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Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Padesát dnů po Velikonocích 
jsou apoštolové ve večeřadle, 

které se mezitím stalo jejich domovem, 
kde je Maria, Matka Páně, prvkem sou-
držnosti, a prožijí událost překonávající 
jejich očekávání. Shromážděni v modlit-
bě – modlitba jsou „plíce“, které dávají 
učedníkům dech v každé době – jsou pře-
kvapeni vpádem Boha. Jde o vpád, kte-
rý netoleruje uzavřenost, dokořán oteví-
rá dveře silou větru, připomínajícího ono 

prapůvodní vanutí  ruach, a plní příslib 
„moci“, který dal před odchodem Zmrt-
výchvstalý (srov. Sk 1,8). Najednou se-
stoupil shůry „hukot, jako když se přiže-
ne silný vítr, a naplnil celý dům, kde se 
zdržovali“ (Sk 2,2).

K větru se přidává oheň, který odkazu-
je k hořícímu keři a k Sinaji a daru Desa-
tera (Ex 19,16–19). Oheň v biblické tradici 
doprovází Boží zjevení. Ohněm Bůh udě-
luje svoje slovo, které je plné života a sí-
ly (srov. Žid 4,12) a otevírá budoucnost; 

O Skutcích apoštolů – „jazyky jako z ohně“ (Sk 2,1–4)
Katecheze papeže Františka při generální audienci 19. června 2019 

na Svatopetrském náměstí v Římě

oheň je symbolickým výrazem jeho půso-
bení, kterým rozehřívá, osvěcuje a zkou-
má srdce, a jeho péče, kterou zkouší stá-
lost lidských děl, jež očišťuje a oživuje. 
Zatímco na Sinaji je slyšet Boží hlas, v Je-
ruzalémě o Letnicích mluví Petr, skála, 
na níž se Kristus rozhodl zbudovat svoji 
církev. Slabé Petrovo slovo, schopné do-
konce zapřít Pána, je prostoupeno ohněm 
Ducha a dostává sílu i schopnost pronik-
nout do srdcí a pohnout k obrácení. Bůh 

Pokračování na str. 5

„Tvá víra tě zachránila,“ říká Ježíš 
často v evangeliu. V praxi to znamená, 
že víra v Ježíše, Božího Syna, který s Ot-
cem a s Duchem Svatým je všemohoucí 
a nekonečně miluje člověka, je nezbytně 
nutná pro spásu lidské duše. Někdo to, 
jak se říká, „stihne až na poslední chví-
li“, ale lépe i takto než být navěky zavr-
žen. Copak by křesťan takovému člově-
ku mohl závidět, že si užíval života a pak 
v posledních okamžicích života obráce-
ním získal věčnou spásu? Můžeme si být 
jisti, že Bůh své věrné, obdařené vírou 
a posláním mnohem dříve, spravedlivě 
odmění nejen v nebi, ale již zde na zemi. 
I když často, paradoxně, jim dá vstoupit 
do utrpení, duševní vyprahlosti, pocitu 
křivdy či ztráty síly v každodenním boji 
o pravou víru. Nicméně jeho přítomnost 
je zdrojem mnohem větší radosti a štěs-
tí, než by se kdo odvážil jen pomyslet...

To všechno dobře víme, ale je zde 
obvyklá otázka: Je tomu tak v našem ži-
votě? Není-li, pravděpodobně bude na-
še duše znečištěná hříchem. Je těžké si 
to připustit, ale pokora je jediná možná 
cesta, jak navrátit zpět do svého života 
radost z Boží přítomnosti, z jeho lásky 
k nám. Vědomí, že o svou duši, o svoji 
víru musím bojovat s ďáblem, který ne-
ctí žádná pravidla boje, je důležitou pod-
mínkou konečného vítězství, jež je mož-
né jedině skrze Boží milost. Je třeba brát 
v úvahu i mučednictví pro víru v Ježí-

še, ať už v jakékoliv podobě; nelze dělat 
kompromisy s tímto světem, protože pak 
nemusíme být pevní, a zřejmě opravdu 
nebudeme, když dojde na boj rozhodu-
jící. (str. 6–7) To platilo v dějinách spá-
sy vždy a nikdy platit nepřestane.

Vytrvalost ve víře je ctností, o kterou 
je třeba stále se modlit, nečekat, až při-
jdou krušné chvíle a budeme se cítit na 
pokraji svých duchovních či duševních 
a tělesných sil. Svědčí o tom život svět-
ců a světic a výjimkou není ani bl. Marie 
Romero Menesesová. (str. 4–5) Vyžadu-
je to ovšem modlitbu s neochvějnou dů-
věrou v Boží všemohoucnost, (str. 9–10) 
která rovněž skrze milost způsobuje i to, 
že člověk pevně důvěřující v Boha a je-
ho lásku k lidem obstojí i v nejtěžších 
zkouškách víry, v rozhodujícím boji 
o spásu své duše. Naše modlitby často 
nejsou vyslyšeny právě proto, že zapo-
mínáme na to, že Bůh může i to, co u li-
dí je nemožné.

Konečně, je to i výzva Panny Marie 
v Tre Fontane, která říká: „Mějte víru, 
nepřemohou vás.“ (str. 13) Těmi, kdo 
by nás měli přemoci, jsou zde myšleni 
pronásledovatelé pravé katolické víry 
a všech, kdo jsou jejími věrnými nosite-
li. Je tedy zřejmé, že být připraven trpět 

pro víru v Ježíše je jakousi nezbytnou 
nutností, jež paradoxně může prozářit 
náš život. Proč? Získáváme tím účast na 
Ježíšově výkupné oběti na kříži a naše 
„jména jsou zapsána v nebi“, jak pra-
ví závěr dnešního Lukášova evangelia.

Hlavním nepřítelem však zůstává ten, 
kdo je jím od počátku lidských dějin: ďá-
bel. A ten, jak jsme již řekli, je velice lsti-
vý, nedrží se žádných pravidel, je zákeř-
ný, nevypočitatelný... O to je těžší s ním 
bojovat, a bez milosti Boží, bez posily 
živým Ježíšem a bez Panny Marie, kte-
rá spolu s archandělem Michaelem sto-
jí v čele tohoto boje, sami zvítězit nedo-
kážeme. A tak i v době prázdnin bude 
nanejvýš žádoucí, abychom se zastavo-
vali, pokud to jen bude možné, aspoň 
na chvíli před Nejsvětější svátostí a uctí-
vali živého Ježíše a prosili ho o požeh-
nání pro nás a naše blízké, ba pro celý 
svět. Můžeme využít i některou z mod-
liteb svatých k Ježíši v Nejsvětější svá-
tosti. (str. 8–9) Takto posilněny budou 
naše kroky na tomto světě mnohem pev-
nější, radostnější, směřující vstříc věčné 
blaženosti. A bude to i jasná odpověď 
na Ježíšovu otázku, které se nikdo, kdo 
Ježíše poznal, nemůže vyhnout: „Půjdeš 
se mnou?“

Vyjděme, s Ježíšem, s Pannou Marií, 
se svatými... a naše víra nás zachrání.

Daniel Dehner

Editorial
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Po době přípravy, usebranosti 
a modliteb nadešel čas, kdy je 
třeba přiložit ruku k dílu. Na-

stává doba žní, je to doba namáhavé prá-
ce, která vyžaduje trpělivost a vytrvalost. 
Nedej se však pře-
dem zaskočit myšlen-
kou na břemeno dne 
i horka (1) a na mož-
nou únavu. Prorok 
Jere miáš ti z vnuk-
nutí Božího odha-
luje obraz, na jehož 
uskutečnění máš spolupracovat svým vy-
trvalým úsilím a trpělivým přičiněním. 
Konečným cílem a smyslem při hlásání 
radostné zvěsti je rozjásaný Jeruzalém, 
v němž se mohou všichni radovat a s roz-
koší srkat ze zdroje jeho slávy. Hospodino-
va štědrost chystá všem jeho obyvatelům 
doslova záplavu blaha. Vtiskni si tento 
obraz hluboko do srdce, aby se opět za-
radovalo i v době malomyslnosti a malát-
né únavy, aby jako tráva vypučely tvé kosti 
novou mladostí.

Pán rozesílá do širokého okolí třicet 
šest dvojic, ale jak sám prohlašuje, je to 
málo. Tvá spolupráce začíná především 
tím, že se připojíš k modlitbám o další 
dělníky. Ale nejde o jakékoliv dělníky. 
Námezdní pracovníci by tu nebyli k ni-
čemu. Poslouchej Pána pozorně, abys 
dobře pochopil, čím vším se mají jeho 
dělníci vyznačovat. Snad i proto je jich 
zatím tak málo, protože ne všichni mají 
tu odvahu a obětavost, aby přijali Hospo-
dářovy požadavky. Již z prvních slov Pá-
nova poslání můžeš poznat paradox Bo-
žího království.

Posílám vás jako ovce mezi vlky. Ovce 
nemají proti síle a dravosti vlků jiné ochra-
ny než včasný útěk. Ale Pán přesto svým 
ovcím ukládá, aby šly vlkům vstříc. Není 
to absurdní? Království pokoje se bude 
šířit nikoliv mocí, ale odzbrojující silou 
lásky, dobrotivosti a pokoje. Jeho poslo-
vé nemohou spoléhat na nic z toho, s čím 
tak rádi počítají lidé tohoto světa. Kristo-
vy ovce mají za úkol přetvářet zvlčilý svět 
právě tím, čím on zatím tak pohrdá a co 
pokládá jen za slabost a nemohoucnost.

Neberte si na cestu nic. Znamením va-
šeho postavení bude, že vyjdete za svým 
posláním jako ti nejchudší, nejubožej-
ší, méněcenní. Právě ti, které svět podle 
svých měřítek a hodnot řadí spíše mezi 

blázny, mohou být přesvědčivými hlasa-
teli pravé moudrosti.

Neposílám vás do světa, abyste si 
ho podrobili, ale chci, abyste mi všech-
ny národy získali za mé učedníky (2). Ne-

budete si tedy počí-
nat jako dobyvatelé, 
kteří chtějí rozšířit 
své panství a počí-
tají přitom, že uko-
řistí něco ke svému 
obohacení. Naopak, 
posílám vás, abyste 

rozdávali z nejvzácnějších pokladů, kte-
ré jsou vlastní Božímu království. Moje 
království je království pokoje, který mu-
sí ovládat mé posly tak, aby vyzařoval 
z každého jejich pohledu, slova i skutku. 
Vaším úkolem je připravovat mi cestu (3). 
Proto vás posílám tam, kam já sám chci 
přijít. Především z vaší dobrotivosti musí 
být zřejmé, že se přiblížilo Boží království. 
Běda vám, jestliže svým příkladem zaví-
ráte před lidmi Boží království a mně tak 
zabraňujete vstoupit (4). Když však narazíte 
na ty, kteří dar Božího pokoje nepřijímají 
pro tvrdost svého srdce, pak nejsou toho 
pokoje hodni a pokoj se vrátí k vám. Tam, 
kde nepřijmou vás, nepřijali mne, a mu-
sí se nicméně jasně dovědět, že Sodomě 
bude v onen den lehčeji než onomu městu.

Nehoňte se za úspěchem pro úspěch. 
Nejste přece prodavači, kteří chtějí udat 
své zboží za každou cenu, smlouvají a sle-
vují s myšlenkou na svůj zisk. Laciné kom-
promisy a ústupky duchu doby a veřejné-
mu mínění neslouží Božímu království. 
Boží království znamená úplnou změnu 
života a nikoliv splynutí se světem. Pro-
to se varujte toho, že byste usilovali o la-
cinou spokojenost a přizpůsobovali se to-
muto světu (5). Nekupujte si přízeň lidí, ale 
usilujte, aby se všichni radovali v Bohu (6).

Opravdová radost pramení z pokoje, 
který je darem Boží lásky. Ukazujte všem 
moji dobrotu na tom, jak budete prokazo-
vat služby lásky. Dar pokoje není určen 
pro privilegované. Vaše pozornost se mu-
sí především obrátit k nejpotřebnějším 
a nejubožejším, o které svět pečuje nej-
méně. Zaneste můj pokoj těm, kteří trpí 
a strádají, služte s láskou potřebným, za-
rmouceným, nemocným a opuštěným. 
Ty navštěvujte, těšte, uzdravujte, očišťuj-
te, a tak vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste 
dostali, zadarmo dejte.(7)

Liturgická čtení
1. čtení – Iz 66,10–14c
Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad 
ním všichni, kdo ho milujete, radujte se 
s ním, radujte se všichni, kdo jste nad 
ním naříkali, abyste sáli do sytosti z pr-
su, který utěšuje, abyste pili s rozkoší ze 
zdroje jeho slávy.
Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přiva-
lím na něj blaho jako řeku, jako rozvod-
něný potok slávu národů.
Budete sát, ponesou vás na zádech a na 
klíně vás budou laskat. Jako matka utě-
šuje svého syna, tak já vás potěším, v Je-
ruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to 
a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypu-
čí vaše kosti. Hospodinova ruka se uká-
že na jeho služebnících.“

2. čtení – Gal 6,14–18
Ať je daleko ode mě, abych se chlubil 
něčím jiným než křížem našeho Pána 
Ježíše Krista, kterým je pro mě ukři-
žován svět a já světu. Vždyť ani obříz-
ka nic není, ani neobřezanost, ale no-
vé stvoření.
A na všechny, kdo se v jednání budou 
řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a mi-
losrdenství, totiž na pravé Boží Izraelity.
A pro budoucnost ať mě už nikdo s tě-
mi věcmi neobtěžuje! Vždyť já na svém 
těle nosím znamení, že náležím Ježíšo-
vi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať 
je s vámi! Amen.

