
Z obsahu:

Víra je největším 
dobrem chudých

Meditace papeže 
Františka při liturgii 
hodin s klauzurními 

sestrami, klášter 
bosých karmelitek 

v Antananarivo 
7. září 2019
– strana 2 –

Druhý farář z Arsu
– strana 4 –

Matka chrání své dítě 
před vším nebezpečím

P. Štefan Ištvaník CSsR
– strana 6 –

Vlastnosti lásky 
(2 – dokončení)

Sv. Alfons z Liguori 
– strana 7 –

Blahoslavený František 
Xaver Seelos

Libor Rösner
– strana 9 –

Modlitebním procesím 
za štěstí našich dětí

Marie Johnová
– strana 12 –

Celosvětová síť modlitby 
s papežem

– strana 13 –

29. ZÁŘÍ 201914 Kč • 0,76  39. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Pietro da Cortona (1596/1597–1669): Anděl strážný



39/20192

Drahá Marie Magdaleno od 
Zvěstování! Drahé sestry! 

Děkuji vám, drahá mat-
ko, za vroucí přijetí a za vaše slova, kte-
rá jsou ozvěnou všech kontemplativních 
sester různých klášterů této země. Dě-
kuji, drahé sestry, každé z vás, že jste na 
chvíli opustily klauzuru, abyste vyjádřily 
svoje společenství se mnou a s životem 
a posláním celé církve, zvláště té na Ma-
dagaskaru.

Děkuji za vaši přítomnost, za skvoucí 
svědectví Ježíše Krista, které nabízíte to-
muto ostrovnímu společenství. Tato ze-
mě je chudá, to je pravda, ale je také ve-
lice bohatá! Bohatá na přírodní, lidské 
a duchovní krásy. Také vy sestry se podí-
líte na této kráse Madagaskaru, jeho lidu 
i církve, protože vaše tváře a životy vyza-
řují krásu Krista. Ano, díky vám je církev 
na Madagaskaru krásnější v očích Pána 
i celého světa.

Víra je největším dobrem chudých
Meditace papeže Františka při liturgii hodin s klauzurními sestrami, 
klášter bosých karmelitek v Antananarivo (Madagaskar) 7. září 2019

Tři žalmy dnešní liturgie vyjadřují úz-
kost žalmisty ve chvíli zkoušky a ohro-
žení. Dovolte mi zastavit se u prvního 
(Ž 119,81–88), který je jednak dlouhý 
a jednak výjimečný, protože se skládá z os-
mi veršů pro každé písmeno hebrejské abe-
cedy. Jeho autor je bezpochyby člověkem 
kontemplace, který dovede věnovat mod-
litbě dlouhé a krásné chvíle. V dnešním 
úryvku se nejčastěji vyskytuje – a udává 

Pokračování na str. 10

Kdo je nejšťastnější na této 
zemi? Svatí lidé. Proč? Pro-
tože toužili po Bohu a jen 

jeho hledali. V přítomném čase: touží 
a hledají. Takto vidí sv. Alfons z Liguo-
ri cestu hledání lidského srdce, které 
vždy touží po věčném štěstí – jen Bůh 
uspokojí všechny potřeby lidské duše 
i těla. (str. 7–9) Je tedy v životě člově-
ka podmiňujícím krokem, chce-li dojít 
vnitřního klidu duše: musí se ve svých 
touhách odpoutat od pozemských, stvo-
řených věcí, aby mohl nalézt Trojjedi-
ného Boha, sídlícího v jeho duši. Ni-
kdo jiný není Dárcem pravého pokoje 
než Stvořitel sám. A toto uspořádání 
cesty lidské duše pramení z nekoneč-
né Boží lásky k nám.

Bůh ve své vševědoucnosti již při stvo-
ření prvního člověka věděl, že se nikdo 
neobejde bez jeho nadpřirozené pomo-
ci. A proto ji nabízí rozličnými způso-
by – svátosti, vnuknutí Ducha Svatého, 
uzdravení přirozeně nevysvětlitelná, svě-
dectví mimořádné víry mystiků, mučed-
níků ... výčet by byl jistě velmi dlouhý. 
Na co však možná někdy zapomínáme, 
je pomoc našeho anděla strážného, kte-
rého má každý člověk. Až budeme 2. říj-
na slavit památku svatých andělů stráž-
ných anebo již 29. září si připomeneme 
svaté archanděly Michaela, Gabriela 
a Rafaela, pohleďme třeba na francouz-
ského kněze Jeana-Édouarda Lamyho, 
jehož život je protkán nadpřirozeným 
andělským působením. (str. 4–5) Je vel-

ká škoda pro člověka, když dostatečně 
nevnímá význam těchto nebeských du-
chů a málo se k nim modlí. Přitom oni 
velmi často ochrání člověka před neštěs-
tím. Nezapomínejme na ně, vždyť jsou 
pravými posly Božími. Ovšem P. Lamy 
připomněl také jednu podstatnou sku-
tečnost pro přijetí dokonalého působe-
ní anděla strážného: je třeba být ve sta-
vu milosti posvěcující. Čili dostáváme se 
k tomu, co sice neustále opakujeme, ale 
na co nesmíme nikdy zapomenout: mi-
lost Boží předpokládá naši přirozenost, 
která je sice oslabena hříchem, ale touží 
nestavět se proti Bohu a nehřešit a chce 
se plně odevzdat do prozřetelných ru-
kou Stvořitelových.

Jak láska Boží působí jedinečným 
způsobem skrze pokorně odevzdané-
ho člověka, dosvědčuje také jiný muž 
– bl. František Xaver Seelos. (str. 9–11) 
Jeho jaksi neortodoxní pastorační pů-
sobení může na první pohled vypadat 
poněkud „vesele“, avšak ryzost víry pev-
ně zakotvené v jeho kněžské duši ote-
vírala Bohu dveře lidských srdcí i tam, 
kde vypadaly beznadějně navždy zavře-
né. Znovu jsme svědky toho, jak je dů-
ležité žít ve stavu milosti posvěcující...

Ďábel však nespí a neustále útočí 
zvláště tam, kde je člověk Bohu nejblí-
že. Což ovšem mj. znamená, že se sna-

ží zničit člověka stvořeného jako obraz 
Boží, jeho Bohem danou přirozenost či 
obraz lásky Nejsvětější Trojice, kterým 
je rodina... Na obranu toho všeho je nut-
né v dnešní době bít na poplach a ne-
lze se obejít bez nadpřirozených pro-
středků, bez Boží pomoci. O ni je však 
třeba prosit, pro ni obětovat, neboť je 
to i naše prostě lidská, natož křesťan-
ská povinnost, abychom ve společen-
ství modlitby otevřeli nejen svá srdce, 
ale také okolní svět Božímu působení 
pro záchranu duší. Jednou z příležitos-
tí, jak jsme již nastínili v minulém čís-
le Světla, je modlitební procesí. Tento-
krát si můžeme přečíst také svědectví 
jedné z účastnic dřívějšího takového 
procesí, z něhož je zřejmé, o co ďábel 
usiluje a jaké lsti používá. (str. 12–13)

Samozřejmě víme, kde hledat nad-
přirozenou pomoc pro boj s ďáblem. 
V měsíci říjnu na to jistě nezapomene-
me, neboť je to měsíc zasvěcený Panně 
Marii a modlitbě růžence. Chtělo by se 
ve světle všech těchto skutečností říci, 
že by říjen měl být všech dvanáct mě-
síců v roce. Ale proč ne? Záleží jen na 
každém z nás, jak a čím žijeme, kde 
hledáme své štěstí a životní oporu, 
zda budeme vždy otevřeni Boží milos-
ti a odevzdáni do rukou Trojjediného 
Boha a Panny Marie. Slovy P. Štefa-
na Ištvaníka CSsR (str. 6–7), jež nás 
mohou v těchto dnech provázet: „Ten, 
kdo nechce zahynout, ten nezahyne!“

Daniel Dehner

Editorial
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Jestliže se stalo tvým obyčejem, že 
v nedělní předvečer či v nedělní 
odpoledne vstupuješ do Ježíšovy 

společnosti a účastníš se spolu s ním dějů, 
o kterých nám vypráví nedělní čtení, za-
vede tě Pán do velmi působivého prostře-
dí svého podobenství. 
Přečti si ty Lukášovy 
verše znovu, i když je 
znáš, a nechej se uvést 
do boháčova domu.

Nepotřebuješ k to-
mu mnoho fantazie. 
Televize ti často před-
stavuje to exkluzivní 
prostředí, ve kterém 
se pohybují se šar-
mem a elegancí prvotřídně oděné po-
stavy a s ostentativní samozřejmostí a se-
bejistotou konzumují své steaky a drinky. 
Pijí nejstarší víno, nejlepšími krémy se na-
tírají, ale nad zkázou Josefovou se netrápí. 
U dveří těchto současných boháčů pro-
to neuvidíš bezmocné žebráky obsypané 
hnisavými vředy. To by působilo rušivě. 
Televize ti sice občas ukáže i takové po-
stavy, ale v jiném prostředí a v jiných sou-
vislostech, neboť mezi těmito dvěma svě-
ty si již zde na zemi lidé vytvořili velikou 
a často nepřekročitelnou propast.

Co ti však dále představuje božský Vy-
pravěč, to už jde za rámec televizní inven-
ce. Oba jeho protagonisté totiž procháze-
jí branou smrti, které se nikdo nevyhne 
a která často diametrálně mění jeho do-
savadní postavení. Lazar, o kterého zde 
na zemi zavadili pouze psi, se u Abrahá-
ma těší z bezmezné blaženosti. Boháčův 
dočasný luxus a hodování se naopak změ-
nily v nesnesitelný a bezútěšný žár a ne-
konečnou opuštěnost.

