Jednoho dne 
však Josef zmizí.

MUDRCI Z VÝCHODU • PŘÍBĚH Z NOVÉHO ZÁKONA
Vypráví Susanne Brandt a Klaus-Uwe Nommensen • Ilustrace 
Petra Lefin • Přeložil Štěpán Sirovátka • Redakce Ondřej 
Bakeš

Příběh prvních Vánoc z pohledu mudrců z Východu. Tři krá-
lové putují za záhadnou hvězdou, která je dovede do Betléma 
k novorozenému Ježíškovi.

PAVEL APOŠTOLEM • PŘÍBĚH Z NOVÉHO ZÁKONA
Vypráví Klaus-Uwe Nommensen • Ilustrace Petra Lefin • 
Přeložil Štěpán Sirovátka • Redakce Ondřej Bakeš

Saul se velice zlobí na novou skupinu křesťanů. Chce udělat 
všechno pro to, aby přestali dál šířit svoje poselství. Myslí si, že 
zrazují víru Božího lidu. Jednou Saul cestuje do Damašku. Ale 
to, co se mu přihodí cestou, změní celý jeho život...

PETRŮV PŘÍBĚH • PŘÍBĚH Z NOVÉHO ZÁKONA
Vypráví Klaus-Uwe Nommensen • Ilustrace Petra Lefin • 
Přeložil Štěpán Sirovátka • Redakce Ondřej Bakeš

Ježíš je Petrův nejlepší přítel. Petr ho obdivuje a také by chtěl 
být takový jako on. Když Ježíš vypráví lidem o Bohu, Petr se v du-
chu raduje. Petr má ale občas strach. Přesto, díky svému přátel-
ství s Ježíšem, nakonec překoná sám sebe.

SVATÝ MARTIN
Vypráví Esther Hebert a Gesa Rensmann • Ilustrace 
Mile Penava • Přeložil Štěpán Sirovátka • Redakce Ondřej 
Bakeš

Jednoduché texty a vyprávějící obrázky nabízejí základní in-
formace ze života všem dobře známého světce.

SVATBA V KÁNĚ • PŘÍBĚH Z NOVÉHO ZÁKONA 
PODLE JANA 2,1–11
Vypráví Martina Groß • Ilustrace Petra Lefin • Přeložil 
Štěpán Sirovátka • Redakce Ondřej Bakeš

Mira a Tobiáš mají svatbu a pořádají velikou slavnost. Pozvá-
ní přijali i Ježíš a jeho matka. Všichni jsou veselí, vypravují, tan-
čí a hodují. Najednou dojde k velké nepříjemnosti, která může 
celou slavnost pokazit. Maria je ale přesvědčena, že Ježíš doká-
že pomoci.