Evangelium – Lk 10,1–12.17–20
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát 
učedníků, poslal je před sebou po dvou 

Žeň a dělníci
Zamyšlení nad liturgickými texty 

dnešní neděle

Radujte se, že vaše jména 
jsou zapsána v nebesích.

14. neděle během roku – cyklus C

Jak vyhovět takovým náročným poža-
davkům? Vyprošuj vytrvale od Pána so-
bě i všem jeho apoštolům hlubokou víru 
v nekonečnou a všudypřítomnou moc 
toho, který vás posílá, a naprostou důvě-
ru v pravdivost každého jeho slova, kte-
ré vám svěřil k hlásání. A neméně nalé-
havě pros o pokoru, která neklade svou 
chloubu do ničeho jiného než do kříže na-
šeho Pána Ježíše Krista.

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Mt 20,12; (2) srov. Mt 28,19; 
(3) srov. Mk 1,2; (4) srov. Mt 23,13; 
(5) srov. Řím 12,2; (6) srov. Ž 66,1; (7) Mt 10,8

Dokončení na str. 7
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Narodila se 13. ledna 1902 v ni-
karagujské Granadě jako jed-
no ze 13 dětí Felixe Romera 

Menesesy, ministra nikaragujské vlády. So-
lidní rodinné zázemí jí jako malé umožni-
lo učit se hrát na housle a na klavír, učit 
se malovat a vůbec uspokojovat si dětská 
přání. Ve 12 letech však těžce onemocně-
la a více než půl roku proležela s revma-
tickými horečkami a nemocným srdcem, 
o němž lékaři tvrdili, že neunese větší zá-
těž. Bez přestání se obracela k Nejsvětěj-
ší Panně s prosbou o uzdravení, až nabyla 
skálopevnou jistotu v její pomoc a tu šíři-
la mezi svými blízkými: „Vím, že mě Panna 
Maria uzdraví,“ říkávala. Proti přesvědče-
ní lékařů se pak v nezvykle krátkém čase 
skutečně postavila na nohy.

V jedné chvíli měla dokonce vidění 
Matky Boží, z něhož pro ni vyplynulo, že 
se má stát řeholnicí. O volbě kongregace 
nemusela příliš dlouho přemýšlet. Jelikož 
docházela do školy vedené salesiánkami, 
měla tuto otázku zodpovězenu dříve, než 
si ji vůbec položila. Charisma rodiny Do-
na Boska ji vzalo u srdce.

Vstup k nim však na matčino naléhá-
ní odložila až na 18. rok života. Její zpo-
vědník, rovněž salesián, jí tehdy již uzdra-
vené kladl na srdce: „Pamatuj, že přijdou 
krušné chvíle a že se může stát, že se budeš 
cítit roztrhaná na cucky, ale zůstaň i tehdy 
věrná a vytrvej ve svém povolání.“ Ve 21 le-
tech pak složila v San Salvadoru první sli-
by a šest let nato i sliby věčné.

V roce 1931 byla poslána do kostaric-
kého San José, kde měla zúročit v dětství 
nabyté hudební vzdělání i kursy kresle-
ní jako učitelka hudby a kreslení v kole-

giu pro dívky z předních rodin. Brzy si 
je získala, a mohla je proto nadchnout 
pro svůj plán – vybrala skupinku nejzbož-
nějších a nejnadanějších dívek a vyslala 
je na periférii města, aby tam zjistily, na-
kolik je zdejší situace zralá ke katechezi. 
Dívky po návratu referovaly sestře Marii 
o katastrofálních podmínkách panujících 
v této části San José, zoufalé bídě a bez-
naději. Jedna z žen jim na slova o Ježíši 
odsekla, že ji zajímá především to, kde 
vezme mléko pro své děti.

To přimělo sestru Marii k činu. Před 
Vánocemi roku 1939 vyzvala své chovan-
ky k „malé misii“, jak ji nazvala. Sesbíraly 
od svých rodin hromadu jídla a ošacení 
a rozdaly je chudobným lidem z předměs-
tí. Nezůstalo však jen u toho. „Půjdeme 
k nim a pomůžeme jim uklidit jejich obydlí. 
Zaneseme jim oblečení a jídlo, ale mějme 
na paměti, že pokud jim přineseme jenom 
mléko, ale ne našeho Pána, zanecháme je 
ještě chudší, než byli předtím.“

Vysílala je po dvou jako Ježíš apošto-
ly a ony se pak k ní vracely a se stejným 
nadšením vyprávěly, co se na periférii dě-
je. Tyto dívky, častokrát i mladičké díven-
ky, pocházející z dobře situo vaných rodin, 
obětavě pomáhaly obyvatelům předměst-
ských lokalit dávat do pořádku jejich za-
tuchlé příbytky, přinášely jim jídlo, které 
po dlouhé době (a leckdy i poprvé) na-
sytilo jejich žaludky, a modlily se s nimi.

Sestra Marie přes den plnila své po-
slání učitelky hudby a kreslení, po veče-
rech pak se svými nadšenými mladými 
pomocnicemi připravovala na další den 
balíčky s jídlem a kusy šatstva, kterými 
je zásobovali jejich příbuzní, a usilov-

PŘÁTELÉ OBNOVENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU
NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE!

Na stránkách www.marianskysloup.info jsou pro Vás připraveny 
informace z huti akademického sochaře Petra Váni. Budou zde informace 
o každém dnu, co huť ve výstavbě Mariánského sloupu provedla, co 
plánuje udělat, ale především – co od nás potřebuje a co nám nabízí. 
Sledujte proto tyto stránky denně!

Libor Rösner

Blahoslavená Marie Romero Menesesová
Měla štěstí na rodinu, do které se narodila, její otec byl totiž ministrem, což s sebou přinášelo i zajištěný život. Ona se 

později těchto jistot vzdala a starala se o ty, kteří takové štěstí jako ona neměli, snažila se jim zajišťovat aspoň krapet dů-
stojnosti a hlavně jim zprostředkovávala Krista.

ně a s důvěrou se modlily o požehnání 
pro své dílo.

Když jednou dvojice dívek zpravila ses-
tru Marii o setkání s hloučkem dětí, které 
pranic nevěděly o Ježíši a jeho Matce, do-
šla k závěru, že je třeba jednou provždy 

učinit přítrž podobné nevědomosti a ote-
vřít na předměstí i v okolních vesnicích 
oratoře, které by shromažďovaly děti, jež 
by se zde učily náboženství. Představená 
byla pro, námitky neměl ani místní bis-
kup, a tak se sestra Marie se svými mladý-
mi žačkami pustila do díla. Osm oratoří 
na začátku (r. 1945) se postupně rozrost-
lo na šestatřicet. Ona je pravidelně objíž-
děla a byla nápomocna radou i skutky. Li-
dem imponovalo počínání sestry Marie 
a jejích malých misionářek a velice rádi na 
ně přispívali, takže peněz na činnost ora-
toří i na charitativní činnost, která s ote-
vřením oratoří pochopitelně neustávala, 
bylo vždycky dost. Časem už ani nemuse-
la o nic žádat, lidé se sponzorskými dary, 
jak by se dnes řeklo, přicházeli sami od 

Blahoslavená Marie 
Romero Menesesová
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totiž volí to, co je ve světě slabé, aby za-
hanbil mocné (srov. 1 Kor 1,27).

Církev se tedy rodí z ohně lásky, z „po-
žáru“, který se rozhořel o Letnicích a vy-
jevuje moc Slova Zmrtvýchvstalého, 
prostoupenou Duchem Svatým. Nová 
a definitivní smlouva se nezakládá na slo-
vu vepsaném do kamenných desek, nýbrž 
na působení Božího Ducha, který obno-
vuje všechno a vrývá se do srdce z masa.

Slovo apoštolů je prostoupeno Du-
chem Zmrtvýchvstalého a stává se novým, 
jiným slovem, jemuž lze rozumět jakoby 
v simultánním tlumočení do všech jazyků, 
neboť „každý slyšel, jak mluví jeho vlast-
ní řečí“ (Sk 2,6). Jde o univerzální jazyk 
pravdy a lásky, kterému mohou rozumět 
i analfabeti. Jazyk pravdy a lásky chápou 
všichni. Přicházíš-li s pravdou svého srd-
ce, upřímně a s láskou, všichni tě pocho-
pí. A když nemůžeš mluvit, tak laskavým 
a opravdovým pohlazením.

Duch Svatý se projevuje nejenom sym-
fonií zvuků, která sjednocuje a harmo-

nicky uvádí v soulad odlišnosti, nýbrž se 
prezentuje jako dirigent orchestru, který 
rozeznívá partituru chvály velkých Bo-
žích skutků. Duch Svatý je tvůrcem spo-
lečenství, umělcem smiřování, který dove-
de odstraňovat bariéry mezi Židy a Řeky, 
otroky a svobodnými, aby z nich vytvořil 
jediné tělo. Buduje společenství věřících 
tím, že harmonizuje jednotu těla a mno-
host údů. Dává církvi růst tím, že jí po-
máhá překračovat lidská omezení, hříchy 
i každé pohoršení.

Údiv je obrovský, a někdo se táže, zda 
ti mužové nejsou opilí. Petr proto jmé-
nem všech apoštolů vystoupí a vykládá 
onu událost ve světle třetí kapitoly pro-
roka Joela, kde se zvěstuje nové vylití Du-
cha Svatého. Ježíšovi následovníci nejsou 
opilí, ale prožívají to, co svatý Ambrož 
nazývá „střízlivé opojení Duchem“, jež 
vzbuzuje uprostřed Božího lidu proroc-
tví skrze sny a vidění. Tento prorocký dar 
není vyhrazen jen některým, nýbrž všem, 
kdo vzývají jméno Páně.

Od nynějška Duch Svatý podněcuje srd-
ce k přijetí spásy, která přichází skrze Oso-
bu Ježíše Krista, toho, kterého lidé přibili 
na kříž, Bůh jej vzkřísil z mrtvých a „zba-
vil bolesti smrti“ (srov. Sk 2,24). On seslal 
Ducha, jenž řídí polyfonii chval, kterou mo-
hou slyšet všichni, neboť – jak řekl Bene-
dikt XVI. – „toto jsou Letnice: Ježíš a skrze 
něho sám Bůh přichází k nám a vtahuje nás 
do sebe“ (Homilie, 3. června 2006). Duch 
působí božskou přitažlivostí: Bůh nás svá-
dí svojí Láskou a zapojuje nás, aby pohnul 
dějinami a započal procesy, jimiž proni-
ká nový život. Jedině Boží Duch má moc 
zlidšťovat a sbratřovat každý kontext, po-
čínaje těmi, kdo jej přijmou.

Prosme Pána, aby nám dal zakusit no-
vé Letnice, rozšířil naše srdce a sladil na-
še smýšlení s tím Kristovým, abychom tak 
bez ostychu hlásali jeho proměňující slo-
vo a dosvědčovali moc lásky, která volá 
k životu všechno, co potká.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán

O Skutcích apoštolů – „jazyky jako z ohně“
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

sebe – movití podnikatelé, bankéři, poli-
tici. To byl výsledek její důvěry v pomoc 
Panny Marie, jíž otázku oratoří a vlastně 
celého díla svěřila.

Tisíce dětí, ale i dospělých nacházely 
v těchto oratořích útočiště, materiální, du-
chovní, ba i lékařskou pomoc. Nespočet 
lékařů totiž bez nároku na honorář trávi-
lo hodiny a hodiny ve zdravotních středis-
cích přiléhajících k těmto oratořím a po-
skytovalo zdravotní péči lidem, kteří by 
si ji jinak nemohli dovolit. Na kraji měs-
ta byla dokonce otevřena i jakási ambu-
lance výhradně pro chudé.

To ovšem nebylo zdaleka vše. Pod pa-
tronací sestry Marie vznikaly výdejna jíd-
la a šatstva, velký internát pro chudobné 
dívky, celá čtvrť domků pro nejnuznější 
obyvatele San José a na pozemku věno-
vaném jednou bývalou chovankou i měs-
tečko Panny Marie Pomocnice pro lidi 
bez domova – s mariánským kostelem 
a marián ským pramenem, u nějž se událo 
mnoho zázračných uzdravení i obrácení. 
Od roku 1965 pak k celkovému výchov-
nému programu přibyly i systematicky ve-

dené rekolekce pro všechny možné sku-
piny věřících.

Sestra Marie, která byla k lítosti svých 
žaček nucena rezignovat na své učitelské 
postavení, se k radosti lidu stala matkou 
všech. Lidé k ní přicházeli pro útěchu, 
přicházeli si k ní vylít srdce a postěžovat 
si na trudný úděl, ona jim podle svých 
sil a možností pomáhala, smiřovala roz-
kmotřené a upokojovala skleslé. Lásku 
k chudým zdědila po svém otci a dávala 
jí slovy i skutky průchod 24 hodin den-
ně, 168 hodin týdně. Sílu k tomu čerpa-
la před svatostánkem, úcta k Eucharistii 
doprovázená úctou k Matce Boží pro ni 
byly základem všeho. U ní si vyprosila, 
aby nemocní mohli ve vodě z pramene 
vyvěrajícího nedaleko kostela nacházet 
uzdravení. Věděla z vlastní zkušenosti, 
jak je Mariina přímluva mocná, jak jsme 
poznali na příhodě z dětství. V roce 1969 
si pak splnila sen, když procestovala Itá-
lii a navštívila místa spojená se životem 
a smrtí sv. Jana Boska a sv. Dominiky 
Marie Mazzarellové. Setkala se i s pape-
žem Pavlem VI., jemuž předala seznam 

osob v beznadějné situaci s prosbou o je-
ho papežské požehnání pro ně. Na prosbu 
generální představené dokonce objíždě-
la italská města a vyprávěla o počíná-
ní sale siánek v Nikaragui. I posluchači 
zvyklí už na ledacos nevycházeli z údivu 
nad dosaženými výsledky, za nimiž stá-
la především tato řeholnice, hovoříme-li 
o lidských zdrojích.