Teprve tato krutá proměna vyburco-
vala boháčovo svědomí. Je však pozdě. 
Všimni si, že strádá právě tím, čeho si 
za života nechtěl všímat a co jej přivedlo 
do této nikdy nekončící záhuby: zoufale 
prosí, aby mu v jeho nesnesitelné vyprah-
losti alespoň malíčkem pomohl ten, kdo 
nyní požívá oprávněné blaženosti a pro 
kterého za života nepohnul ani prstem. 
Hle, jak poslední spravedlnost postihu-
je bohatce, kteří těm druhým ubližova-
li třeba jen tím, že na ně ve své hojnosti 
zapomínali.

To, co znamená dostatek, neposu-
zuj po dle těch, kteří mají více než ty, ale 

podle těch, kterým se nedostává ani to-
ho, čeho tobě. Pošilhávání po majetněj-
ších probudí nejspíše závist. Aby se tvé 
srdce otevřelo soucitu a solidaritě, vyhle-
dávej ty, kteří strádají. Dívej se na svou 
majetnost jejich očima a poměřuj ji je-

jich nouzí. Nečekej, 
až se na tebe sami ob-
rátí. Je nemálo těch, 
kteří už nemají ani 
na to, aby se na tebe 
obrátili.

Z Ježíšových slov 
i z jeho chování po-
znáváš zřetelně, že 
jednoznačně straní 
těm ubohým. Je při-

praven kompenzovat jim vrchovatě všech-
no to, co pro lidskou nespravedlnost 
a bezcitnost musejí vytrpět, ale běda těm, 
kteří jim toto utrpení způsobují, třeba je-
nom tím, že ačkoliv mohou, nejsou ochot-
ni jim pomáhat. Skončí jásot povalečů! 

Pán ti ve svém podobenství také dů-
razně připomíná fakt neodvolatelné ne-
změnitelnosti toho výsledného stavu, 
který si člověk svým časným životem 
a chováním sám připravuje pro věčnost. 
Ježíšovo vyprávění není pouhá alegorická 
smyšlenka ani nadsázka, ale staví na ne-
otřesitelných duchovních skutečnostech. 
Zkoušíš si dostatečně často v klidu do-
mýšlet, co může znamenat i pro tebe ni-
kdy nekončící věčnost, která bude buďto 
nevýslovně blažená, nebo zoufale nešťast-
ná, a žádná jiná?

Těm, které jejich bezohledná a sobec-
ká honba za dostatkem, pohodlím a za-
jištěností ukolébala v klamné sebejistotě 
a hluchotě k věčnosti i k bližním, nepo-
může ani varovný hlas ze záhrobí. Bůh 
nicméně poslal a posílá lidem ve všech 
dobách své posly, zvláště tehdy, když 
nejvíce zapomínají na jeho zákon. Bylo 
by zvláštní, kdyby tak neučinil v těchto 
posledních časech, kdy jako nikdy dříve 
před tváří bohatých a rozmařilých náro-
dů umírají v zoufalé bídě a hladu milio-
ny lidí, jejichž vychrtlá těla a zmařené ži-
voty hlasitě žalují před trůnem věčného 
Otce. Proto přicházejí opět jeho proroci, 
kteří z tolika míst světa vyzývají k poká-
ní a radikální změně života. Tato změna 
se musí projevit především v zásadní změ-
ně postoje k bližním. Je krajně opovážlivé 
brát na lehkou váhu tyto výzvy i varová-

Liturgická čtení
1. čtení – Am 6,1a.4–7 
Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, 
kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarost-
ně na samařské hoře! Lehají na ložích 
ze slonoviny, hoví si na divanech, jída-
jí jehňata ze stáda a telata vykrmená 
v chlévě. Prozpěvují si za zvuku har-
fy, vymýšlejí si jako David hudební ná-
stroje. Z misek pijí víno, nejlepším ole-
jem se natírají, ale nad Josefovou zkázou 
se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vy-
hnanců do zajetí, skončí jásot povalečů!“

2. čtení – 1 Tim 6,11–16
Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbož-
nost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 
Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčné-
ho života. K němu jsi byl povolán, a pro-
to jsi složil před mnoha svědky slavnost-
ní vyznání. 
Před Bohem, který všemu dává život, 
a před Kristem Ježíšem, který před Pon-
ciem Pilátem vydal slavnostní svědectví, 
ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvr-
ny a bez úhony až do slavného přícho-
du našeho Pána Ježíše Krista. Ten pří-
chod nám ukáže ve svůj čas blahoslave-
ný a jediný Panovník, Král králů a Pán 
pánů. On jediný má nesmrtelnost a pře-
bývá v nepřístupném světle. Nikdo z li-
dí ho neviděl, ani uvidět nemůže. Jemu 
patří čest a věčná moc! Amen.

Bohatí a chudí
Zamyšlení nad liturgickými texty 

dnešní neděle

Jestliže neposlouchají proroky, 
nedají se přesvědčit, 

ani kdyby někdo vstal z mrtvých.

26. neděle během roku – cyklus C

ní. Kým nepohne pohled na zuboženého 
Lazara u boháčových dveří, nechť se vži-
je alespoň na chvíli do si tuace zatracen-
ce, který marně žebrá o kapičku vody.

Nedej se oklamat námitkou, že ty sám 
na tom stavu nic nezměníš. V Ježíšově 
škole se můžeš naučit evangelijní skrom-
nosti vůči sobě a pozorné vnímavosti 
k druhým, a ty ti otevřou nové možnos-
ti a nové cesty dobročinnosti. Začni ješ-
tě dnes. Jde o naléhavý úkol zásadního 
významu: obnovit tvářnost země.

Přijď, Duchu Svatý, ty, který otevíráš 
oči slepým (1), naplň srdce svých věrných 
a vlej do nich oheň své lásky!

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Ž 146,8

Dokončení na str. 5
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Jean-Édouard se narodil v roce 
1853 jako syn prostého rolníka 
v malé francouzské vesničce Pail-

ly u Paříže. O dětský pokoj se dělil se svojí 
sestrou, a tak ona se stala svědkem toho, 
jak její bratr „strávil celou noc v modlit-
bě, vzpřímený klečel na klekátku před 
obrazem Neposkvrněné... Ani jedenkrát 
jsem se nevzbudila bez toho, abych nena-
šla svého bratra v této poloze.“

Není proto divu, že tento chlapec v den 
prvního svatého přijímání pocítil povolá-
ní ke kněžství. Vzhledem k tomu, že ro-
dina přišla při požáru o celý majetek, ne-
dalo se na studium v kněžském semináři 
ani jen pomyslet. Jako 22letý musel naru-
kovat do armády, kde přišel o pravé oko. 
Přesto mu obláti sv. Františka Saleského 
umožnili teologické vzdělání, a za to měl 
15 let pracovat v institutu jako vychova-
tel chlapců. To měla být jeho protisluž-
ba. Když byl potom jako 33letý konečně 
vysvěcen na kněze, stal se ještě oddaněj-
ším pastýřem svých svěřenců. „Často jsem 
vyzpovídal 250 až 280 chlapců po sobě 
– ve dne i v noci,“ vypověděl později. Je-
ho obětavost se neminula účinkem a při-
nesla ovoce: během jeho působení vyšlo 
z tohoto institutu 23 kněží.

La Courneuve u Paříže, jeho první far-
nost, bylo místem setkání otrhanců, žeb-
ráků. Páter Lamy byl i daleko za hranice-
mi své vesnice znám jako farář chudých. 
Lidé přicházeli také zdaleka, aby byli na 
jeho mši svaté anebo aby se u něho vyzpo-
vídali. Kromě ubohých jeho mimořádná 
péče patřila také zde chlapcům a děvča-
tům. Není divu, že mu při takovém náva-
lu práce bylo nebe zvláště nápomocné! 
Zjevovala se mu nejen Panna Maria, aby 
ho posílila a vedla, ale věrně ho prováze-
li i svatí a andělé.

Jeho přítel hrabě Dr. Biver, filosof, pí-
še: „Všichni nejbližší páterovi známí dříve 
či později zpozorovali, že hovoří s nevidi-
telnými bytostmi, ba mnozí dokázali za-
chytit i hlasy jeho nebeských průvodců.“ 
Dr. Biver se poprvé stal svědkem takové-
ho rozhovoru 19. listopadu 1927. Dopro-

vodil pátera Lamyho do ložnice a sám se 
uložil k odpočinku ve vedlejším pokoji. 
„Uplynuly nanejvýš dvě tři minuty, když 
jsem skrze velmi tenké dveře slyšel přá-
telský rozhovor ve vedlejším pokoji. V ti-
chu noci se daly zřetelně a jasně rozlišit 
tři mužské hlasy. Tato zvláštní událost ve 
mně okamžitě vzbudila krajní zvědavost, 
jakmile jsem si uvědomil celý její rozměr. 
I když bylo velmi chladno, sedl jsem si 
na postel, abych lépe slyšel. Ráno kolem 
páté, když páter Lamy odcházel do kos-
tela, jsem se ho zeptal: »Otče, včera ve-
čer, když jste mi popřál dobrou noc, jsem 
vás slyšel ještě hovořit a zachytil jsem i ji-
né hlasy. Byli to snad vaši andělé stráž-
ní?« S úsměvem odpověděl: »To je mož-
né, protože ti jsou večer mojí útěchou!« 
Na mé opakované otázky mi páter Lamy 
však přece jen potvrdil, že jsem skuteč-
ně slyšel hlas jeho andělů.“

O andělech strážných pátera Lamy-
ho by se dalo skutečně mnoho vyprávět. 