Sestra Marie dovršila své dílo 7. čer-
vence 1977, kdy podlehla infarktu. Pro 
obyvatele Nikaraguy byla její smrt obrov-
skou ranou, ze které se jen těžko vzpama-
továvali. Prezident země ji in memoriam 
prohlásil čestnou občankou a v San José 
po ní pojmenovali jednu z ulic. Největší 
pocty se jí však dostalo 14. dubna 2002, 
když ji Jan Pavel II. prohlásil za blaho-
slavenou. „Dcera Panny Marie Pomocnice 
dokázala ukazovat tvář Ježíše Krista, jenž 
se dává poznat při lámání chleba. Milova-
la Boha horoucí láskou a měla bezmeznou 
důvěru v Mariinu pomoc, byla vzornou ře-
holnicí, apoštolkou a matkou chudých, jimž 
prokazovala obzvláštní péči, aniž by něko-
ho vynechávala.“
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Křesťané nemohou žít na svě-
tě v pokoji, protože pokoj, 
o který prosí v modlitbě Be-

ránku Boží, není pokojem tohoto světa. 
Pokoje tohoto světa nepožívá ani Bůh, 
který neustále putuje z vyhnanství do vy-
hnanství, vždy o něco dříve, než si mů-
že na některém místě odpočinout, neboť 
ďábel ho všude vyslídí a pronásleduje, 
a ďábel je nepřítel nekonečně vytrvalý 
a zavilý. S ďáblem není možné ani chvil-
kové příměří, nejsou žádná pravidla boje, 
ďábel nezná rytířské zákony a rytířskou 
čest, neboť jako býval kdysi jedním z nej-
vyšších a nejjasnějších andělů, samým 
Světlonošem, tak nyní je ohavou, jejíž 
mrzkost nemůže obsáhnout žádná lid-
ská představa. Ač jeho zbraně jsou straš-
livé a jeho bojové umění znamenité, pře-
ce bojuje s nepředstavitelnou zbabělostí, 
přepadá svou kořist nejraději nahou, spí-
cí, v mrákotách, ve stavu, kdy je nejméně 
schopná obrany; vyhýbá se pokud mož-
no boji tváří v tvář; je -li přece poražen či 
aspoň odražen a nemůže-li ztracené bo-
jiště vyplenit, aspoň je znečistí. Chová se 
jako tvor, který nemůže nic ztratit, pro-
tože již všechno ztratil, především čest. 
Mstí se za útrpnost, kterou vzbuzuje při 
veškeré své moci. Mstí se Bohu, na nějž 
plivá, do něhož kope.

Nemohou tedy ani křesťané žít na 
světě v pokoji; pokoj světský by byl zna-
mením velikého nebezpečí pro křes-
ťanstvo, neboť kde je Bůh, tam chodí 
i ďábel, a kdyby ďábel přestal přichá-
zet, bylo by to známkou, že tam již ne-
ní ani Bůh. Ďábel ovšem též často čeká, 
až jeho kořist doroste a dozraje. To se 
stává v životě jednotlivců i v životě ná-
rodů. Požívá-li některý jednotlivec, ně-
která rodina, některý národ třebas ně-
kolikaletý pokoj, nutno předpokládat, 
že ďábel čeká, až bude větší a bohatší 
úroda, a dá si pak tím více záležet, aby 
tuto úrodu rozchvátil nebo zničil. Pro-
to ti, kteří zůstávají třeba i mnohá léta 
ušetřeni větších úkladů ďáblových, ma-
jí vlastně očekávat tím větší bouři a tím 
větší nebezpečí, zvláště proto, že ďábel 
často čeká až na děti jako na kořist nej-

větší, aby pak jediným úderem porazil 
několik generací.

Tato válka je věčná a neplatí pro ni žád-
né mírové snahy. S ďáblem nemůže být 
smír ani mír. To si mají uvědomit všich-
ni křesťané, aby nepodlehli klamu. Naše 
časná práce je neustále ohro-
žována, žádná pojišťovna, žád-
ná koalice, žádné mezinárodní 
zřízení nemůže zaručit jakous 
takous bezpečnost, neboť způ-
soby ďáblova boje jsou tak 
mnohé, že na podrobná opatření nestačí 
ani síly celého světa. Jediný platný příkaz 
opatrnosti je ten, abychom byli připraveni 
na všechno, tedy především na to, že mů-
žeme ztra tit všecko, úplně všecko, co je 
časné, tedy jmění, světskou čest, svobodu 
i život, a že tedy musíme hájit na prvním 
místě svou víru. Ztratíme-li všechno a ví-
ru si zachováme, zvítězili jsme.

V našem prostředí, kde je tolik věcí 
zmateno, nutno jednou ukázat na to, že 
právě ta cesta, která téměř zcela zarostla 
trním a bodláčím, je jedinou cestou sku-

Jaroslav Durych (1886–1962)

Krvavý pot
Úvaha o každodenním boji za spásu duše a mučednictví pro víru je aktuální i dnes...

tečné záchrany. Když před lety kdosi vy-
dal heslo, že nepotřebujeme mučedníky, 
netušilo se, kolik zla toto zdánlivě rozum-
né heslo způsobí. Na aktivní náboženský 
život se teď pohlíží jako na přepjatost 
podezřelých lidí, kteří, nemohou-li se ji-

nak uplatnit, chtějí aspoň ka-
lit vodu. A to má za následek 
pokračující vzrůst vlažnosti 
a zbabělosti ve věcech víry. 
I když bylo a je vždy nutno 
bránit lidem, aby se nedo-

pouštěli neuvážených zbrklostí, ke kte-
rým bývají puzeni spíše temperamentem 
a ješitností než moudrostí víry, přece jen 
nelze dosti znova a znova zdůrazňovat, že 
hlavním úkolem křesťanů je, aby byli vždy 
připraveni k hrdinské oběti, bez zbrklosti 
ovšem, ale zato pevně a rozhodně. Výsled-
kem hesla, že nepotřebujeme mučedníky, 
je pak to, že už pouhé pomyšlení na obě-
ti, které žádá nebo může žádat víra, vzbu-
zuje v přemnohých katolících odpor tak 
nepřekonatelný, že jsou ochotni přistou-
pit spíše k jakémukoliv sebenebezpečněj-
šímu kompromisu s tímto světem, než by 
připustili, že tento zákon víry může celou 
svou tíží dopadnout v nečekané chvíli ta-
ké na ně. Ovšem, někdo staví dům, jiný si 
ještě neuložil peníze v bezpečí, jiný chce 
vdát dceru, jiný čeká, až syn přejme živ-
nost, každý by se rád nejprve dočkal za-
bezpečení výsledků své práce, a pak, pak 
už by se snad také nebránil položit hla-
vu na špalek. Ale takto se počítat nedá. 
Hodina může udeřit právě ve chvíli, kdy 
se to nejméně hodí, třeba cestou do láz-
ní, třeba večer před svatbou, třeba upro-
střed porodních bolestí. Nevíme kdy, ale 
máme být připraveni a tato příprava má 
být obsahem všeho našeho duchovního 
života, obsahem modliteb, kázání, pro-
mluv, výchovy dětí. Jen tak můžeme být 
silní, jen tak můžeme doufat, že budeme 
bojovat statečně a že třebas v poslední 
chvíli s pomocí Boží zvítězíme nejen nad 
ďáblem, ale i nad světem.

Jen z popletenosti je možné, že se 
u nás jaksepatří nectí hrdinské oběti ví-
ry, o nichž v posledních letech tak často 
čteme. Tisk se zmůže jen na protesty z ja-

Náboženské eseje, 
svého času publikované v revui 

Na hlubinu. 
Jsou to příklady Božích 

bojovníků – mučedníků pro víru.

Brož., A5, 120 stran, 142 Kč
Kontakt pro objednání knihy 

naleznete na poslední straně Světla.
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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 aktu ální potřeby. S ohledem na tuto skutečnost není v technických možnos-
tech redakce Světla zajistit včas kompletní přehled úmyslů. Na přání některých 
našich čtenářů otiskujeme vždy na začátku měsíce alespoň již známé úmysly, 
aby se tak mohli zapojit do společné modlitby. Aktuálně lze sledovat uveřejně-
ní 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, 

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

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ČERVENEC 2019

VŠEOBECNÝ ÚMYSL:

Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, 
přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.

NÁRODNÍ ÚMYSL:

Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši 
a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.

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

do všech měst a míst, kam chtěl sám 
přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. 
Proste proto Pána žně, aby poslal děl-
níky na svou žeň. Jděte! Posílám vás ja-
ko ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani 
mošnu, ani opánky. S nikým se cestou 
nepozdravujte.
Když někde vejdete do domu, napřed 
řekněte: »Pokoj tomuto domu!« Bude-
-li tam člověk hodný pokoje, spočine 
na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. 
V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, 
co vám dají, protože dělník má právo 
na svou mzdu. Nepřecházejte z domu 
do domu! Když přijdete do některého 
města a přijmou vás tam, jezte, co vám 
předloží, uzdravujte tamější nemocné 
a říkejte jim: »Přiblížilo se k vám Boží 

království!« Když přijdete do některého 
města a nepřijmou vás, vyjděte do je-
ho ulic a řekněte: »I ten prach, který 
se nám ve vašem městě přichytil na no-
hou, vám tu střásáme. To si však pa-
matujte: Přiblížilo se Boží království!« 
Říkám vám: Sodomě bude v onen den 
lehčeji než takovému městu.“
Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo 
a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí 
duchové se nám podrobují ve tvém jmé-
nu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem sata-
na padnout jako blesk z nebe. Dal jsem 
vám moc šlapat na hady, štíry a přemá-
hat všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic 
vám nebude moci uškodit. Ale radujte 
se ani ne tak z toho, že se vám podro-
bují duchové, spíše se radujte z toho, 
že vaše jména jsou zapsána v nebi.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

kési zdánlivé povinné slušnosti, a o vě-
cech, o kterých by se mělo rozjímat na 
kolenou, mluví a píše s politickým roz-
hořčením.

Máme na mysli krvavé oběti, které 
v posledním čase přinesli pro víru kato-
líci v Mexiku a ve Španělsku. Věřící ka-
tolík vidí v takové oběti vzrůst slávy Bo-
ží. V dřívějších stoletích se došlé zprávy 
o smrti mučedníků pro víru oslavovaly 
děkovnými bohoslužbami a slavnostním 
procesím. Tehdy ovšem katolíci, i když ži-
li životem třebas i velice světáckým, byli 
přístupni doteku Ducha a poznali, že mu-
čedníků pro víru nelze litovat, ale že se 
sluší spíše jim závidět jejich slávu a že 
v každém případě je nutno je ctít a osla-
vovat. Což nedávná krveprolití v severním 
Španělsku a všecka ohavná zvěrstva me-
xické vlády neslouží přímo slávě církve 
a slávě Krista ukřižovaného? Což nemá-
me být pyšni na ty biskupy, kněze, řehol-
níky a jeptišky, štvané z místa na místo, 
vězněné, bité, mučené a zabíjené? Což ty 
ztýrané a zmučené děti nedosáhly zaži-
va nejvyššího vyznamenání a nejvyššího 
šlechtictví, které může udělit jen Kristus 
sám? Jak ohavná je tu každá sentimenta-
lita na místě, kde se mají prsa dmout pý-
chou nad tím, jak živý, mocný a krásný 
je strom církve, ke které máme čest pa-
třit, a jak skvělé ovoce vydává. Naše srdce 
má být s nimi a v nich, v našich srdcích 
má být pro ně připraven příbytek nejprv-
nější, oni jsou naším vzorem, předvojem, 
nadějí a pýchou, oni nám ukazují a usnad-
ňují cestu. Litovat jich může jen ten, kdo 
v Boha nevěří a kdo je následovat nechce, 
kdo hledá vytáčky a úskoky, kdo chce jen 
slovy obalamutit Boha i sebe.

Ne, toto není příležitost k rozhořčení 
a protestům, jako nelze protestovat proti 
tomu, že se Kristus potí krví. Nedívá se 
na nás Kristus s lahodným obličejem, ja-
ký je na krucifixech, vypulírovaných zlat-
níky a stojících v salonech jemnostpánů, 
ale Kristus se svou pravou tváří, zkrváce-
nou, pošpiněnou a poplivanou. A ptá se 
jednoho každého z nás: Půjdeš se mnou?

Na hlubinu, X. roč., č. 1, 
leden 1935, str. 25–28

Z knihy Jaroslav Durych: 
Boží bojovníci. 

Matice cyrilometodějská s. r. o., 
Olomouc 2003, str. 5–8.
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Povzdech k Ježíši v Eucharistii

„Ó bezmezná lásko! Dáváš nám, Ty 
pravý Bůh a pravý člověk, sebe samého 
za pokrm, abychom jako poutníci v tom-
to pozemském životě nepadli pod tíhou 
svých slabostí, ale vždy se posilňovali Te-
bou – nebeským pokrmem.

Nevděčný člověče! Co ti zanechal tvůj 
Bůh? Dal ti sebe samého, On, pravý Bůh 
a pravý člověk, ukrytý pod způsobou bí-
lého chleba.