Druhý farář z Arsu
„Ve své diecézi mám druhého faráře z Arsu,“ řekl svého času pařížský kardinál, arcibiskup Léon-Adolphe Amette. Ho-

vořil o Jeanu-Édouardovi Lamym (1853–1931).

Avšak na jednu zvláštní událost místní 
obyvatelé vzpomínali ještě dlouho. Když 
jednou páter pospíchal domů ze svatyně 
Naší milé Paní z lesa, kterou dal on sám 
na pokyn Panny Marie postavit, měl sklo-
něnou hlavu, aby ho neoslepovalo slunce.

„Jelikož jsem už i tak byl téměř sle-
pý, ze všeho toho, co bylo na cestě, jsem 
neviděl vůbec nic. Najednou se přede 
mnou vynořil cyklista. Nebyl dále než 
vzdálenost délky ramena. Ve vteřině by 
mě musel při nejbližší otáčce kola sho-
dit na zem. Avšak hle, tu anděl ucho-
pil bicykl za přední a zadní kolo a spolu 
s chlapcem jej opatrně postavil na kraj 
cesty k příkopě. Pro anděla váha nehrá-
la žádnou roli. Chlapec zíral na nebeské-
ho atleta a na mě tak vyjeveně, že jsem 
jen s velkou námahou dokázal potlačit 
smích. Když jsem procházel kolem ně-
ho a před andělem jsem smekl klobouk, 
v plné rychlosti dorazil také druhý cyk-
lista. První na něho volal: »Oni jsou dva, 
oni jsou dva!« Předpokládám, že myslel 
anděla a mne. Panna Maria byla tak las-
kavá, že mě svěřila do ochrany mého ne-
beského přítele, což mi při mém špatném 
zraku bylo velmi užitečné.“

Za druhé světové války volali tohoto 
„druhého faráře z Arsu“ často ke zraně-
ným vojákům. Těžce ranění muži byli ulo-
ženi ve vagónech ve vlakové stanici. Ně-

Poutní kostel Naší milé Paní z lesa 
(Notre Dame de Bois) 

v blízkosti Pailly, rodiště P. Lamyho. 
Nesčetné množství děkovných tabulí 
svědčí o projevech milostí, které byly 
poutníkům na tomto místě uděleny.

Na přímluvu P. Lamyho se událo mnoho 
duchovních i tělesných uzdravení. 

Kromě toho, že byl divotvůrcem, byl velmi 
vyhledávaný i jako duchovní rádce.
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Evangelium – Lk 16,19–31 
Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý 
člověk, oblékal se do šarlatu a kmen-
tu a každý den pořádal skvělou hosti-
nu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – 
jmenoval se Lazar – plný vředů a rád 
by utišil hlad aspoň z toho, co padalo 
z boháčova stolu; a ještě k tomu přichá-
zeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel 
a andělé ho odnesli do Abrahámova ná-
ručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. 
V pekle v mukách zdvihl oči a viděl 
z dálky Abraháma a v jeho náručí La-

zara. A zvolal: »Otče Abraháme, slituj 
se nade mnou a pošli Lazara, ať omo-
čí aspoň koneček prstu ve vodě a ovla-
ží mi jazyk, protože zakouším muka 
v tomto plamenu.« Abrahám však od-
pověděl: »Synu, uvědom si, že ty ses 
měl dobře už zaživa, Lazar naproti 
tomu špatně. A nyní se tu on raduje, 
a ty zakoušíš muka. A k tomu ke vše-
mu zeje mezi námi a vámi veliká pro-
past, takže nikdo nemůže přejít od-
tud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat 
od vás k nám.« 

Boháč řekl: »Prosím tě tedy, otče, 
pošli ho do mého otcovského domu. 
Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, 
aby se také oni nedostali do tohoto 
místa muk.« 
Abrahám odpověděl: »Mají Mojžíše 
a proroky, ať je uposlechnou!« 
On však odporoval: »Ne, otče Abra-
háme! Ale když k nim někdo přijde 
z mrtvých, pak se obrátí.« 
Odpověděl mu: »Jestliže neposlouchají 
Mojžíše a proroky, nedají se přesvěd-
čit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.«“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

kdy zde bývalo až 80 vagónů najednou. 
Páter Lamy i v této situaci zažil pomoc 
svého strážného anděla mimořádně sil-
ně. „Svědomí zpovídajících jasně osvěco-
val, a tak jsem mohl rychle udělovat roz-
hřešení a také pochovávat mrtvé, sloužit 
bohoslužbu a jen Pán Bůh ví, co všechno 
jsem ještě musel dělat... Uprostřed váleč-
ných hrůz jsem měl aspoň tu útěchu, že 
jsem mohl vidět, jak milostivý byl anděl 
k duším zesnulých.“

Apoštol svatých andělů

P. Lamy mohl hovořit o svatých andě-
lech – ochráncích rodin, míst, provincií 
a států – z vlastní zkušenosti a skutečně 
to také často dělal, protože chtěl bezpod-
mínečně podporovat jejich uctívání:

„Našim nebeským duchům nepřipisuje-
me ten význam, který jim náleží, a dosta-
tečně se k nim nemodlíme. Kdybychom je 
jen lépe využívali! Vždyť andělé nás vidí 
jako nuzné bratry, a proto je jejich dob-
rotivost vůči nám nevyčerpatelná. Žádný 
přítel není tak věrný jako anděl. A jakou 
má paměť! Všechno si pamatuje a může 
nám všechno připomenout. Oznámí člo-
věku zde na zemi to, co mu má říci, a pak 
opět zmizí. Jací jsme my v porovnání s ni-
mi jen maličcí!

Náš anděl strážný nás velmi často 
ochrání před neštěstím. Měli bychom 
se tedy plně svěřit jeho ochraně. Pokud 
však nejsme ve stavu milosti posvěcující, 
je bezmocný. Ale jestli jsme věrni Spasite-
li, tehdy má anděl vůči nám volnou ruku. 
A tak nám stojí vždy po boku, ale my na 

Zveme Vás do VEČEŘADLA MKH v kostele Nejsvětější Trojice ve Zdounkách v neděli 6. 10. 2019 
v 15 hodin. Scházíme se již dvacátý rok. Tomuto večeřadlu bude předsedat P. Mgr. Jiří Polášek ze 
Zašové. Na programu je adorace, rozjímavý růženec, čtení z „modré knihy“, promluva, zasvěcení 
Panně Marii. Večeřadlo bude zakončeno mší svatou.

něho dostatečně často nenaléháme svý-
mi prosbami.

Nikdy jsem neviděl anděly s křídly, ale 
vždy jako mladíky. Jejich blahosklonnost 
vůči lidem se dokonce odráží v jejich tvá-
ři. Schází jen málo a mohli bychom je vi-
dět. Je to tak, jako by nás od nich dělila 
jen tenoučká membrána.

Často jsem v kostele v La Courneuve 
slyšel, jak tři či čtyři andělé spolu hovo-
řili, ale neviděl jsem je.

Co se mne týká, můj anděl strážný mě 
nejčastěji podporoval mimořádným způ-
sobem, když jsem byl unaven, anebo mě 
dokonce přenesl z jednoho místa na dru-
hé bez toho, abych to vnímal. Stačilo mi 
jen říci: »Ó Bože, jsem tak unavený!« Při-
tom jsem byl na nejvzdálenějším konci své 
farnosti a často se stalo, že jsem byl, pro 
mne nevysvětlitelným způsobem, přene-
sen zpět na náměstí Sv. Lucie před faru. 
Nedokázal bych vysvětlit, jak se to stalo.“

Když se 78letý sedřený a vyčerpaný 
pastýř duší vydal 1. prosince 1931 na ná-
vštěvu k nemocným a chudým do Paří-
že, utrpěl mozkovou příhodu a několik 
minut nato zemřel v kruhu svých přá-
tel z rodiny Biverových. Právě hraběti 
Dr. Biverovi vděčíme za biografii tohoto 
svatě žijícího kněze, v níž osobně „v ti-
sících rozhovorech“ sesbíral a důkladně 
přezkoumal pravdivost všech citátů a vy-
právění P. Lamyho.

Pramen: Dr. Paul BIVER. Pater Lamy, 
ein Apostel und Mystiker für die Welt von 

morgen. Seewen 1994
Z Víťazstvo Srdca 124/2018 

přeložil a upravil -dd-

P. Lamy a Dr. Biver
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Ve vesnici byly misie. Téměř 
všichni lidé se zúčastňovali 
misijních kázání, pobožností 

a přistupovali i ke svátostem. V jedné ro-
dině měli velké nedorozumění. Matka je 
vdova. Vychovala tři dcery a jednoho sy-
na. Tehdy již byli všichni dospělí. Syn ne-
chtěl chodit na kázání. Nadarmo ho mat-
ka prosila, nadarmo ho prosily sestry. On 
prohlásil, že ho tam nikdo nedostane. Aby 
měl klid, rozhodl se, že po dobu misií ne-
bude přicházet z práce domů, ale bude 
bydlet u svého kamaráda na svobodárně. 
Sestrám a matce zůstala už jen modlit-
ba. Jednoho dne syn pracoval vysoko na 
konstrukci, kterou s kamarádem monto-
vali. Najednou na něho někdo volal, aby 
sestoupil. Byl to pošťák, který mu přine-
sl telegram. Velmi nerad, vždyť bylo před 
bouřkou, jistě budou muset přerušit prá-
ci, ale přece sestoupil. Pošťák mu dal te-
legram a on jej četl. Matka ho prosí, aby 
nutně přišel domů. V duchu nadával. Má 
tušení, co asi matka chce. Telegram roz-
trhal a zahodil. Chystal se vystoupat na-
horu. Tehdy udeřil blesk do konstrukce 
a kamarád byl mrtvý. On už nenadával. 
Prvním autobusem odjel domů. Večer byl 
v chrámu nejen na kázání, ale po kázání 
se postavil před zpovědnici, aby vykonal 
dobrou svátost smíření. Teď už nevěřil 
těm bezvěreckým řečem, které tak často 
slýchával také z úst svého kamaráda, kte-
rý byl již mrtvý. Zamyslel se nad tím, kde 
by byla jeho duše, kdyby nebyl přišel te-
legram od matky. Ten telegram zachránil 
nejen jeho tělesný život, ale i jeho zane-
dbávanou duši, na niž teď už pamatoval.

Každá dobrá a moudrá matka chrání 
svoje dítě před vším nebezpečím. Chrá-
ní nejen jeho tělo, ale chrání i jeho duši, 
protože si uvědomuje, že duše je to nej-
cennější, co její dítě má. Jen velmi nero-
zumné matky zanedbávají duše svých dě-
tí. Velmi se starají o to, co je pouze časné, 
a zanedbávají to, co je věčné. Na tom jim 
velice záleží, aby jejich dítěti zde nic mate-
riálního nescházelo, ale vůbec se nestarají 
o jeho věčnost. Tedy máme i nerozumné 
matky a dnes je jich dost. Žel, ty přímo 
posílají své děti do věčného neštěstí.

Naštěstí máme jednu společnou Mat-
ku, které velice záleží na naších duších. 
Tou naší Matkou je Panna Maria. Vzpo-
meňme na událost z jejího života, kdy ji 
svatí rodiče Jáchym a Anna přivedli do 
chrámu jako tříletou, aby ji zcela zasvětili 
Boží službě. Od té doby věrně sloužila Bo-
hu, a to nejen do jejího dvanáctého roku 

jako jiná děvčata, která byla tímto způso-
bem zasvěcena, ale celý její život byl služ-
bou Bohu. Plným právem se mohla nazvat 
„služebnicí Páně“. Jejím největším úkolem 
v Boží službě bylo: počít a porodit Spasi-
tele světa, vychovat ho a pak ho obětovat 
na kříži jako neposkvrněného Beránka za 
hříchy celého světa. Ona to všechno splni-
la, ale tady její poslání ještě nekončí. Ona 
teď pomáhá každému, kdo se na ni svý-
mi prosbami obrátí, aby oběť jejího Syna 
nebyla pro něho nadarmo. Velmi jí zále-
ží na tom, aby ti, za něž Kristus zemřel, 
byli také spaseni, zachráněni. Ona tu svo-
ji povinnost zachraňovat plní s mateřskou 
péčí. Neboť tehdy, když porodila našeho 
Spasitele a potom ho obětovala za nás na 
kříži, stala se i naší Matkou. Tehdy poro-
dila i nás všechny pro nebe. Ona je Mat-
kou naší spásy. Proto nyní dělá všechno, 
abychom onoho věčného života také do-
sáhli, aby jej nikdo neztratil, kdo ji prosí 
o pomoc a ochranu.

V zemi, kde se náboženství uznáva-
lo také úředně, měli pedagogové poradu. 
Radili se, co by měli podniknout, aby za-
bránili rozmáhající se nemravnosti, která 
byla mezi mládeží velmi očividná. Vystou-

pili mnozí a s četnými návrhy. Nakonec 
vystoupil starší a všemi velmi vážený pe-
dagog a řekl: „Co vlastně hledáme, vždyť 
nic lepšího nenajdeme, než co už máme. 
Vždyť my máme mariánskou úctu!“ Věru, 
nejlepší školou, ale i cestou ke správnému 
životu je pravá mariánská úcta. Maria nás 
chrání a je naší silou i naší nejlepší ochra-
nou proti hříchu a nemravnosti. Nad ní 
ďábel nikdy nezvítězil, a proto i nyní je 
každý v bezpečí, koho ona chrání.

Dávno před narozením Ježíše Krista, 
roku 612 př. Kr. se Kylon s několika vzbou-
řenci pokusil o dobytí hradu Akropolis. 
Vzpoura byla potlačena. Kylon s některý-
mi vzbouřenci utekl, někteří byli i zabiti 
a jedna skupina utekla do chrámu pohan-
ské bohyně Athény. Zde se drželi oltáře bo-
hyně, protože existoval zákon, že ten, kdo 
se utíká pod ochranu této bohyně a přidr-
žuje se jejího oltáře, nesmí být zabit, i kdy-
by se dopustil kdovíjakého přečinu. Tato 
výsada platila pouze po dobu, kdy se držel 
jejího oltáře. Zbytečně lid zuřil před chrá-
mem, dokud se vzbouřenci přidržovali ol-
táře bohyně Athény, nemohl jim ublížit. 
Vzbouřenci měli na moři loď. Potřebova-
li by se tam nějak dostat, aby mohli utéct 
a zachránit si životy. Rozmýšleli. Tenkrát 
jim někdo nabídl klubko nití. Oni je při-
jali. Niť uvázali na oltář, klubko rozvíje-
li, drželi se nitě a kráčeli dolů ke své lodi. 
Nikdo se jich nedotkl, protože byli spo-
jeni s oltářem bohyně Athény. Ale jeden 
ze vzbouřenců upadl. Niť se roztrhla. Tu 
se na ně lid vrhl a pozabíjel je.

Proč jsem vám uvedl tento skutečný 
historický příběh? Protože ta vymyšlená 
pohanská bohyně Athéna jako by byla 
předobrazem té skutečné ženy, kterou si 
sám Bůh vyvolil a určil nejen za Matku 
Spasitele světa, ale i za Matku nás všech 
vykoupených. Dal jí tu moc, aby nikomu, 
kdo je pod ochranou této ženy – Panny 
Marie, ďábel nemohl ublížit. Ďábel čeká, 
jako čekal onen zuřivý lid, avšak nemůže 
nám ublížit, dokud jsme spojení s Pannou 
Marií láskou a pravou mariánskou úctou.

Uvědomme si, že žijeme ve světě, kdy 
ďábel, naše vlastní tělo a svět tak boju-
jí proti nám, že sami v tom boji dobře 

P. Štefan Ištvaník CSsR

Matka chrání své dítě před vším nebezpečím
Připomínka pro ty, kdo ztrácejí naději
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neobstojíme. Ďábel používá všechny mož-
né i nemožné prostředky, aby se naše du-
še, kterou Pán Bůh stvořil pro sebe a pro 
věčné štěstí, dostala do jeho moci a do 
věčného neštěstí. Největší útok vede na 
naši mládež a děti. My, kteří to pozoru-
jeme, někdy padáme do pokušení zoufat 
si, protože se nám zdá, že veškerá náma-
ha je zbytečná. Ale to není pravda. Není 
třeba zoufat. Všichni naši nepřátelé jsou 
slabí, když nás chrání naše Matka, Panna 
Maria. Tady je pouze jedno velké a sku-
tečné nebezpečí a tím je, že bychom moh-
li ztratit kontakt, spojení s Pannou Marií. 
Ale to již záleží na nás, zda jej ztratíme, 
či neztratíme. Také dnes platí: „Ten, kdo 
nechce zahynout, ten nezahyne!“ Panna 
Maria je dosti silná na to, aby nás zachrá-
nila. Ona nás chce zachránit, protože je 
naší Matkou. Ona nás jistě zachrání, když 
ji budeme o to prosit. Ještě nikdo nebyl 
zklamán, kdo pomoc hledal u ní. Ani my 
nebudeme, když ona bude naší Matkou 
a my jejími věrnými dětmi.

Z Ľudová čítanka na nedele 
a sviatky 11/2002 přeložil a upravil -dd-

6. rozjímání

LÁSKA JE CTNOST,
KTERÁ NÁM DÁVÁ SÍLU

„Silná jako smrt je láska.“ (Pís 8,6) 
Není zde žádná stvořená síla, která mů-
že odolat smrti, není proto těžké pro mi-
lující duši, aby v ní nemohla převlád-
nout láska. Pokud se tážeme, jak potěšit 
milujícího, pak láska překoná vše – ztrá-
tu, pohrdání, bolest: „Není zde nic, jak-
koliv těžkého, co nemůže být překonáno 
ohněm lásky.“(1)

To je nejjistější znamení, jak poznat, 
zda duše skutečně miluje Boha. Tedy, po-
kud je věrná v lásce, když přijdou obtí-
že, stejně jako když se všemu daří. Svatý 
František Saleský říká, že „Bůh je stej-
ně přívětivý, když trestá i když náš potě-
šuje, protože vše to koná z lásky“. Sku-
tečně, pokud nás nejvíce trestá v tomto 
životě, tak je to proto, že nás nejvíce mi-
luje. Svatý Jan Zlatoústý označil sv. Pavla 

v řetězech za šťastnějšího než sv. Pavla, 
který se ocitl ve třetím nebi.