Ó výhni lásky! Není dost, že jsi nás 
stvořil ke svému obrazu a podobě a mi-
lostivě jsi nás očistil a obnovil Krví své-
ho Syna. Ty se nám dáváš za pokrm v ce-
lém svém Božském bytí, dokonalý Bože. 
Co Tě k tomu vede? Nic, jen Tvoje mi-
losrdná láska, bláznovství Tvého kříže!“

(sv. Kateřina Sienská)

Ať moje duše 
neustále žízní po Tobě

„Pronikni, ó nejsladší Pane Ježíši Kris-
te, nejtajnější zákoutí mé duše uzdravu-
jícími ranami své lásky, opravdovým po-
kojem a nejsvětějším milosrdenstvím, aby 
se má duše rozplývala touhou po Tobě, 
aby dychtila po Tvých nádvořích a chtě-
la být navždy jen s Tebou.

Děj, ať moje duše neustále žízní po To-
bě, Ty chlebe andělský, osvěžení pro duši, 
náš každodenní duchovní pokrme, mající 
v sobě veškerou sladkost, vůni a oblažu-
jící příchuť. Ať moje srdce neustále tou-
ží po chlebu, který nám dáváš Ty, ke kte-
rému s touhou vzhlížejí andělé. Kéž by 
se nejtajnější zákoutí mé duše naplnila lí-
bezností Tvé vůně!

Ať moje srdce neustále žízní po To-
bě, prameni života, moudrosti a pozná-
ní, po prameni věčného světla, po pří-
valu útěchy a bohatství v domě našeho 
Boha. Kéž by Tě moje srdce vytrvale hle-
dalo, našlo, utíkalo se k Tobě, přemýšle-
lo o Tobě, hovořilo o Tobě. Kéž by dělalo 
všechno ke chvále a slávě Tvého jména, 
s pokorou, láskou, útěchou a vytrvalostí 
až do krajnosti.

Pane, buď vždy mojí nadějí, důvěrou, 
útěchou, radostí, mým odpočinkem a zti-
šením, mým pokojem, sladkou a líbeznou 
vůní, mým pokrmem a občerstvením, 

mým útočištěm a oporou, mojí moudrostí, 
mým dědičným podílem a pomocí, mým 
pokladem, k němuž se ustavičně vine má 
mysl a srdce a v němž se natrvalo zakoře-
ňují. Amen.“ (sv. Bonaventura)

Modlitba po svatém přijímání

„Zůstaň se mnou, Pane, neboť potře-
buji Tvou přítomnost, abych na Tebe ne-
zapomínal. Ty dobře víš, jak snadno Tě 
zanedbávám.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem sla-
bý a potřebuji Tvou sílu, abych tak často 
neklesal na duchu a neupadl do hříchu.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi 
můj život a bez Tebe jsem jako pustá ze-
mě bez vody.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť Tys mé 
světlo a bez Tebe bloudím v temnotách.

Zůstaň se mnou, Pane, a ukazuj mi 
svou vůli.

Zůstaň se mnou, Pane, protože po-
třebuji slyšet Tvůj hlas, abych Tě mohl 
následovat.

Zůstaň se mnou, Pane, chci Tě milovat 
vroucí láskou a být stále v Tvé blízkosti.

Zůstaň se mnou, Pane, vím, že chceš, 
abych Ti zůstal věrný, ale bez Tebe to 
nedokážu.

Zůstaň se mnou, Pane, kéž by Ti mo-
je ubohá duše posloužila jako místo útě-
chy, jako útočiště Lásky.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť se při-
pozdívá a den se již nachýlil; blíží se smrt, 
soud a věčnost. Potřebuji neustále obno-
vovat sílu, abych na této cestě nezůstal 
stát, a právě proto potřebuji Tebe. Připoz-
dívá se a blíží se smrt. Bojím se temnoty, 

pokušení, suchopárnosti, kříže, soužení. 
Ó, jak Tě jen potřebuji, Ježíši, v tomto 
temném vyhnanství!

Zůstaň dnes večer se mnou, Ježíši, po-
třebuji Tě v tomto životě plném nebezpečí. 
Učiň, abych Tě poznal jako Tví učedníci 
při lámání chleba; aby mi svaté přijímá-
ní bylo vždy světlem, které rozptýlí kaž-
dou temnotu, silou, která mě povzbudí, 
jedinou radostí mého srdce.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť v hodi-
ně své smrti chci být sjednocen s Tebou, 
když ne skrze svaté přijímání, tak alespoň 
skrze Tvé milosrdenství a lásku.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť po To-
bě jediném toužím, po Tvé lásce, Tvé mi-
losti, Tvé vůli, Tvém srdci, Tvém Duchu, 
neboť Tebe nade všechno miluji a nepo-
třebuji žádnou jinou odměnu, jen abych 
Tě dokázal milovat ještě více. S neochvěj-
nou láskou Tě chci milovat celým svým 
srdcem zde na zemi a pokračovat tak už 
v dokonalé lásce po celou věčnost. Amen.“

(sv. Otec Pio)

Věřím, že jsi přítomen 
ve Svátosti oltářní

„Můj Pane Ježíši Kriste, který prokazu-
ješ lidem nesmírnou lásku tím, že dnem 
i nocí přebýváš v této Nejsvětější svátos-
ti, plný milosrdenství a lásky, trpělivě če-
káš, zveš a přijímáš každého, kdo Tě při-
jde navštívit, věřím, že jsi přítomen ve 
Svátosti oltářní.

Vzdávám Ti chválu z hlubin své nicot-
nosti a děkuji Ti za všechny milosti, který-
mi mě zahrnuješ, zejména za milost při-
jímat Tě v této Svátosti, za milost, že mi 
dáváš svoji nejsvětější Matku Marii jako 
tu, která se za mne mocně přimlouvá, a za 
to, že mě vytrvale voláš k sobě do chrámu.

Vzdávám úctu Tvému Nejsvětějšímu 
Srdci, plnému lásky, a děkuji Ti za tento 
velký dar; chci odčiňovat urážky, kterých 
se Tvoji nepřátelé dopouštějí vůči Tobě, 
přítomnému v Nejsvětější svátosti, která 
ať je velebena ve všech svatostáncích svě-
ta od nynějška až na věky.

Můj Ježíši, miluji Tě z celého srdce a li-
tuji, že jsem tolikrát urazil Tvoji nekoneč-
nou dobrotu. Milostivě mi pomáhej, abych 
Tě již více neurážel. Tak ubohý, jak jsem 
právě v této chvíli, se Ti zcela zasvěcuji.

Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti
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Důvěra je silná víra, že to, co 
od Boha žádáme, nám jistě 
dá, pokud to není k naší ško-

dě, ale v náš prospěch. Proto slovo důvěra 
někdy nahrazujeme slovem víra. Nedůvě-
ry se dopouštíme tehdy, když pochybu-
jeme anebo slabě věříme či nevěříme, že 
Bůh nám dá to, co potřebujeme. V tom 
případě sice věříme v Boha, v jeho exis-
tenci, avšak nevěříme v jeho lásku k nám 
a v jeho péči o nás. Slovo nedůvěra někdy 
nahrazujeme slovem nevěra. Nedůvěra je 
velkou urážkou Boha, protože svojí nedů-
věrou prozrazujeme svoji nevěru vůči Bo-
ží věrnosti, všemohoucnosti a vůči jeho 
lásce k nám. Nedůvěra je vždy znakem 
naší nevíry, že Bůh nás miluje.

Že Bůh od nás přímo žádá důvěru v je-
ho lásku a v jeho péči o nás, to vidíme na 
mnohých místech Písma svatého. Když 
někdo přišel k Pánu Ježíši a požádal ho 
o něco, Ježíš se ho nejprve zeptal, zda on 
věří tomu, že mu může udělat to, o co pro-
sí. Až když ho ten dotyčný ujistil, že mu 
věří, udělal mu to, oč žádal. Často čteme 
o tom, že Ježíš řekl: „Tvá víra tě zachrá-
nila“ a podobně.

V evangeliu čteme: „Když vešel do 
Kafarnau, přistoupil k němu jeden set-

ník a úpěnlivě ho prosil: »Pane,« řekl, 
»můj chlapec leží u mne doma ochrnu-
tý a strašlivě trpí.« On mu říká: »Půjdu 
a uzdravím ho.« – »Pane,« odvětil setník, 
»nezasloužím si, abys vešel pod mou stře-
chu; ale řekni jen slovo a můj chlapec bu-
de uzdraven. Vždyť i já jsem pouze pod-
řízený, mám pod sebou vojáky a říkám 
jednomu: Jdi! a on jde, a jinému: Přijď! 
a on přijde, a svému služebníkovi: Udě-
lej tohle! a on to udělá.« Když to Ježíš 
uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo šli za 
ním: »Vpravdě vám říkám, u nikoho v Iz-
raeli jsem nenalezl takovou víru. Říkám 
vám však, že mnozí přijdou od východu 
i od západu a zaujmou místa na hostině 
s Abrahámem, Izákem a Jakubem v ne-
beském království, zatímco synové krá-
lovství budou vyvrženi ven do tmy: tam 
bude pláč a skřípění zubů.« Potom řekl 
setníkovi: »Jdi! Ať se ti stane podle tvé ví-
ry.« A chlapec byl v tu chvíli uzdraven.“ 
(Mt 8,5–13)

Ježíši se líbila silná víra tohoto Římana. 
Pochválil ji a odměnil zázrakem uzdrave-
ní. Na druhé straně nevíra Židů se mu ne-
líbila. Svým apoštolům uměl vyčítat jejich 
malou víru. Když mu nešťastný otec ře-
kl, že apoštolové nedokázali uzdravit jeho 

P. Štefan Ištvaník CSsR

O důvěře
Odevzdávám Ti celou svoji vůli, své ná-

klonnosti, touhy a všechno, co mám. Od 
této chvíle, Pane, konej se mnou všechno 
podle své vůle. Prosím Tě jen o Tvoji lás-
ku, o dar vytrvalosti ve víře až do konce 
a o upřímnou snahu plnit Tvoji vůli. Svě-
řuji Ti také duše v očistci, zvláště ty, co 
uctívaly Nejsvětější svátost a blahoslave-
nou Pannu Marii, a prosím i za všechny 
ubohé hříšníky.

Konečně, můj drahý Spasiteli, všech-
ny své prosby připojuji k prosbám Tvého 
láskyplného Srdce a takto sjednocené je 
obětuji Tvému Otci, který je ve věčnosti, 
aby je pro Tvé jméno a pro Tvé zásluhy 
přijal a vyslyšel. Amen.“ 

(sv. Alfons Maria de Liguori)

Anima Christi 
(Duše Kristova, posvěť mě)

„Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kris-
tovo, zachraň mě. Krvi Kristova, opoj mě. 
Vodo z boku Kristova, obmyj mě. Utrpe-
ní Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vy-
slyš mě. Ve svých ranách ukryj mě. Ne-
dopusť, abych se odloučil od Tebe. Před 
zlým nepřítelem ochraň mě. V hodině mé 
smrti zavolej mě. A dej, ať přijdu k Tobě, 
abych Tě s Tvými svatými chválil na vě-
ky. Amen.“ (sv. Ignác z Loyoly)

Zdroj: https://churchpop.com 
(Redakčně upraveno)

Skladatelská soutěž pro nové varhany svatovítské katedrály
Hudební nakladatelství Českého roz-

hlasu a Nadační fond Svatovítské varha-
ny vyhlásili varhanní skladatelskou sou-
těž u příležitosti uvedení nových varhan 
Gerharda Grenzinga v pražské katedrá-
le svatého Víta, Václava a Vojtěcha.

Skladatelé mohou soutěžit o nejlep-
ší skladbu, která zazní na nových varha-
nách. Své asi desetiminutové skladby pro 
sólové varhany, které musí respektovat dis-
pozice a rejstříkování nových varhan, mo-
hou zájemci přihlašovat do 6. ledna 2020. 
Porota vybere tři skladby, jejichž nahráv-
ky umístí na webu Českého rozhlasu a je-
ho posluchači rozhodnou o vítězi. Vítěz 
bude znám 28. září 2020.

Myšlenka vybavit katedrálu odpoví-
dajícím nástrojem, který by svým zvu-
kem obsáhl celý prostor, je stará téměř 

sto let. Až v roce 2017 vznikla nadace na 
dostavbu nástroje a po výběrovém říze-
ní se v současné době nástroj zhotovuje 
v barcelonské dílně varhanáře Gerharda 
Grenzinga. V polovině října by měl var-
hanářskou dílnu navštívit kardinál Do-
minik Duka a při té příležitosti je v mon-
tážní hale naplánován koncert. Poté se 
nástroj demontuje a počátkem roku 2020 
převeze do Prahy.

Varhany také dostanou ozdobu v po-
době skleněných prvků, které budou 
umístěny mezi píšťalami. Autorem desig-
nu je Peter Olah, který mnoho let pracu-
je v automobilovém průmyslu. Inspiroval 
se tvarem Panské skály mezi Novým Bo-
rem a Kamenickým Šenovem, v regionu 
spojeném s výrobou skla. Čedičové skále 
se přezdívá „kamenné varhany“.

Na získání peněz pro vznik nových 
varhan nadační fond vyhlásil sbírku. Tr-
vá dva a půl roku a za tu dobu se větší-
mi i drobnými dary podařilo získat 98 % 
stanovené částky, přes 78 milionů korun.

V Praze varhany poprvé oficiálně zazní
15. června 2020 na svátek sv. Víta, hlav-
ního patrona katedrály, kdy budou při 
slavnostní liturgii požehnány pražským 
arcibiskupem, primasem českým, kardi-
nálem Dominikem Dukou.

Více informací a podmínky soutěže 
najdete na webových stránkách nakla-
datelství ČRo www.rozhlas.cz/naklada-
telstvi a na stránkách www.bohemianhe-
ritage.cz.