Proto se svatí mučedníci uprostřed 
svých muk radovali a děkovali Pánu jako 
za tu největší milost, kterou mohli obdr-
žet – tedy trpět pro jeho lásku. Další sva-
tí, když je mučitelé chtěli svést na svou 
stranu, stali se svými vlastními mučiteli, 
když konali skutky pokání, aby tak potě-
šili Boha. Svatý Augustin říká: „Pro člo-
věka, který miluje, není žádná námaha 
těžká, neboť miluje i samu námahu.“(2)

Modlitba:
Ó Bože mé duše, říkám, že Tě miluji, 

a přesto, co pro Tebe konám? Nic. To uka-
zuje, že Tě buď nemiluji, anebo Tě miluji 
velice málo. Sešli mi prosím tedy, ó můj 
Ježíši, Ducha Svatého, aby přišel a daro-
val mi sílu trpět pro Tvou lásku a něco pro 
Tvou lásku vytrpět dříve, než se přiblíží má 
smrt. Můj milovaný Vykupiteli, nedopusť, 
abych zemřel chladný a nevděčný, jak jsem 
byl doteď k Tobě. Daruj mi sílu milovat 
utrpení, neboť po tolika hříších si zaslu-
huji peklo. Ó můj Bože, jenž jsi nejvýše 
dobrý a Láska, toužíš sídlit v mém srdci, 
z kterého jsem Tě tolikrát vyhostil. Přijď 
tedy a zabydli se v něm, buď jeho vlastní-
kem a učiň jej zcela svým. Miluji Tě, můj 
Bože, a když miluji Tebe, již jsi se mnou, 
jak říká svatý Jan: „Ten, kdo zůstává v lás-
ce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.“ 
(1 Jan 4,16) Tedy, když jsi se mnou, roz-
množ plameny i pouta, abych nehledal 
ani nemiloval nic jiného než Tebe, a toto 
pouto ať není nikdy odděleno od Tvé lás-
ky. Toužím být Tvůj, ó můj Ježíši, zcela 
Tvůj. Ó Maria, Královno a Přímluvkyně, 
vypros mi lásku a vytrvalost!

7. rozjímání

LÁSKA UMOŽŇUJE BOHU 
SÍDLIT V NAŠICH DUŠÍCH

Duch Svatý je nazýván „sladký přítel 
duše“. To byl veliký příslib Ježíše Krista 
těm, kteří ho milují, když řekl: „Miluje-
te-li mě, budete zachovávat má přikázá-
ní; a já budu prosit Otce a on vám dá ji-
ného Utěšitele, aby byl s vámi na věky.“ 
(Jan 14,15–16) Neboť Duch Svatý nikdy 
neopustí duši, jak říká Tridentský koncil, 

pokud ona neopustí jeho: „Neopustí, jestli-
že není nejdříve opuštěn.“

Bůh pak sídlí v duši, která ho miluje, 
avšak říká, že není spokojen, pokud ho 
nemilujeme celým srdcem. Svatý Augus-
tin nám říká, že římský senát by nepři-
jal Ježíše Krista mezi své bohy, protože 
řekli, že je pyšný bůh, který nechce, aby 
kdo miluje jeho, miloval ještě boha další-
ho. A tak to je: nebude mít žádné soupe-
ře v srdci. A pokud vidí, že není jediný, 
který je milován, je doslova žárlivý, jak pí-
še sv. Jakub o těch lidech, kteří mají roz-
dělené srdce: „Myslíte si snad, že Písmo 
nadarmo říká: On žárlivě touží po duchu, 
jehož do nás vložil?“ (Jak 4,5) Krátce shr-
nuto, jak říká sv. Jeroným: „Ježíš je žárli-
vý.“(3) Protože si Bůh zvolil, aby svět ne-
měl podíl na této lásce, která vyžaduje mu 
dát vše, chválí také nebeský Ženich svou 
snoubenku a nazývá ji „uzavřenou zahra-
dou“: „Je zahrada uzavřená, má sestra, ne-
věsta.“ (Pís 4,12) Zahrada uzavřená před 
veškerou láskou světa. Pochybujeme, že 
Ježíš zasluhuje celou naši lásku? „Zcela 
se za tebe vydal,“ říká sv. Jan Zlatoústý, 
„nic pro sebe neponechal.“ Daroval nám 
všechnu svoji krev a život, již nezbylo nic 
více, co ti může dát.

Modlitba:
Můj Bože, vidím, že toužíš, abych byl 

zcela Tvůj. Častokrát se má duše od Tebe 
vzdálila, a přesto jsi nepohrdl ke mně se 
vrátit a znovu mě k sobě přijmout. Ach, 
nyní se ujmi celého mého bytí. Dávám Ti 
sebe zcela, přijmi mě, ó můj Ježíši, a ne-
dopusť, abych se kdy od Tebe odloučil. Ty 
mne hledáš a já nehledám nic jiného než 
Tebe. Toužíš po mé duši a má duše touží 
jen po Tobě. Miluješ mě a já miluji Tebe, 
a protože mě miluješ, připoutej mě k so-
bě, abych se od Tebe již nikdy neodloučil. 
Ó Královno nebe, důvěřuji Ti!

8. rozjímání

LÁSKA JE POUTO, 
KTERÉ SPOUTÁVÁ

Tak jako je Duch Svatý, nestvořená 
láska, nerozlučitelné pouto, které spoju-
je Otce s věčným Slovem, tak také spo-
juje duši s Bohem. „Láska je ctnost,“ 

Sv. Alfons z Liguori

Vlastnosti lásky (2 – dokončení)



39/20198

říká sv. Augustin, „sjednocující nás s Bo-
hem.“ A proto také pln radosti sv. Vavři-
nec Justinián zvolal: „Ó lásko, Tvé pouto 
má takovou sílu, že dovolí spoutat i Boha 
a spojit se s naší duší. Ó lásko, jak silné je 
Tvé pouto, které může spoutat Boha!“(4)

Pouta světa jsou pouta smrti, ale pou-
ta Boha jsou pouta života a spásy. „Její 
pouta se stanou tvou mocnou ochranou.“ 
(Sir 6,29) Ano, protože pouta Boha skr-
ze lásku nás spojují s Bohem, který je na-
ším pravým a jediným životem.

Před příchodem Ježíše Krista lid utekl 
pryč od Boha a připoután ke světu odmí-
tl se spojit se svým Stvořitelem, avšak mi-
lující Bůh jej k sobě přitáhl poutem své 
lásky, jak slíbil prorok Ozeáš: „Vodil jsem 
je v lidských poutech, v okovech lásky.“ 
(Oz 11,4) Tyto okovy jsou světlem, po-
zváním k jeho lásce, příslibem ráje, který 
nám nabízí, ale především darem, který 
nám daroval Ježíš Kristus svou obětí na 
kříži a ve Svátosti oltářní, a konečně da-
rem Ducha Svatého. Proto také prorok 
zvolává: „Řetězy ti spadly z hrdla, zaja-
tá sionská dcero!“ (Iz 52,2) Ó má duše, 
která jsi stvořena pro nebe, setřes ze se-
be pouta země a přimkni se k Bohu pou-
ty svaté lásky: „A na to vše oblečte lásku, 
která váže pouto dokonalosti.“ (Kol 3,14) 
Láska je pouto, které k sobě váže všechny 
další ctnosti a činí duši dokonalou. „Mi-
luj a konej, co chceš,“ říká sv. Augustin. 
Miluj Boha a konej, co chceš, neboť ten 
kdo miluje Boha, se snaží vyhnout všemu, 
co se nelíbí milovanému, a hledá, aby se 
mu ve všech věcech zalíbil.

Modlitba:
Můj nejdražší Ježíši, jak málo poža-

duješ, abych Tě miloval, a jak mnoho Tě 
stojí získat si mou lásku! Ach, bylo by vel-
kým nevděkem, pokud bych Tě miloval 
jen málo anebo s rozděleným srdcem po-
té, co jsi za mě vydal svou krev a život. 
Vzdálím se od všeho a jen Tobě samotné-
mu dám své city. Jsem však slabý, abych 
vykonal toto své přání. Ty, který mě k to-
mu nabádáš, daruj mi také sílu to usku-
tečnit. Pronikni mou duši, nejdražší Ježí-
ši, sladkým šípem své lásky, abych nikdy 
neochabl v touze po Tobě a byl přetvořen 
Tvou láskou a hledal pouze Tebe, toužil 
jen po Tobě a našel jen Tebe. Můj Ježí-
ši, jen Tobě chci patřit a nikomu jinému. 
Učiň, ať v tomto životě neustále opakuji, 

zvláště v hodině smrti: „Po Tobě samém 
toužím, a po nikom jiném.“ Ó Maria, má 
Matko, vypros mi, abych od nynějška hle-
dal pouze Boha a nic jiného.