Podle www.cirkev.cz
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nemocného syna, Ježíš odvětil: „Nevěří-
cí a zvrácené plemeno, jak dlouho ještě 
s vámi budu? Jak dlouho vás ještě mám 
snášet? Přineste mi ho sem.“ (Mt 17,17) 
Když potom apoštolové byli s Ježíšem sa-
mi, zeptali se ho: „Proč jsme ho nedoká-
zali vyhnat my?“ – ,,Protože máte malou 
víru,“ říká jim. ,,Neboť vpravdě vám ří-
kám, budete-li mít víru jako hořčičné zr-
no, řeknete této hoře: Přesuň se odtud 
tam hle, a ona se přesune a nic vám ne-
bude nemožné.“ (Mt 17,19–20)

Již ve Starém zákoně Bůh požadoval 
od Židů důvěru v něho. Trestal svůj vy-
volený národ, když mu nedůvěřovali a od 
něho se odvrátili a hledali pomoc a ochra-
nu jinde. Tak čteme, že Samařsko zabrali 
Syřané a odvedli Izraelity do asyrského 
zajetí. Stalo se to roku 722 před Kristem. 
Protože Samařsko zůstalo bez mužů, Asy-
řané sem přivedli muže z pohanských ze-
mí a ti se usadili v Samařsku a ostatních 
jeho městech. Ti sem přinesli své pohan-
ské zvyky i pohanské náboženství. Pří-
činu pádu Samařska Písmo svaté uvádí 
takto: „Došlo k tomu, protože Izraelité 
hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, 
který je vyvedl z egyptské země a zachrá-
nil je před nadvládou faraona, egyptské-
ho krále. Oni uctívali jiné bohy. Řídili se 
zvyky národů, které Hospodin před nimi 
zahnal.“ (2 Král 17,7–8)

Z Písma svatého se dozvídáme také 
to, jak Bůh dokáže zachránit svoje, a to 
i v té nejtěžší situaci, když mu zcela dů-
věřují a nehledají pomoc jinde. Asyřané 
podnikli vojenskou výpravu také proti 
všem opevněným městům Judska. Asyr-
ským králem byl tehdy Senacherib. Ten 
judská města dobyl a potom se rozho-
dl, že zničí i Jeruzalém. Na Jeruzalém 
se valila obrovská vojenská síla. V Jeru-
zalémě byl králem Ezechiáš a v té době 
žil také prorok Izaiáš. Král, když slyšel, 
jak velká vojenská síla se valí na město, 
nevěděl, co by měl dělat, aby zachránil 
město i národ. Chtěl se obrátit na své 
mocné sousedy a prosit o vojenskou po-
moc. Prorok Izaiáš ho upozornil na to, 
že když se obrátí na sousedy, město bu-
de dobyto. Když bude důvěřovat Bohu, 
město bude zachráněno. Ezechiáš přijal 
tuto radu proroka. Oblékl se do pytlovi-
ny a šel do Hospodinova domu. Své po-
sly oblečené rovněž do pytloviny poslal 
k proroku Izaiášovi s prosbou o další ra-

du. Prorok králi Ezechiášovi poslal tuto 
zprávu: „Řekněte svému pánovi: Takto 
mluví Hospodin: Neměj strach ze slov, 
jež jsi slyšel, z rouhání, které proti mně 
chrlili slouhové asyrského krále. Hle, uve-
du do něho ducha a on se po jedné zprá-
vě, kterou uslyší, vrátí do své země a v je-
ho zemi jej nechám padnout mečem.“ 
(2 Král 19,6–7) Ezechiáš se jen modlil 
a zcela důvěřoval Bohu. Asyřané se utá-
bořili nedaleko Jeruzaléma s úmyslem, 
že zaútočí na město. A v Písmu svatém 
čteme: „Téže noci vyšel Hospodinův an-
děl a zasáhl v asyrském táboře sto osmde-
sát pět tisíc mužů. Za časného jitra to už 
byly jen mrtvoly. Asyrský král Senache-
rib strhl tábor a odtáhl. Vrátil se a zůstal 
v Ninive. Když se jednou klaněl v chrá-
mě svého boha Nisrocha, zabili ho me-
čem jeho synové Adramelek a Sareser 
a uprchli do araratské země. Namísto ně-
ho se stal králem jeho syn Asarchadon.“ 
(2 Král 19,35–37)

Bůh důvěru svých věrných nikdy ne-
zklame. Ale chce, abychom mu zcela dů-
věřovali a nehledali ještě pomoc i jinde. 
Když svoji důvěru v Boha opíráme o jeho 
všemohoucnost, jeho věrnost a jeho lás-
ku k nám, pak nás nikdy nezklame. Tak 
mu důvěřoval Ezechiáš, povzbuzen pro-
rokem Izaiášem a svojí důvěrou zachránil 
město Jeruzalém i svůj lid. Tato událost 
se stala v roce 701 před Kristem.

Je velkou urážkou Boha, když někdo 
nedůvěřuje jeho všemohoucnosti, jeho 
věrnosti a jeho nekonečné lásce. Tako-
vý člověk se nadarmo i modlí. Již svatý 
apoštol Jakub nás napomíná: „Nedostá-
vá-li se někomu z vás moudrosti, ať o ni 
prosí Boha – ten všem dává štědře, bez 
výčitek – a ona mu bude dána. Ale ať pro-
sí s důvěrou, bez váhání, neboť ten, kdo 
váhá, se podobá mořské vlně vzdouvané 
a zmítané větrem. Ať se takový člověk, 
muž s rozdělenou duší, nestálý na všech 
svých cestách, nedomnívá, že od Pána 
cokoli dostane!“ (Jak 1,5–8)

Často ve svých modlitbách zapomí-
náme na tuto skutečnost, že Bůh je vše-
mohoucí, že on všechno může, že může 
také to, co u lidí je nemožné. Když an-
děl Gabriel přišel k Zachariášovi, aby 
mu oznámil, že jeho manželka Alžběta 
počne a porodí syna, ten nechtěl andě-
lovým slovům uvěřit. Nedokázal si to to-
tiž ani představit, že by se ve svém stáří 

ještě mohli dočkat dítěte. Vždyť podle 
všech zákonitostí to už ani není možné. 
Bůh tehdy Zacha riáše potrestal němotou 
a on zůstal němý až do dne, kdy dítě bylo 
obřezáno. Čili němota byla trestem za je-
ho nedůvěru. (srov. Lk 1,20.64)

V naší nedůvěře zapomínáme i na jiné 
Boží vlastnosti. Zapomínáme, že Bůh je 
naším nebeským Otcem a že nás miluje 
svojí nekonečnou láskou, že se o nás sta-
rá, proto nám dá všechno, co potřebuje-
me, když ho s důvěrou prosíme.

O svatém Klementu Hofbauerovi se 
vypráví, že prosil ve svých modlitbách 
o velmi důležitou věc. Prosil dlouho a ne-
dostával ji. Jednou si klekl před svatostá-
nek a takto se modlil: „Ježíši můj, uvidím, 
kdo z nás dvou dříve ustoupí. Já však ne-
ustoupím, budu prosit, dokud nedosta-
nu.“ A věru, prosil a dostal. Toto neuráží 
Boha, když jsme neodbytní. On si právě 
toto přeje, abychom byli neodbytní. Ta-
kovými nás chce mít i Ježíš ve svém evan-
geliu, abychom byli neodbytní jako ona 
vdova před soudcem, který se Boha ne-
bál a před lidmi se nestyděl, a přece se jí 
neubránil. (srov. Lk 18,1–8)

Svatý Alfons byl pro změnu biskupem 
ve Svaté Agátě. Byl velmi chudý. Jednoho 
dne za ním přišel kuchař a oznámil mu, že 
dnes nebude oběd, protože jej nemá z če-
ho uvařit. Biskup zanechal práce, odešel 
do kaple, s úctou se přiblížil ke svatostán-
ku, zaklepal a řekl: „Pane, pro tebe pracu-
jeme a jsme hladoví!“ Pak odešel a pra-
coval dále. Po nějaké době přišel kuchař 
a oznámil, že oběd přece jen bude, proto-
že jistý člověk přinesl větší obnos peněz 
jako svůj dar pro ně. Bůh silnou důvěru 
svého služebníka nezklamal.

My si zapamatujme, že jen tolik dosta-
neme od Boha, kolik důvěry bude v na-
šich modlitbách, v našich prosbách. Jen 
tehdy prosme, když máme silnou důvě-
ru, že Bůh nám to dá. Prosit bez důvěry 
znamená prosit zbytečně. Největší pře-
kážkou naší důvěry v Boha je naše vel-
ká sebedůvěra, jež pochází z pýchy. Bůh 
pyšné nevyslyší. Proto se vždy modleme 
pokorně, s velkou důvěrou a s velkou ví-
rou v nekonečnou Boží lásku, kterou nás 
Bůh všechny miluje.

Z Ľudová čítanka na nedele 
a sviatky 6/2002 přeložil a upravil -dd-
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Centrum naděje a pomoci si připomíná 
v letošním roce již 25 let od své registrace.

Toto výročí jsme vnímali jako příleži-
tost ke společné oslavě i připomenutí to-
ho, co se za danou dobu podařilo.

Činnost organizace je zaměřena na 
pomoc v situacích týkajících se těhoten-
ství, mateřství, rodičovství, s důrazem na 
podporu úcty ke každému člověku, pod-
poru rodiny, manželství. Představuje veli-
ce pestrou mozaiku nabídky služeb, která 
zahrnuje jak sociální práci, přednáško-
vou, vzdělávací a publikační činnost, od-
borné poradenství, ale i gynekologickou 
ambulanci.

Proto i akce, které proběhly k příleži-
tosti připomenutí tohoto výročí, byly svým 
obsahem odlišné, a tak si mohl každý na-
jít to, co je mu blízké a co se ho týká.

V pondělí 20. května 2019 proběhlo se-
tkání určené převážně pro lékaře a zdra-
votníky na téma: Gynekologie jinak – bez 
hormonální antikoncepce a bez IVF (umě-
lého oplodnění). MUDr. Lázničková, gy-
nekoložka, zakladatelka a vedoucí orga-
nizace, představila přítomným možnosti 
gynekologické praxe s využitím sympto-
termální metody. Symptotermální metoda 
byla představena nejen jako vysoce spo-
lehlivá metoda v situaci, pokud se man-
želé potřebují vyhnout početí dítěte, ale 
byl ukázán diagnostický potenciál této me-
tody, která plně respektuje individualitu 
každého ženského cyklu, a tak umožňu-
je efektivní léčbu různých 
nepravidelností cyklů či 
dalších gynekologických 
diagnóz. Dále byla uká-
zána zdravotně i eticky 
nezávadná cesta, jak při-
rozeně počít, aniž by man-
želé museli podstupovat 
zásahy, které by jim zdra-
votně škodily. Komplexní 
přístup pomoci ke zdravé-
mu početí, nazvaný NAPROHELP, využí-
vá symptotermální metodu pro orientaci 
v cyklu a rozhodování o dataci vyšetření 
či nasazení léků. Díky tomuto efektivní-
mu přístupu se manželé ani lékaři nemu-
sí podílet na umělém vyrábění lidských 
zárodků a manipulacích s nimi. Při tom 
metoda NAPROHELP má až 80% úspěš-

nost porodů, tedy několikanásobně vyšší, 
než je úspěšnost asistované reprodukce.

Při tomto přístupu se též předchá-
zí riziku zbytečného vyvolávání porodu 
pro nejpřesnější určení délky těhotenství 
a správného termínu porodu.

V gynekologické ambulanci CENAP 
se tedy MUDr. Lázničková díky sympto-
termální metodě ve své praxi zcela obe-
jde bez hormonální antikoncepce i ja-
kékoli formy umělého oplodnění. Svým 
pacientkám tak může nabídnout zdraví 
podporující péči, bez poškozování zdraví.

V úterý 21. května 2019 jsme v centru 
prožili příjemnou návštěvu manželů No-
vákových z Ligy pár páru. V podvečerních 
hodinách proběhla přednáška pro širokou 
veřejnost na téma: Rodina – místo, kde se 
učíme lásce. Přednášky se ujal Mgr. An-
tonín Brtník, který se pokusil předat zá-
kladní myšlenky o tom, co láska je a co 
láska není. Poukázal na to, že dnešní svět 
ukazuje vzory dokonalosti a lásky ve vě-
cech a jednáních, které často nevycháze-
jí z lidských ctností.

Člověk se s pravdivou láskou v dneš-
ním světě jen těžko setkává, a proto se 
musí chránit a být opatrný, aby neotu-
pěl a nepodlehl tlaku okolí, které vidí 
dokonalost lásky v zážitcích, potěšení, 
rozkoši. Hodnotné je to, co je v našich 
srdcích. Pokud z našeho srdce prame-
ní upřímná láska, ta se zhmotňuje v těle 
a směřuje do srdce druhé osoby. Láska, 

která nemá za cíl srdce, 
ale končí v těle, je láskou 
povrchní a nedokonalou. 
Každý člověk může své 
lidství plně realizovat jen 
tím, když ze svého života 
učiní vědomý dar lásky.
Středa 22. května 2019 by-
la ve znamení Dne otevře-
ných dveří. Bývalé klient-
ky, spolupracovníci i noví 

návštěvníci si mohli prohlédnout prosto-
ry centra a seznámit se s jeho historií. Ví-
ce se informovat o tom, co vše centrum 
nabízí. U této příležitosti paní doktorka 
Lázničková zavzpomínala na úplné začát-
ky, radosti i úskalí v průběhu let a též shr-
nula současnou situaci. Potěšilo, že pří-
tomna byla i TV NOE.

Ve čtvrtek 23. května 2019 proběhlo 
setkání, na které byli pozváni kněží a za-
svěcené osoby.