9. rozjímání

LÁSKA JE POKLAD 
OBSAHUJÍCÍ VEŠKERÉ DOBRO

Láska je poklad, o kterém evangelium 
říká, že musíme opustit vše, abychom jej 
získali. Ano, protože láskou se stáváme 
přáteli Boha: „Neboť ona [Moudrost] je 
pro lidi nevyčerpatelným pokladem, kdo 
ji získávají, nakloní si Boží přátelství.“ 
(Mdr 7,14) „Ó člověče,“ říká sv. Augus-
tin, „kam jdeš, abys hledal dobro? Hledej 
to jediné dobro, v kterém jsou všechny 
dobré věci obsaženy.“ Avšak nenalezne-
me Boha, který je nejvyšší Dobro, pokud 
neopustíme světské věci. Svatá Terezie 
z Ávily píše: „Odkloň své srdce od stvo-
ření, a nalezneš Boha.“(5)

Ten, kdo nalezne Boha, nalezne vše, 
co může kdy žádat: „Raduj se v Hospodi-
nu, on ti poskytne víc, než po čem touží 
tvé srdce.“ (Ž 37,4) Lidské srdce neustá-
le hledá ty věci, které ho učiní šťastným, 
ale pokud je hledá ve stvořených věcech, 
jakkoliv mnoho jich může získat, nikdy 
mu nebudou stačit; když však hledá Bo-
ha samotného, Bůh uspokojí všechny je-
ho potřeby duše. Kdo je nejšťastnější na 
této zemi, když ne svatí? A proč? Proto-
že chtěli a hledali pouze Boha.

Jistý princ, když vyjel na lov, uvi-
děl v lese poustevníka a zeptal se ho, 
co zde dělá. I poustevník se ho otázal: 
„A ty, princi, co zde děláš ty?“ Princ od-
pověděl: „Přišel jsem zde hledat zvěř.“ 
– „A já,“ řekl poustevník, „hledám zde 
Boha.“ Krutý vládce nabídl zlato a draho-
kamy sv. Klementovi, aby ho přesvědčil 
zříci se Krista. Světec však zvolal: „Co-
pak se Bůh staví na úroveň tomuto pra-
chu? Požehnaný je ten, který zná poklad 
nebeské lásky a usiluje ji získat. Kdo ji 
získá, sám se vzdá všeho, aby neměl nic 
jiného než Boha.“ – „Když hoří dům,“ 
říká sv. František Saleský, „všechny vě-
ci se vyhazují z okna.“ A otec Paul Seg-
neri mladší, velký služebník Boží, říká-
val, že láska je zloděj, který nám bere 
všechny světské city, abychom mohli ří-
ci: „Co jiného si žádám, než tebe samot-
ného, ó můj Pane?“

Modlitba:
Ó můj Bože, doteď jsem nehledal Te-

be, ale sebe a své vlastní potěšení a kvůli 
tomu jsem se obrátil zády k Tobě, mé nej-
vyšší dobro. Ale jsem utěšen těmito slovy 
proroka Jeremiáše: „Dobrý je Bůh k to-
mu, kde v něho důvěřuje, k duši, jež ho 
hledá.“ (Pláč 3,25) Tato slova mě ujišťují, 
že jsi dobrý k tomu, kdo tě hledá. Můj mi-
lovaný Spasiteli, vím o zlu, kterého jsem 
se dopustil, když jsem Tě opustil, a litu-
ji toho z celého mého srdce. Vím, že jsi 
nekonečný poklad. Nevzdám se tohoto 
světla. Opustím vše a zvolím si, abych 
jen Tebe miloval. Můj Bože, má Lásko, 
mé všechno, miluji Tě, přeji si jen Te-
be, hledám jenom Tebe. Přijď, ó Duchu 
Svatý, a znič ve mně svým žárem všech-
ny city, které nesměřují k Tobě. Ó Ma-
ria, moje Přímluvkyně a Matko, pomoz 
mi svou přímluvou.

10. rozjímání

JAK MILOVAT BOHA 
A STÁT SE SVATÝM

Čím více milujeme Boha, tím více se 
stáváme svatými. Svatý František Bor-
giáš říká, že modlitba přináší Boží lás-
ku do srdce, askezí se srdce vzdaluje od 
světa a činí je schopným přijmout ten-
to svatý oheň lásky. Čím více je v srd-
ci světských věcí, tím méně místa je zde 
pro Boží lásku: „Ale moudrost, ta po-
chází odkud? Kde se nachází porozumě-
ní? Člověk cestu k ní nezná, nenajde se 
na zemi živých.“ (Job 28,12–13) Proto 
se vždy světci postili a umrtvovali svoji 
sebelásku a smysly, jak jen bylo možné. 
Světců je sice málo, avšak musíme se jich 
držet, jak říká sv. Klimak: „Žijte s nimi, 
abyste s nimi mohli kralovat.“ A sv. Ber-
nard: „Dokonalý nemůže být ten, který 
není obyčejný.“ Ten, kdo chce žít doko-
nalý život, musí jej vést obyčejně.

Ale především, abychom se stali svatý-
mi, je nezbytné mít touhu stát se svatými; 
musíme mít tuto touhu a odhodlání. Ně-
kteří si to přejí, ale nikdy nepřiloží ru-
ku k dílu. „Těchto nerozhodných duší,“ 
říká sv. Terezie z Ávily, „se ďábel vů-
bec nebojí.“ Na druhé straně světice ta-
ké říká: „Bůh je přítel štědré duše.“ Ďá-
bel se ji snaží přesvědčit, aby byla pyšná 
na to, když dělá velké věci pro Boha. Bu-
de to skutečně pýcha, pokud takové věci 
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Libor Rösner

Blahoslavený František Xaver Seelos
Říkalo se mu „veselý otec“. S úsměvem na rtech i v srdci přistupoval ke každé-

mu. Opustil vše, aby mohl jít za Kristem, aby mohl jít i k těm nejmenším. Na oplát-
ku dostal od Krista také vše – pozvání na nebeskou hostinu a místo po Boží pravici.

Františkovým rodištěm byl 11. led-
na 1819 německý Füssen. Jeho 
otec byl sice kupec, ale nezna-

menalo to, že by si rodina mohla dovolit 
rozhazovat. S úpadkem jeho podnikání 
šlo pak jedenáct hladových krků živit jen 
dosti obtížně. Pomocnou ruku mu podal 
místní farář, jenž mu nabídl místo sakris-
tiána. Seelos senior měl díky tomu zaru-
čený trvalý příjem, jenž konečně stačil na 
přiměřené uživení početné rodiny. Seelo-
sovi žili i nadále velmi skromně a Františ-
ku Xaverovi dala tato zkušenost základy 
pochopení pro situaci chudých, mezi ni-
miž měl v dospělosti působit. Duchovní 
základy pak vydatně načerpal při denní 
společné účasti na mši svaté, každoden-
ní společné modlitbě či při večerním ro-
dinném čtení o světci, jehož liturgická pa-
mátka se zrovna slavila.

V 11 letech poprvé zaslechl hlas volají-
cí ho ke kněžství, vzhledem k tíživým ro-
dinným podmínkám to však vypadalo jen 
na chiméru. Nebyly peníze ani na středo-
školské studium, ne tak na seminář. Malý 
František Xaver však našel milosrdného 
samaritána. Vlastně ho ani hledat nemu-
sel, žil nedaleko a mohl ho denně vídat – 
byl jím místní farář, jenž už předtím po-
mohl jeho otci a jenž se s důvěrou rozhodl 
chlapci horujícímu pro svátostné kněžství 
jeho touhu pomoci naplnit. Platil mu stu-
dia na Institutu sv. Štěpána, poté i dvou-
letý kurs filosofie a teologie v Mnichově.

V roce 1842 pak František vstoupil do 
semináře. Během pobytu v něm se seznámil 
s obdivuhodnou činností otců redemptoris-
tů mezi těmi nejposlednějšími. Na strán-
kách katolického časopisu Sion se dovídal 
o tíživé situaci tisíců německých katolíků 
přistěhovavších se do USA, kteří kvůli ne-
dostatku kněží zoufale postrádají duchov-
ní péči. Tehdy v něm uzrálo rozhodnutí, 
že se stane redemptoristou, a ne jezuitou, 
jak původně plánoval, a pokusí se těmto 
lidem jako člen kongregace Nejsvětějšího 
Vykupitele v jejich duchovní nouzi ulevit.

Podal přihlášku do kongregace a byl 
přijat. Dne 17. března 1843 se v Le Havru 

nalodil na parník mířící do New Yorku. 
V Baltimoru absolvoval noviciát, složil řá-
dové sliby, ve zrychleném tempu dokončil 
bohoslovecká studia a 22. prosince 1844 
byl vysvěcen na kněze.

Jeho první kněžská štace nemohla být 
lepší – začínal v pittsburské farnosti sv. Fi-
lomény u našeho sv. Jana Nepomuka Neu-
manna, muže malého vzrůstem, ale vel-
kého srdcem. Prachatický rodák mu byl 
nejen farářem, ale i zpovědníkem a duchov-
ním vůdcem a má svůj podíl na tom, co se 
z Františka Xavera později stalo.

Na 45 000 katolíků žijících v západní 
Pensylvánii připadalo všehovšudy 21 kně-
ží. Vzhledem k tehdejším podmínkám by 
bylo nad síly i dvojnásobného počtu du-
chovních takto velký prostor obsáhnout. 
Žádný z nich na to nedbal a s horoucím 
úsilím věnovali všechny své síly a schop-
nosti svěřeným duším.

Jedním z těchto jednadvaceti byl 
i P. František Xaver Seelos. Uděloval svá-
tosti, vedl katecheze, zpovídal, navštěvo-
val nemocné, kázal hned ve třech jazycích 
(krom němčiny a angličtiny i francouzsky) 
– zprvu sice hodně lámanou angličtinou, 
avšak to nikterak nevadilo těm doslova 
davům, které se na jím pronášené homi-
lie hrnuly. Zápal, s jakým P. Seelos kázal, 
byl fascinující, uhrančivý. Byl rozeným řeč-
níkem, ostatně i v osobním styku byl veli-
ce výřečný, vždy však mluvil o něčem, ne 
o ničem. O to více na kazatelně, odkud 
věřící v zaplněném kostele hltali každé je-
ho slovo, jež dopadalo na úrodnou půdu. 
P. Seelos mluvil prostě, takže jeho kázání 
pochopili obyčejní nevzdělaní dělníci či 
utahané pradleny. Navíc své promluvy do-
kázal ozvláštnit neotřelými postupy, když 
třeba předehrával dialogy Ježíše a apošto-
lů či farizejů, aby na ně navázal svými po-
střehy a tím, co považoval v daném evan-
gelním čtení za nejdůležitější. Propašoval 
do svého kázání tu a tam i nějaký vtípek, 
nikdy však nebyl samoúčelný, ale pocti-
vě posloužil k údernosti kázání. K tomu-
to účinku pomáhala i krátká pauza, kte-
rou uprostřed homilie P. František Xaver 

konáme a spoléháme pouze na svou vlast-
ní sílu, avšak není pýchou rozhodnout se 
stát se svatým a důvěřovat Bohu: „Mohu 
vše v tom, jenž mě posiluje.“ (Flp 4,13)

Proto musíme mít odvahu, učinit sil-
né rozhodnutí a začít. Modlitba zmůže 
vše. Co není v našich silách, můžeme vy-
konat snadno s pomocí Boha, který nám 
slíbil, o cokoliv ho žádáme: „Zůstanete-li 
ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, žá-
dejte, o cokoli chcete, a budete to mít.“ 
(Jan 15,7)

Modlitba:
Můj nejdražší Vykupiteli, Ty toužíš po 

mé lásce a přikazuješ mi milovat Tě celým 
svým srdcem. Ano, můj Ježíši, chci Tě 
milovat celým svým srdcem. Ó můj Bo-
že, důvěřuji ve Tvé milosrdenství a odva-
žuji se říct, že se nebojím svých minulých 
hříchů, protože nyní je nenávidím a od-
říkám se jich jako největšího zla a vím, 
že zapomínáš na urážky od duše, která 
jich lituje a miluje Tě. Ano, protože jsem 
Tě urazil více než všichni ostatní, budu 
Tě také milovat více než ostatní, s Tvou 
pomocí, o které doufám, že ji obdržím. 
Ó můj Pane, Ty chceš, abych se stal sva-
tým, a já chci být svatým, abych Tě po-
těšil. Miluji Tě, nekonečné dobro. Tobě 
se zcela daruji. Ty jsi mé dobro, má jedi-
ná láska. Přijmi mě, prosím, a učiň mě 
zcela svým a nedopusť, abych Tě znovu 
urazil. Uděl mi milost, abych se Ti da-
roval celý, tak jako Ty ses na kříži zce-
la daroval mně. Ó Maria, nejmilovaněj-
ší snoubenko Ducha Svatého, vypros mi 
tuto lásku a věrnost!

Zdroj: The complete ascetical works
of St. Alphonsus. 

Vol. VI. – The Holy Eucharist. 
New York: Benziger, 1887.

Str. 487–495.

Přeložila -hš- 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

 (1) Sv. AUGUSTIN De Moribus Ecclesiae et de 
Moribus Manichaeorum, kap. 22.

 (2) Sv. AUGUSTIN De bono vid., kap. 21.
 (3) „Zelotypus est Jesus.“ (lat.) In: Epist. ad Eust.
 (4) In: Lign. v. de Char. c. 6.
 (5) In: Avis 36.
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mu také celkový tón – slovo „prahnutí“, 
užívané hlavně ve dvojím smyslu.

Žalmista prahne po setkání s Bohem. 
Vy jste živým svědectvím této nevyčerpa-
telné touhy, která sídlí v srdci všech lidí. 
Mezi mnoha nabídkami, které si neúspěš-
ně osobují nárok nasytit srdce, je kontem-
plativní život pochodní, která přivádí k je-
dinému věčnému ohni, „živému plameni 
lásky, který něžně zraňuje“ (sv. Jan od Kří-
že). Představujete „viditelný cíl, ke které-
mu putuje celé církevní společenství, jež se 
ubírá cestami času s pohledem upřeným 
k budoucímu sjednocení všeho v Kristu“, 
a předpovídáte tak nebeskou slávu (srov. 
Vultum Dei quaerere, 2).

Stále jsme pokoušeni uspokojovat 
touhu po věčnosti pomíjivými věcmi. 
Jsme vystaveni rozbouřeným mořím, 
v nichž tone život i duch. „Jako námoř-
ník na vzedmutém moři potřebuje maják, 
který mu ukáže směr a dovede do přísta-

vu, tak svět potřebuje vás. Buďte majáky, 
které provázejí putování mužů i žen tem-
nou nocí času. Buďte ranními hlídkami 
(srov. Iz 21,11–12), které oznamují úsvit 
(srov. Lk 1,78). Svým proměněným živo-
tem a jednoduchými slovy přemítejte v ti-
chu a ukazujte nám toho, který je cesta, 
pravda a život (srov. Jan 14,6), jediného 
Pána, který nabízí plnost našemu životu 
a dává život v hojnosti (srov. Jan 10,10). 
Volejte jako Ondřej na Šimona: »Našli 
jsme Pána« (srov. Jan 1,41); zvěstujte ja-
ko Marie Magdalská jitro vzkříšení: »Vi-
děla jsem Pána.« (Jan 20,18)“ (Vultum 
Dei quaerere, 6)

Žalm však vypráví také o jiném prahnu-
tí, jež se vztahuje na ty zpupné, kteří chtě-
jí zahubit spravedlivého, pronásledují jej, 
kladou mu nástrahy a usilují o jeho pád. 
Klášter je vždycky místem, kam docházejí 
bolesti světa, bolesti vašeho lidu. Kéž jsou 
vaše kláštery – při respektu k vašemu kon-

templativnímu charismatu a vašim konsti-
tucím – místem přijetí a naslouchání ze-
jména pro ty nejnešťastnější. Dnes jsou 
s námi dvě maminky, které přišly o svo-
je děti a nesou v sobě všechny bolesti va-
šich ostrovních bratří. Buďte pozorné ke 
křiku a bídě mužů a žen, kteří jsou kolem 
a přicházejí k vám, vyprahlí utrpením, vy-
kořisťováním a malomyslností. Nebuďte 
jako ti, kdo naslouchají jenom kvůli za-
hnání nudy, ukojení zvědavosti či sbírá-
ní konverzačních témat.

V tomto ohledu máte plnit zásad-
ní poslání. Klauzura vás umísťuje Bohu 
do srdce, čili tam, kam dal své srdce on. 
Naslouchejte Pánovu srdci, abyste mu 
naslouchali také ve svých bratřích a se-
strách. Lidé kolem vás jsou často velmi 
chudí, slabí, napadaní a zraňovaní tisíce-
rými způsoby, ale jsou plní víry a instink-
tivně ve vás rozpoznávají svědkyně pří-
tomného Boha i cenné opory pro setkání 

Víra je největším dobrem chudých – dokončení meditace papeže Františka ze str. 2

činil, aby své posluchače přiměl ke ztišení 
a rozjímání o slyšeném a aby na ně ještě 
více zapůsobilo to nejpodstatnější, co pro-
slovoval po přerušení této pauzy už vážněj-
ším tónem. Jakkoli tento způsob kázání se 
někomu zdá poněkud nešťastným, lidé ka-
zatele P. Seelose vyhledávali ve velkém.

V „obležení“ bývala i jeho zpovědnice. 
Nezřídka se řada čekajících na jeho roz-
hřešení táhla podél celého chrámu a kon-
čila až někde daleko před kostelem. Lidé 
slyšeli na jeho slova, která tolikrát opako-
val při svých homiliích: „Ó hříšníci, kteří se 
bojíte vyznat své hříchy ať už kvůli jejich po-
čtu, charakteru nebo hanebnosti, přijďte bez 
obav a chvění! Slibuji, že vás přijmu přívěti-
vě, a pokud toto své slovo nedodržím, veřej-
ně vám dávám právo vyčíst mi to ve zpověd-
nici a obvinit mě ze lži.“

Není znám případ, že by došlo k peni-
tentovým výčitkám na adresu P. Seelose, 
zato jsou známy nesčetné případy těch, co 
překonali obavy a přišli si do jeho zpověd-
nice pro rozhřešení. „Nikoli vaše spravedl-
nost, ale Boží milosrdenství stojí za vaší dů-
věrou,“  říkával lidem, kteří se mu svěřili, 
že zpověď dlouho kvůli strachu odkládali, 
a dodával: „Nikdo není ztracen kvůli velikos-
ti svého hříchu, nýbrž kvůli své malé důvěře 
v Boží milosrdenství.“ Kritizoval příliš přísné 

zpovědníky, neschopné lidského přístupu, 
kteří tak věřící vyhánějí nejen ze zpověd-
nice, nýbrž i z církve. To z jeho zpovědni-
ce odcházeli (a mnohokrát se do ní vrace-
li) s přesvědčením, že vyznání hříchů není 
nepříjemnou povinností, ale setkání s mi-
losrdným Spasitelem, který neustále klepe 
na jejich srdce. Jak rádi mu v přítomnos-
ti P. Seelose otvírali… A přijížděli kvůli to-
mu i ze vzdálených měst…