Centrum naděje a pomoci nabízí pro-
pojení profesionálního a lidského pří-
stupu, kdy se při práci vychází z vědec-
kých poznatků, v souladu s morálním 
učením katolické církve. Na základě si-
tuace v dnešní společnosti a na základě 
reál ných životních příběhů se potvrdilo, 
že je důležité a smysluplné hlásat prav-
du o lásce mezi mužem a ženou, o daru 
sexuality a s tím souvisejícím daru plod-
nosti. Právě správná informovanost li-
dí je nosníkem pro jejich schopnost žít 
svůj intimní život ve světle Kristovy lás-
ky. Proto CENAP nabízí nejen indivi-
duální práci s klienty, kurzy ve vlastních 
prostorách, ale i možnost plošné infor-
movanosti v rámci přednášek ve farnos-
tech či společenstvích.

Zakončením a vrcholem těchto akcí 
byla děkovná mše svatá v Brně u jezuitů, 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za-
zněly nejen informace, co vše CENAP 
nabízí, ale především slova podpory li-
dem, kteří v Centru naděje a pomoci pra-
covali a pracují.

Vše, co se v tomto týdnu odehrálo, by-
lo v duchu toho, o co se Centrum naděje 
a pomoci již více jak 25 let snaží. Rozši-
řovat pravdivé informace, aby každý byl 
schopen žít v pravdě, a tak naplňovat své 
lidství. Aby muž a žena žili svůj vztah ve 
znamení pravdivé lásky, aby měli úctu 
k životu a chránili jej již od početí. Vě-
domí plodnosti, přirozené plánování ro-
dičovství je v dnešní době neoddělitelnou 
součástí pravdivé sexuální lásky manže-
lů, je to specifická kultura lásky a života. 
Centrum naděje a pomoci je tu pro kaž-
dého, kdo má zájem o pomoc v této ces-
tě pravdivé lásky. Nejen navozením at-
mosféry důvěry, bezpečí, ale i odborně 
a prakticky. V CENAP je možné nalézt 
nejen naději, ale i dobrou radu, jak reál-
ně pravdivou lásku žít.

MUDr. Ludmila Lázničková

25 let CENAP
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Paní Janu bije manžel. Pan Jo-
sef ztratil přehled, co komu 
dluží. Paní Eva neví, jak zapla-

tí nájem s miminkem, které se jí brzy na-
rodí. Všichni sklouzli do situace, na niž 
sami nestačí a kterou bez pomoci nedo-
kážou vyřešit. Právě pro lidi v podobné 
situaci existuje v České republice 69 po-
raden, které provozuje Charita ČR. Lo-
ni jejich prostřednictvím bezplatně po-
mohla téměř 35 000 lidem, každý z nich 
přitom v průběhu roku navštívil poradnu 
průměrně čtyřikrát.

V boji s chudobou a sociálním vylou-
čením stojí poradny v první linii. Snaží se 
být lidem, kteří se octli v nouzi, opravdu 
nablízku a nenechat je samotné v situaci, 
z níž už sami nedokážou najít východisko. 
„K radě dáváme pomoc a k pomoci přidá-
váme radu, tak zní naše neformální heslo. 
Pomáháme s tím, co dotyčný neumí, a na-
vazujeme na to, co umí,“ vysvětluje sestra 
Radima Ivančicová z poradny Domova 
sv. Terezie v Praze-Karlíně. V její porad-
ně nikoho neodmítají. A některé klienty 
doslova „sbírají z ulice“.

Právě proto jsou často podceňované 
poradny jednou z nejvytíženějších služeb 
Charity. V posledních letech se jejich po-
čet pohybuje těsně kolem čísla 70. Dlu-
hovému poradenství se věnuje 46 z nich. 
Oproti roku 2017 se v loňském roce zvý-
šil počet klientů o dva tisíce, celkový po-
čet návštěv dosáhl 125 776. Podle loňské-
ho průzkumu IBRS zná charitní poradny 
přes 40 % populace a zkušenost s využitím 
jejich služeb má 6 % veřejnosti. Jejich vní-
mání je jednoznačně pozitivní, zvláště oce-
ňované je poradenství v oblasti oddlužení.

V zemi, v níž je téměř 10 % lidí v exe-
kuci a ve které 35 % domácností není při-
praveno na akutní výdaj ve výši deset ti-
síc korun, je komplexní sociální práce 
víc než důležitá. „Komplexní pomoc je já-
drem křesťanské sociální služby, kterou cír-
kev skrze Charitu nabízí těm nejpotřebněj-
ším. Poradny jsou prvním místem, kam se 
lidé v krizové situaci obracejí. Bez dobré sí-
tě poraden bychom tyto lidi nikdy nezachy-
tili. Díky charitním poradnám jsme lidem 

s problémy nablízku,“ uvádí generální se-
kretář České biskupské konference Stani-
slav Přibyl. „Pracovníci Charity pracují ne-
zištně a v jejich prospěch, a to klienti rychle 
vycítí,“ zdůrazňuje. Poradna bez navazují-
cí pomoci a pomoc bez záchytné sítě po-
raden – jedno bez druhého by nemohlo 
fungovat.

Odborné a akreditované charitní porad-
ny se podílejí na naplňování sociální po-
litiky státu, proto je jejich provoz hrazen 
z dotací ze státního rozpočtu prostřednic-
tvím krajů a obcí. Z tohoto důvodu by se 
poraden dotkl také dvoumiliardový výpa-
dek ve státním rozpočtu. Ten je částečně 
vyřešen, ovšem Charita již upozornila na 
to, že uvedená miliarda a půl plánovaná 
z evropských zdrojů nevyřeší problém zce-
la: vyčerpání takové sumy peněz, jaká je 
pro sociální služby potřeba, nebude z ev-
ropských prostředků reálné. Evropské fi-
nance navíc nejsou určeny na všechny po-
třebné oblasti.

Poradny zřizují jednotlivé Charity tam, 
kde jsou nejvíc potřeba. „Jsme síť a díky ní 
působíme na mnoha místech, samozřejmě 
i v lokalitách ohrožených vyloučením. Pora-
denství je pro klienty bezplatné, ale je vysoce 
kvalifikované. V případě potřeby jsou pracov-
níci oporou i doprovodem klienta na úřad či 
při sepisování žádosti. Mnohdy jsou porad-
ny doplněny o službu v terénu, která sama 
aktivně potřebné lidi vyhledává,“ doplňu-
je ředitel Charity Česká republika Lukáš 
Curylo. „Dobrou radu“ totiž vždy dopro-
vází i další pomoc. Některé poradny jsou 
přímo součástí azylových domů a noclehá-
ren, případně sídlí v jejich v blízkosti; k dis-

pozici bývá šatník, 
sprcha a často také 
potravinová pomoc.

Mezi klienty charitních poraden jsou 
lidé s dluhy, bez domova nebo ti, kterým 
podobný osud hrozí. Jiní třeba ztratili prá-
ci, životního druha nebo si vyslechli zá-
važnou diagnózu, a teď nevědí, jak dál. 
Prvotním úkolem pracovníka poradny tak 
bývá rozklíčování situace. Problémy lidí 
v nouzi totiž bývají komplexní – obvyklá 
je kombinace dluhů, nevyhovujícího byd-
lení, ztráty zaměstnání a nestabilního ro-
dinného zázemí. Často se řeší chybějící 
osobní dokumentace, ztráta bydlení ne-
bo pomoc s hledáním práce. „Lidé si po-
třebují o svém problému s někým promluvit. 
Je na nás, abychom jim pomohli zoriento-
vat se a rozhodnout, odkud vůbec začít,“ 
upřesňuje Radima Ivančicová. Typickým 
klientem v pražském Karlíně bývá člověk 
ve finanční tísni, kvůli níž mu hrozí váž-
né následky, třeba odebrání dítěte. „Chybí 
jim něco základního, ale oni sami nevědí, 
kudy z toho ven,“ dodává sestra Radima. 
Proto bývá poradna často také rozcestní-
kem a cesta z ní vede k dalším specialis-
tům či lékařům, například k odborníkům 
na duševní choroby, jejichž výskyt bývá 
mezi lidmi v nouzi častý.

Jedinečnost a opakovaně zmiňova-
ná komplexnost služeb Charity spočívá 
v tom, že na základní činnost poraden 
jsou nabaleny další, doplňkové služby. 
To, že poradny nefungují osamoceně, ale 
právě v charitní síti, je pro jejich uživate-
le mnohem výhodnější. „Klienti chodí po 
celý rok, útlum nastává jen před Vánocemi 
a v období letních prázdnin,“ popisuje svou 
práci Alena Holcová z charitní poradny 
v Litoměřicích. Letos v červnu tam očeká-
vali skokově zvýšený zájem o služby díky 
novele insolvenčního zákona, která vstu-
puje v platnost a jež významně rozšířila 
možnost oddlužení.

„Snažíme se pomoci, aby lidé nebyli ve 
stresu a neplatili, co nemusejí,“ shrnuje úkol 
svého oddělení dluhový poradce Martin 
Babák z Oblastní charity Most. Tvrdí, že 
exekutoři občas využívají neznalosti dluž-

Charita ČR: Jsme s lidmi 
aneb Proč mají poradny pořád plno?
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níka. „Dlužník se často teprve v poradně do-
zví, že se ještě dá něco dělat. Musí však při-
jít a řešit situaci včas, ne až po několika 
letech, kdy házel úřední obsílky do koše,“ 
dodává Babák. Jak si poradny získávají 
důvěru, popisuje Petr Karták z občanské 
poradny v Teplicích: „Jsme vázáni mlčen-
livostí, i proto k nám lidé za ta léta mají dů-
věru. O své dobré zkušenosti si mezi sebou 
řeknou. Kromě konkrétních kroků se lidé 
někdy prostě potřebují ze svých problémů 
někde vypovídat. Některým lidem se dnes 
opravdu žije těžce.“

Charita Česká republika je největším 
nestátním poskytovatelem zdravotních 
a sociálních služeb v České republice. 
Provozuje 69 poraden, z nichž 60 je tzv. 
občanských (z toho 46 se věnuje dluhové-
mu poradenství a 6 je pro cizince). K dal-
ším typům patří poradna pro se niory, pro 
lidi se zdravotním postižením, pro oběti 
trestných činů a domácího násilí a hos-
picové poradny. 

Speciálním typem poraden jsou cha-
ritní infolinky v mongolském, vietnam-
ském a ukrajinském jazyce, které jsou 

určeny pro pomoc cizincům žijícím a pra-
cujícím v ČR.

Zřizovatelem Charity Česká republi-
ka je Česká biskupská konference. Skr-
ze Charitu naplňuje jeden z pilířů svého 
poslání – sociální službu lidem v nouzi 
a potřebným.

Nadace Renovabis je dlouhodobým 
podporovatelem projektů na obnovu ob-
čanské společnosti v postkomunistic-
kých zemích.

Zdroj: www.cirkev.cz, 19. 6. 2019 
(Redakčně upraveno)

Saverio Gaeta

Vizionář: Tajemství zjevení v Tre Fontane (62)
11. Budoucnost (Třetí část)

Ono vidění (1) se několikrát opakovalo 
jindy a naplňovalo vizionáře úzkostí. Na-
příklad dne 6. března 1996 píše:

„Hrozné noci plné strachu, děsivé sny, 
mrtví, krev, krev, všude krev, když jsem 
viděl z Benátského náměstí (2) krev a ve 
světě krev u Svatého Petra.“

A také dne 15. října 1997:
„Dnes jsem znovuprožíval onen sen, 

v němž mě Panna Maria přenáší na Be-
nátské náměstí a odtamtud jsem viděl ce-
lý pozemský svět zalitý krví; 
pak mě přenáší s ateistickým 
davem k Svatému Petru. Před 
chrámem je papež, kardinálo-
vé, biskupové a kněží, řehol-
níci a řeholnice s kapesníkem 
v ruce a s popelem v druhé 
ruce, popel si sypou na hla-
vu a kapesníkem si stírají sl-
zy. Kolik utrpení!“

Dne 21. července 1998 „se 
mi zdálo, že muslimové oblé-
hali kostely, zavírali brány, ze 
střech rozlévali benzín a zapalovali oheň, 
uvnitř s věřícími na modlitbách, a všech-
no bylo v plamenech“. Další podobná 
vidění násilí ho dne 17. února 1999 in-
spirovala k úvaze anticipující dnešní vy-
ostřené debaty:

„Proč však lidé mající odpovědnost ne-
vidí invazi islámu do Evropy? Jaký bude 
konec těchto invazí? Už nepamatují na Le-
panto? Nebo zapomněli na obléhání Víd-
ně?(3) Nemůžeme je vidět jako pokojnou 
invazi, když ve svých islámských zemích 

zabíjejí ty, kdo se prohlašují za křesťany 
nebo se obracejí ke Kristu. A nejenom to, 
nýbrž ti také nedovolují stavět kostely ani 
obracet druhé.“

Na úsvitu dne 10. února 2000 další 
znepokojující sen:

„Nacházím se s celou Sacri (4) u Svaté-
ho Petra pro získání jubilejních odpust-
ků. Najednou slyšíme dunění silného vý-
buchu a pak křik: »Smrt křesťanům!« 
Dav barbarů běžel dovnitř baziliky a za-
bíjel každého, koho potkával. Křičím na 
Sacri: »Vyjděme a staňme se živou zdí 

před bazilikou!« Jdeme před 
chrám, všichni poklekáme 
se svatým růžencem v rukou 
a prosíme Pannu Marii, aby 
nás přišla s Ježíšem spasit. 
Celé náměstí bylo plné věří-
cích, kněží, řeholníků a řehol-
nic. Věřící se modlili s námi. 
Ženy měly na hlavách závoj, 
černý nebo bílý; všichni pří-
tomní kněží měli kleriku; ře-
holníci a řeholnice byli každý 
ve svém řeholním hábitu; na 

bocích prostranství před chrámem byli 
biskupové na levici toho, kdo se dívá na 
průčelí chrámu, a kardinálové na pravici 
a modlili se na kolenou s tváří k zemi… 
najednou je zde s námi přítomna Pan-
na Maria a říká: »Mějte víru, nepřemo-
hou vás(5).« My pláčeme radostí a proná-
sledovatelé vycházejí, chystali se na nás 
vrhnout, ale zástup andělů nás obklopu-
je a tito ďábelští zanechávají své zbraně 
na zemi, jsou ustrašeni, mnozí utíkají, ji-
ní poklekají s námi a říkají: »Vaše víra je 

pravá, my věříme.« Kardinálové a bisku-
pové povstávají a s kbelíkem plným vody 
v rukou křtí pohany, kteří byli na kolenou, 
a všichni volají: »Ať žije Maria, Panna od 
Zjevení, která nám ukázala Ježíše, Slovo, 
které spasilo lidstvo!« My s Pannou Ma-
rií pokračujeme v modlitbách a svatope-
trské zvony slavnostně vyzvánějí, zatím-
co vychází papež.“

(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) Jedná se o vidění, které měl Bruno Cornac-
chiola v noci z 31. prosince 1984 na 1. led-
na 1985 a v němž viděl pomstychtivý dav 
ženoucí se k Svatému Petru v Římě. Bylo pub-
likováno v minulém čísle Světla. [pozn. překl.]

 (2) Znovu připomínáme, že Benátské náměstí 
(piazza Venezia) je náměstí, které leží v geo-
grafickém středu starého Říma. [pozn. překl.]

 (3) Opět připomínáme, že Bruno Cornacchiola 
zde naráží na dvě slavné bitvy, v nichž křes-
ťanská vojska zvítězila nad vojsky tureckými: 
na námořní bitvu u Lepanta v roce 1571 a na 
bitvu u Vídně v roce 1683. [pozn. překl.]

 (4) Jak už bylo vícekrát řečeno, Sacri je zkratka 
katechetického sdružení založeného Brunem 
Cornacchiolou. [pozn. překl.]

 (5) Panna Maria zde vychází z příslibu Pána 
Ježíše sv. Petrovi: „Ty jsi Petr – Skála – a na té 
skále zbuduji svou Církev a pekelné mocnos-
ti ji nepřemohou.“ (Mt 16,18) [pozn. překl.]
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ředitel Post Bellum, kostel Nejsvětějšího Salvatora, Praha 
17:05 Mašinky (11. díl): O srnečce a panu železničáři 
Mrázkovi – 2. díl 17:15 Sedmihlásky (8. díl): U suseda 
syneček 17:20 GOODwillBOY III. (9. díl): Silvestrovský 
speciál – Ice hockey 18:00 V posteli chit-chat (9. díl) 
18:55 Mše svatá z Katolické charismatické konference: 
Brno 2019 [L] 20:10 Terra Santa News: 10. 7. 2019 [P] 
20:30 BET LECHEM – vnitřní domov (1. díl): Rosangela 
de Oliveira Salazar – Brazilka, fokolarínka 20:45 Noční 
univerzita: Charles Whitehead – Toužil uvidět Ježíše 
22:00 Příběhy odvahy a víry: Profesorka Valentina 
Puziková (18. díl): 80 let tajnou řeholnicí 22:30 Jako 
hořčičné zrnko (1. díl) 23:20 Jak potkávat svět (50. díl): 
S Hanou a Petrem Ulrychovými 0:45 Křesťané v Pákistánu 
1:15 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 11. 7. 2019
6:05 Světlo pro Evropu (13. díl): Štrasburkem krok po 
kroku 6:15 Putování Modrou planetou: Galapágy, peklo, 
nebo ráj? 7:05 BET LECHEM – vnitřní domov (1. díl): 
Rosangela de Oliveira Salazar – Brazilka, fokolarínka 
7:20 Terra Santa News: 10. 7. 2019 7:45 Proměny 
Oščadnice 8:30 GOODwillBOY IV. (1. díl): Photographing 
9:10 V posteli chit-chat (10. díl) 10:05 Kulatý stůl: 
Manželství v 21. století? 11:40 Sedmihlásky (8. díl): U su-
seda syneček 11:45 Mašinky (11. díl): O srnečce a panu 
železničáři Mrázkovi – 2. díl 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Jako hořčičné zrnko (1. díl) 12:55 Neoblomný kar-
dinál 13:45 Ars Vaticana (16. díl) 14:00 Muzikanti, hrajte 
14:35 Cesta k andělům (58. díl): Jan Vodňanský – básník 
filosof 15:25 II. vatikánský koncil a architektura: Jedovnice 
v Moravském krasu 15:45 V pohorách po horách (57. díl): 
Brestová – Roháče 16:00 Zpravodajské Noeviny: 
9. 7. 2019 16:20 Řeckokatolický magazín (209. díl) 
16:40 Mše svatá z Katolické charismatické konference: 
Brno 2019 [L] 18:00 Sedmihlásky (8. díl): U suseda sy-
neček 18:05 O koženém mostě: Pověsti z Hornolidečska 
18:10 GOODwillBOY IV. (1. díl): Photographing 18:50 V po-
steli chit-chat (10. díl) 19:40 V pohorách po horách 
(35. díl): Anenský vrch – Orlické hory 20:00 Cvrlikání 
(59. díl): Spolektiv 21:10 Večeře u Slováka: 15. neděle 
v mezidobí 21:35 Zapomenuté Čako 22:00 Pod lampou [P] 
0:05 Na druhý pohled, 2. díl: Boží vůle 1:40 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Pátek 12. 7. 2019
6:05 Příběhy odvahy a víry: Profesorka Valentina 
Puziková (18. díl): 80 let tajnou řeholnicí 6:35 Můj 
chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, 
kostel Nejsvětějšího Salvatora, Praha 6:50 Krajané 
z Gerníku 7:30 Noční univerzita: Charles Whitehead 
– Toužil uvidět Ježíše 8:40 Víra do kapsy: Média 
9:00 GOODwillBOY IV. (2. díl): Rádio 9:40 V posteli 
chit-chat (10. díl) 10:30 Česká věda 10:50 Jak věří ka-
tolíci: Cesta k jádru naší víry (2. díl): Jak šťastní jsme: 
Ježíšovo učení 11:45 Sedmihlásky (8. díl): U suseda sy-
neček 11:50 O koženém mostě: Pověsti z Hornolidečska 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Výpravy do divo-
činy: Šelmy hledají domov 13:40 Znovuzrození národa 

Pondělí 8. 7. 2019
6:05 Klapka s … (98. díl): FK LÁVKA SVČ Lužánky 
Brno 7:10 V pohorách po horách (57. díl): Brestová 
– Roháče 7:25 Výpravy do divočiny: Gorily na dosah 
9:00 GOODwillBOY III. (7. díl): Bishop day 9:45 V posteli 
chit-chat (7. díl) 10:40 Do varu s Maxem Kašparů (5. díl): 
Krize vztahů 11:00 O Václavovicích 11:40 Sedmihlásky 
(8. díl): U suseda syneček 11:45 Mašinky (9. díl): 
O bludné výhybce 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Duchovní menu 13:10 Příběhy odvahy a víry: 
Profesorka Valentina Puziková (18. díl): 80 let tajnou 
řeholnicí 13:40 Nezmaři & Symfonický orchestr ZUŠ 
Uničov na Mohelnickém dostavníku 2013 14:35 Cesta 
k andělům (55. díl): Jaroslav Šindelář – sochař a malíř 
15:30 Noční univerzita: P. Stanislav Pacner – Jak za-
kusit Boží moc a lásku ve svém životě 16:50 Putování 
Modrou planetou: Galapágy, peklo, nebo ráj? 17:40 Česká 
věda [P] 18:05 Mašinky (10. díl): O srnečce a panu želez-
ničáři Mrázkovi – 1. díl 18:15 Sedmihlásky (8. díl): U su-
seda syneček 18:20 GOODwillBOY III. (7. díl): Bishop day 
19:05 V posteli chit-chat (7. díl) 20:00 Jak věří katolíci: 
Cesta k jádru naší víry (2. díl): Jak šťastní jsme: Ježíšovo 
učení 20:55 Terra Santa News: 3. 7. 2019 21:15 ARTBITR 
– Kulturní magazín (35. díl): Ještě jedna jízda s Matkou 
Terezou a Folcem Terzanim 21:30 O kom, o čem: Profesor 
Rudolf Haša 22:00 Kulatý stůl: Manželství v 21. století? 
23:35 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Ježíš, Zacheus 
a my 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 9. 7. 2019
6:05 Klapka s … (99. díl): prof. Janem Hališkou 
7:10 Poletuchy: Na skok do Zlína 7:55 Pod lampou 
10:00 GOODwillBOY III. (8. díl): Tunning 10:40 V posteli 
chit-chat (8. díl) 11:30 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syne-
ček 11:35 Mašinky (10. díl): O srnečce a panu železničáři 
Mrázkovi – 1. díl 11:45 Ars Vaticana (14. díl) 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Duchovní menu 13:10 V pohorách 
po horách (57. díl): Brestová – Roháče 13:25 Cesta 
k andělům (56. díl): Petr Larva – sklář 14:20 Kulatý 
stůl: Manželství v 21. století? 16:00 Labyrintem víry 
s Tomášem Halíkem: Oslovit Zachea 16:25 Jako hořčičné 
zrnko (1. díl) 17:15 Animované příběhy velikánů dějin: 
George Washington (1732–1799) 17:45 Sedmihlásky 
(8. díl): U suseda syneček 17:50 Mašinky (10. díl): 
O srnečce a panu železničáři Mrázkovi – 1. díl 
18:00 GOODwillBOY III. (8. díl): Tunning 18:40 V po-
steli chit-chat (8. díl) 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
9. 7. 2019 [P] 20:00 Výpravy do divočiny: Šelmy hle-
dají domov 21:35 Řeckokatolický magazín (209. díl) [P] 
22:00 Cvrlikání (54. díl): Pavel Helan 23:05 Světlo pro 
Evropu (13. díl): Štrasburkem krok po kroku 23:15 Terra 
Santa News: 3. 7. 2019 23:40 Na druhý pohled: 1. díl: 
Odvážně 1:10 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 10. 7. 2019
6:05 Zpravodajské Noeviny: 9. 7. 2019 6:25 Noční univer-
zita: P. Stanislav Pacner – Jak zakusit Boží moc a lásku 
ve svém životě 7:50 Pěšák Boží 8:35 Harfa Noemova: 
NF Impuls – A. Dvořák 9:00 GOODwillBOY III. (9. díl): 
Silvestrovský speciál – Ice hockey 9:40 V posteli chit-
-chat (9. díl) 10:35 Biblická studna 11:45 Mašinky 
(10. díl): O srnečce a panu železničáři Mrázkovi – 
1. díl 11:55 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syneček 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Jak věří katolíci: Cesta 
k jádru naší víry (2. díl): Jak šťastní jsme: Ježíšovo učení 
13:00 Hlubinami vesmíru se Zdeňkem Bardonem, 1. díl – 
Robotizace dalekohledů 13:50 Cesta k andělům (57. díl): 
Jiří Kotalík – historik architektury 14:40 Česká věda 
15:00 Po volání: Se salesiány v Brně-Žabovřeskách 
16:10 Zpravodajské Noeviny: 9. 7. 2019 16:30 Víra do 
kapsy: Média 16:50 Můj chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, 

14:35 Cesta k andělům (59. díl): Roman Joch – pu-
blicista 15:25 Putování Modrou planetou: Galapágy, 
peklo nebo ráj? 16:15 Harfa Noemova: NF Impuls 
– A. Dvořák 16:40 Mše svatá z Katolické charisma-
tické konference: Brno 2019 [L] 17:55 Ars Vaticana 
(15. díl) 18:10 Sedmihlásky (8. díl): U suseda syneček 
18:15 O Čertových skalách: Pověsti z Hornolidečska 
18:20 GOODwillBOY IV. (2. díl): Rádio 19:00 V posteli 
chit-chat (10. díl) 20:00 Kulatý stůl: Jak na výchovu? 
21:35 Poletuchy: Na skok do Zlína 22:15 V pohorách 
po horách (57. díl): Brestová – Roháče 22:30 Modlitba 
růžence z Fatimy [L] 23:35 Večeře u Slováka: 15. ne-
děle v mezidobí 0:05 Letem jazzem (1. díl) 1:10 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Sobota 13. 7. 2019
6:05 Klapka s … (100. díl): Jubilejní 7:30 Folkové prázd-
niny 2016 8:10 Čas pro Malawi 8:55 Sedmihlásky (8. díl): 
U suseda syneček 9:00 Animované příběhy velikánů dějin: 
George Washington (1732–1799) 9:35 GOODwillBOY IV. 
(3. díl): Ski Jumping 10:15 V posteli chit-chat (10. díl) 
11:10 Noční univerzita: Pavel Raus – Život mimo in-
ternet 12:00 Angelus Domini [P] 12:05 Pod lampou 
14:10 Cvrlikání (59. díl): Spolektiv 15:20 Labyrintem víry 
s Tomášem Halíkem: Oslovit Zachea 15:45 Terra Santa 
News: 10. 7. 2019 16:10 Večeře u Slováka: 15. neděle 
v mezidobí 16:40 Mše svatá z Katolické charismatické 
konference: Brno 2019 [L] 18:00 Příběhy odvahy a víry: 
Buď vůle tvá (19. díl): Síla poslušnosti 18:25 Sedmihlásky 
(8. díl): U suseda syneček 18:30 O Čertových ska-
lách: Pověsti z Hornolidečska 18:40 Muzikanti, hrajte 
19:15 Světlo pro Evropu (4. díl): Mezináboženský 
dia log 19:25 Olivovník – dar bohyně Athény (2. díl) 
20:00 Hlubinami vesmíru se Zdeňkem Bardonem, 2. díl – 
Astrofotografie [P] 20:50 V pohorách po horách (58. díl): 
Pulčinské skály – Beskydy [P] 21:05 Kdo chce být mi-
lován? 22:35 Outdoor Films s Marianem Jiřím Huskem 
(13. díl): Premonstrát Strahovského kláštera v outdoo-
rovém zajetí 0:10 Nezmaři & Symfonický orchestr ZUŠ 
Uničov na Mohelnickém dostavníku 2013 1:05 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Neděle 14. 7. 2019
6:05 Klapka s … (101. díl): Alenou Krejčovou 7:40 O kom, 
o čem: O tvorbě Bukovinských Slováků 8:00 U NÁS aneb 
Od cimbálu o lidové kultuře (144. díl): Za čěskimi ho-
rami 9:20 Ars Vaticana (18. díl) 9:30 Labyrintem víry 
s Tomášem Halíkem: Oslovit Zachea 9:55 Řeckokatolický 
magazín (209. díl) 10:10 ARTBITR – Kulturní magazín 
(35. díl): Ještě jedna jízda s Matkou Terezou a Folcem 
Terzanim 10:30 Večeře u Slováka: 15. neděle v mezi-
dobí 11:00 Mše svatá z Katolické charismatické konfe-
rence: Brno 2019 [L] 12:25 Zpravodajský souhrn uply-
nulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 
13:10 Světlo pro Evropu (4. díl): Mezináboženský dialog 
13:25 Hlubinami vesmíru se Zdeňkem Bardonem, 2. díl 
– Astrofotografie 14:15 Muzikanti, hrajte 14:50 Noční 
univerzita: Charles Whitehead – Toužil uvidět Ježíše 
16:00 Kdo chce být milován? 17:30 Pražská Loreta 
17:55 Sedmihlásky (9. díl): U Kobylské skály [P] 
18:00 Animované příběhy velikánů dějin: Ludwig van 
Beethoven (1770–1827) 18:30 Chiara Luce Badano – 
Neobyčejný příběh obyčejné dívky 19:15 Slovo, místo 
setkání 19:40 BET LECHEM – vnitřní domov (1. díl): 
Rosangela de Oliveira Salazar – Brazilka, fokolarínka 
20:00 Jako hořčičné zrnko (2. díl) 20:50 L. v. Beethoven: 
Missa solemnis in D: kostel sv. Mořice v Olomouci 
22:40 Výpravy do divočiny: Šelmy hledají domov 
0:20 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne: 
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 1:00 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 6. – 13. ČERVENCE 2019

 

Liturgická čtení
Neděle 7. 7. – 14. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Iz 66,10–14c
Ž 66(65),1–3a.4–5.6–7a.16+20
Odp.: 1 (Jásejte Bohu, všechny 
země!)
2. čt.: Gal 6,14–18
Ev.: Lk 10,1–12.17–20

Pondělí 8. 7. – ferie
1. čt.: Gn 28,10–22a
Ž 91(90),1–2.3–4ab.14–15ab
Odp.: srov. 2b (Bože můj, v tebe 
doufám.)
Ev.: Mt 9,18–26

Úterý 9. 7. – nezávazná památka 
sv. Augustina Žao Ronga 
a druhů
1. čt.: Gn 32,23–33
Ž 17(16),1.2–3.6–7.8+15
Odp.: 15a (Ve spravedlnosti 
uzřím, Bože, tvou tvář.)
Ev.: Mt 9,32–38

Středa 10. 7. – ferie
1. čt.: Gn 41,55–57; 42,5–7a.17–24a
Ž 33(32),2–3.10–11.18–19
Odp.: 22a (Ať spočine na nás, 
Hospodine, tvé milosrdenství.)
Ev.: Mt 10,1–7

Čtvrtek 11. 7. – svátek 
sv. Benedikta
1. čt.: Př 2,1–9
Ž 34(33),2–3.4+6.9+12.14–15
Odp.: 2a (Ustavičně chci velebit 
Hospodina.)
Ev.: Mt 19,27–29

Pátek 12. 7. – ferie
1. čt.: Gn 46,1–7.28–30
Ž 37(36),3–4.18–19.27–28.39–40
Odp.: 39a (Spravedlivým přichází 
spása od Hospodina.)
Ev.: Mt 10,16–23

Sobota 13. 7. – nezávazná 
památka sv. Jindřicha nebo 
sobotní památka Panny Marie
1. čt.: Gn 49,29–32; 50,15–26a 
(hebr. 49,29–33; 50,15–25)
Ž 105(104),1–2.3–4.6–7
Odp.: srov. Ž 69(68),33 
(Hledejte Pána, ubožáci, a vaše 
duše bude žít.)
Ev.: Mt 10,24–33

Pondelok 8. 7. o 20:30 hod.: 

V Samárii pri studni (Celibát v Katolíckej cirkvi)

Prečo je v Rímskokatolíckej cirkvi pre kňazov povinný celibát? Je 

celibát výhodou, alebo naopak je proti prirodzenosti muža? Za-

viedla celibát cirkev, alebo môžeme hľadať jeho pôvod v Božom 

ustanovení? Na tieto otázky hľadáme odpovede v Samárii pri stud-

ni. Moderuje Radovan Pavlík.

Utorok 9. 7. o 17:30 hod.: 

Doma je doma (Som SINGLE)

Mnohí z nás sú ešte stále na ceste a hľadajú si životného partne-

ra. Mnohí naplnili svoj život a svoje srdce inou formou lásky ako 

partnerskou. Ako sa žije SINGLE život? V čom je výzvou a v čom 

poslaním? Pozvanie do štúdia prijali dve šarmantné dámy a jeden 

sympatický pán. Moderuje Helena Ľos Ivoríková.

Streda 10. 7. o 16:25 hod.: 

PNG – Zem neočakávaného (dokument)

Keď prišli naši prví misionári, našli tu ľudí žijúcich v dobe kamen-

nej. Používali nástroje vyrobené z kameňa. Dnes, o 62 rokov ne-

skôr, sú ľudia doslova dotlačení do 21. storočia. Výzvou misioná-

rov je pomáhať im v Kristovi nachádzať svoju identitu.

Štvrtok 11. 7. o 9:30 hod.: 

Svätá omša z Mariánskej hory v Levoči

Priamy prenos z Púte seniorov.

Piatok 12. 7. o 20:30 hod.: 

Revolúcia Jána XXIII. (dokument)

V pohnutých časoch po 2. svetovej vojne začal pápež Ján XXIII. 

najväčšiu revolúciu v novodobých dejinách cirkvi. Zvolal do Ríma 

všetkých biskupov, aby prehodnotili a zlepšili vzťahy cirkvi s mo-

derným svetom. Inými slovami – zvolal Druhý vatikánsky koncil.

Sobota 13. 7. o 20:30 hod.:

 Vojna vo Vendée (film)

Po vyše 3-ročnom prenasledovaní cirkvi architektmi Francúzskej 

revolúcie sa v roku 1793 veriaci v západnom Francúzsku vzbúrili.

Nedeľa 14. 7. o 20:30 hod.: 

Duchovná poradňa 

(Marián Gavenda: Piatok a pôst)

 Otec František Trstenský a otec Marián Gavenda prinášajú odpo-

vede na vaše otázky i pochybnosti.

Programové tipy TV LUX od 8. 7. 2019 do 14. 7. 2019

Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 7. 7. PO 8. 7. ÚT 9. 7. ST 10. 7. ČT 11. 7. PÁ 12. 7. SO 13. 7.

Antifona 919 1029 934 1045 949 1061 964 1077 1754 1975 996 1113 1666 1883

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

Ranní chvály:

Hymnus 920 1029 935 1045 949 1062 964 1078 1426 1602 997 1114 1666 1883

Antifony 920 1030 935 1046 950 1062 965 1079 1756 1976 998 1115 1014 1132

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 965 1079 813 914 998 1115 1014 1132

Krátké čtení a zpěv 923 1033 938 1049 953 1066 969 1083 1756 1977 1001 1118 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 703 793 939 1050 953 1066 969 1083 1427 1603 1002 1119 1669 1886

Prosby 924 1034 939 1050 953 1066 969 1084 1757 1977 1002 1119 1655 1886

Závěrečná modlitba 703 794 939 1050 954 1601 970 1084 1427 1603 1002 1120 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 925 1035 940 1051 954 1067 970 1085 792 890 1003 1120 1018 1137

Antifony 925 1036 940 1051 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1019 1138

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

Krátké čtení 927 1038 943 1054 957 1070 973 1088 1759 1979 1006 1124 1021 1141

Závěrečná modlitba 703 794 943 1054 957 1071 973 1088 1427 1603 1006 1124 1022 1141

Nešpory: SO 6. 7.

Hymnus 915 1024 929 1039 944 1056 959 1072 975 1090 1426 1602 1008 1125 1024 1143

Antifony 916 1025 929 1040 945 1057 960 1073 976 1091 1761 1981 1009 1126 1025 1144

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 976 1091 1761 1982 1009 1126 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 918 1027 933 1043 947 1060 962 1076 979 1094 1763 1983 1011 1129 1027 1146

Ant. ke kant. P. M. 703 793 704 794 948 1060 962 1076 979 1094 1427 1603 1011 1129 704 794

Prosby 918 1028 933 1044 948 1060 963 1076 979 1095 1764 1984 1011 1129 1028 1147

Záv. modlitba 703 794 703 794 948 1061 963 1601 980 1095 1427 1603 1012 1130 704 795

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

Matice svatokopecká, spolek, srdečně zve zájemce na POUTNÍ ZÁJEZD KE SV. ANNĚ DO STARÉ VODY U LIBAVÉ, kte-
rý pořádá v sobotu 27. července 2019. Odjezd ze Svatého Kopečka – zatáčka pod hospicem v 8 hodin, se zastáv-
kami Droždínská zatáčka, Samotišky, Dolany. Další informace na www.maticesvatokopecka.cz.
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Po dobu letních prázdnin bude v naší prodejně v Olomouci na Dolním náměstí v sobotu zavřeno.

VIDĚNÍ PAPEŽE LVA XIII. • 
MODLITBA KE SV. ARCHANDĚLU 
MICHAELOVI

Brožurka představuje vidění papeže Lva XIII., 
v němž spatřil příchod démonů, rozhovor sata-
na, který plánuje zničit církev, s Bohem a ná-
sledně zásah sv. Michaela, jímž démony zahnal 

znovu do propasti. Z této zkušenosti se zrodila modlitba, kte-
rá je součástí této brožurky. Kromě ní zde nalezneme i mod-
litbu k andělu strážnému a slova Benedikta XVI. o andělech.

Trapistky • Brož, A6, křídový papír, 12 stran, 25 Kč

HYMNUS NA ŽIVOT • PŘÍBĚHY VÍRY, LÁSKY, 
ODVAHY A RADOSTI!

Brožurka obsahuje šest silných příběhů ro-
din, které se ocitly v zoufalých situacích, v nichž 
se cítily bezmocné. Ale díky své víře zakusily 
sílu nepoddat se a s odvahou čelit všem těž-
kostem, aby otevřely svá srdce dobru, předem 
netušenému, a přece potom tak živému a roz-
víjejícímu se.

Trapistky • Brož, A6, křídový papír, 32 stran, 50 Kč

PĚT PŘÍBĚHŮ OBRÁCENÍ, K NIMŽ 
DOŠLO SKRZE MIMOŘÁDNOU BOŽÍ 
MILOST • „JÁ JSEM PŘIŠEL, ABY 
MĚLY ŽIVOT, ŽIVOT V PLNOSTI!“ 
JAN 10,10

Tyto příběhy dosvědčují slova z Lukášo-
va evangelia: „U Boha není nic nemožného.“ 

Pravdivé příběhy několika lidí z různých zemí svědčí o tom, 
co Bůh může učinit, když jej pozveme do svého života. A to 
dokonce u lidí ve spárech zla. Neboli jak setkání s Pánem pro-
měnilo v předchuť nebe život těch, kdo jej prožívali v drogách, 
v satanismu a ve zločinu.

Trapistky • Brož, A6, křídový papír, 32 stran, 50 Kč

POTŘEBUJEME SVÉ ŽIVOTNÍ VZORY II • 
ŽIVOTOPISY MLADÝCH SVĚTCŮ

Brožurka předkládá k inspiraci a možnému následování ži-
votopisy těchto mladých světců: ctihodná Alessandra (Sandra) 
Sabattini, Matthew Ayariga (jeden z koptských 
mučedníků), ctihodná Anna de Guignè, blaho-
slavený Rolando Rivi, Boží služebníci Alber-
to Michelotti a Carlo Grisolia, mexičtí mučed-
níci Cristobal, Antonio a Juan, David Buggi.

Trapistky • Brož, A6, 
křídový papír, 32 stran, 50 Kč

SEDMERO POŽEHNÁNÍ
Svolávat Boží požehnání je úkolem každé-

ho křesťana. Máme žehnat všem s díkůvzdá-
ním, a to v každé životní situaci. Modlitba po-
žehnání je účinná a osvobozující více, než si 
umíme představit. Tato kapesní brožurka ob-
sahuje sedm různých požehnání pro nás i pro 

 druhé, v nichž se obracíme k Nejsvětější Trojici, Ježíši ukřižo-
vanému, Ježíši ve svatostánku, Panně Marii, andělům stráž-
ným, ostatním svatým a duším v očistci. Text je doprovázen 
barevnými ikonami. Součástí je také modlitba za lidi, kteří 
jsou k nám nepřátelští.

Trapistky • Brož., A6, křídový papír, 12 stran, 25 Kč

SVĚT VÍRY DO KAPSY