Jak byl P. František Xaver otcovsky 
vstřícný vůči laickým věřícím, tak byl ne-
kompromisní vůči zasvěceným osobám. 
Ostře se ohrazoval vůči jejich naříkání 
na špatnou komunitu či nepřející před-
stavené, kteří podle nich mohli za jejich 
strádání. „Naši spolubratři ani naši před-
stavení nejsou příčinou ani špetky našeho 
trápení,“ kladl jim na srdce. „Lžeme sami 
sobě a poddáváme se pokušení, jestliže si 
myslíme, že se k nám naše řeholní komu-
nita špatně chová. Dobrý Bůh nad námi 
vždy bdí. Dává nám trpět takové množství 
a na tak dlouho, jak je to podle jeho úrad-
ku pro nás užitečné.“

Chování P. Seelose ve zpovědnici by-
lo odrazem jeho naturelu. Tento německý 
pater byl v jádru přátelským člověkem, pl-
ným empatie a lásky k druhým. Dokázal 
být velice vtipný, byla s ním legrace. Pro 

lid té doby byl „veselým otcem“. I díky 
tomu padaly všechny zábrany ostatních 
lidí a přicházeli k dobře naloženému re-
demptoristovi bez zbytečného respektu. 
On sám to bez sebemenšího stínu ješitnos-
ti pozoroval, jak dokládá v dopise sestře:

„Nejsem s to vyjádřit vděčnost Pánu za 
své povolání, ač od samého rána do pozdních 
nočních hodin mám před sebou tolik starostí 
a problémů k vyřešení. […] Bílí, černí, Něm-
ci, Angličané, spolubratři, lidé zvenčí, osoby 
zasvěcené i světské, šlechtičny i produchovně-
né řeholnice, chudobní i nemocní mě žádají 
o pomoc. Jedni potřebují to, druzí zase tam-
to. Vůbec si neodpočinu. Abych našel čas na 
duchovní četbu nebo na modlitbu před sva-
tostánkem, musím vynaložit obrovské úsilí.“

Ani závěr tohoto úryvku neměl nic spo-
lečného se stěžováním si. Vždyť to by ne-
spával oblečený v hábitu, aby v případě, že 
ho někdo uprostřed noci zavolá k umírají-
címu, mohl co nejrychleji vyrazit. Vychá-
zel k potřebným na úkor odpočinku, ne-
hledě na veřejné mínění.

Slavnou se stala jedna jeho noční návště-
va baltimorského nevěstince, kde až do rá-
na bděl u lůžka umírající prostitutky, která 
ho nechala zavolat v touze smířit se na po-
slední chvíli s Božím Beránkem. Když za 
úsvitu ze dveří nevěstince vycházel, vzbudil 
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s ním a pro získání jeho pomoci. Vzhle-
dem k tolika bolestem, která je vnitřně 
stravuje, okrádá o radost a naději a vyvo-
lává v nich pocit odcizení, můžete pro ně 
být cestou k oné skále, kterou vzýváme 
v druhém žalmu: „Slyš, Bože, moje naří-
kání, modlitby mé si povšimni! Od kon-
čin země k tobě volám, neboť mé srdce 
umdlévá. Vyveď mě na bezpečnou skálu, 
vysokou pro mne přespříliš.“ (Ž 61,2–3)

Víra je největším dobrem chudých! Je 
velice důležité jim tuto víru hlásat a utvr-
zovat v ní, aby jim opravdu pomáhala žít 
a doufat. Kéž vám kontemplace Božích 
tajemství, vyjádřených ve vaší liturgii a ve 
vašich modlitbách, umožní lépe objevo-
vat její aktivní přítomnost v každé lidské 
skutečnosti, včetně těch nejvíce bolest-
ných, a vzdávat díky za to, že vás Bůh 
v kontemplaci obdarovává přímluvami. 
Svojí modlitbou jako matky berete tyto 
děti na svá ramena a nesete k zaslíbené 
zemi. „Naše modlitba bude Bohu milej-
ší a přínosnější pro náš růst ve svatosti, 

jestliže se v ní skrze přímluvu snažíme 
žít dvojí přikázání, které nám Ježíš zane-
chal. Přímluva vyjadřuje bratrské nasa-
zení se pro druhé, když jsme schopni do 
ní začlenit jejich život, jejich beznaděj-
né úzkosti a nejkrásnější sny. O člověku, 
který se velkodušně přimlouvá za druhé, 
můžeme biblickými slovy říct: »To je pří-
tel našich bratří, mnoho se modlí za lid.« 
(2 Mak 15,14)“ (Gaudete et exsultate, 154)

Drahé kontemplativní sestry, co by bez 
vás byla církev a ti, kdo žijí na lidských 
periferiích Madagaskaru? Co by se stalo 
se všemi těmi, kteří pracují v první linii 
evangelizace a zejména tady v těchto ve-
lice choulostivých, obtížných a někdy ne-
bezpečných podmínkách? Všichni se opí-
rají o vaši modlitbu a stále obnovovanou 
odevzdanost vašich životů, velice cenný 
dar v očích Boha, který vám dává podíl 
na tajemství vykoupení této země a milo-
vaných lidí, kteří zde žijí.

„Jsem jako měch v kouři“ (Ž 119,83) 
– praví žalm s narážkou na čas prožíva-

ný v tomto dvojím prahnutí mezi Bohem 
a protivenstvími světa. Někdy se téměř 
nechtěně od Boha vzdálíme a upadáme 
„do apatie, rutiny, nezájmu a ochromují-
cí omrzelosti“ (Vultum Dei quaerere, 11). 
Nevadí... nezáleží na tom, kolik máte let 
nebo potíží s chozením nebo včasným 
příchodem na liturgii... Nejsme měchy 
v kouři, nýbrž kořeny hořící a stravující 
se v ohni, kterým je Ježíš, ten, který ni-
kdy neklame... a zahlazuje každý dluh.

Děkuji vám za tyto společné chvíle. 
Svěřuji se do vašich modliteb. A svěřuji 
vám všechny svoje úmysly, které si nesu 
během této návštěvy Madagaskaru. Mod-
leme se společně, aby Duch evangelia 
vzklíčil v srdcích všeho našeho lidu a ze-
jména v srdcích politických a ekonomic-
kých lídrů a vznikla tady na Madagaska-
ru spravedlivější, vyrovnanější a bratrštější 
společnost.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán 

(Redakčně upraveno)

obrovské pozdvižení, psaly o tom i místní 
noviny. P. Seelos na to reagoval lapidárně: 
„Ano, byl jsem tam, no a co. Zachránil jsem 
tam jednu duši.“

Jindy zůstal celou noc u těžce nemoc-
né mladé matky. Četl jí nahlas knihu, aby 
ji potěšil. Při odchodu vzal její špinavé ob-
lečení, v klášteře je osobně vypral a čisté 
přinesl zpět. Ještě jindy v mrazivém poča-
sí zimního období zul boty a věnoval je 
žebrákovi, jenž měl nohy ovázané pouze 
onucemi. Do kláštera pak došel ve sněhu 
jen v ponožkách. Dokázal pomoci, doká-
zal druhého vyslechnout, dokázal mu vrá-
tit víru v hodnotu vlastního já. Lidem by-
lo v jeho blízkosti lépe, mnozí nemocní se 
dušovali, že pouhá jeho přítomnost jim při-
nesla úlevu v jejich bolestech.

Ani když se stal novicmistrem či předsta-
veným kláštera, neupustil od této své praxe 
a vždy si našel pro potřebné čas. Jednu do-
bu mu dokonce „hrozilo“, že se stane bis-
kupem. Tehdy sedl a napsal samotnému 
papeži Piu IX., aby ho „tohoto břemena ušet-
řil“ a aby mohl zůstat obyčejným knězem.

Pokud vám apoštolát tohoto redempto-
risty připadá úžasný, barvitý, tak je třeba 
zmínit, že byl i notně obtížný a nebezpeč-
ný, zkrátka že do té barevnosti byly přimí-
seny i všechny odstíny šedé a černá. Kněží 

v ulicích amerických měst byli vystavo-
váni častým útokům ze strany různých 
nepřátelsky nastavených jedinců či sku-
pin nevyhýbajících se fyzickým napade-
ním nebo zapalování kostelů. Sám P. See-
los by mohl vypočítat v duchu sv. Pavla, 
kolikrát byl zbit, zasypán kamením, ko-
likrát se díval do ústí hlavně pušky, kte-
rou před ním držel žlučí prolezlý nepří-
tel jeho i církve. Jednou se málem utopil, 
když ho nějací útočníci svrhli ze člunu do 
divokého proudu řeky.

Dozajista nejvíce ho však bolely útoky 
ze strany spolubratrů; ne už sice fyzické, 
ale o to bolestnější výpady v podobě po-
mluv a očerňování. Došlo to tak daleko, 
že byl zbaven funkce novicmistra. Přesto-
že rád vedl mladé – ostatně formaci dě-
tí a mládeže považoval za prvořadý úkol 
– neronil zbytečně slzy. Mohl konečně 
přestávat být tolik činorodou a uhoně-
nou Martou a stávat se více Marií dlící 
u nohou Kristových.

Byl činný postupně ve farnostech Bal-
timore, Cumberland a Annapolis, od ro-
ku 1863 pak byl farářem farnosti Nane-
bevzetí Panny Marie v New Orleans, kde 
působili především jeho někdejší studen-
ti. Ti byli bez sebe štěstím, že k nim před-
stavení posílají právě „veselého otce“. Ve 

stejném roce vyjednal u prezidenta Abra-
hama Lincolna zproštění vojenské povin-
nosti pro studenty bohosloví.

Na podzim roku 1867 vypukla v New 
Orleans epidemie žluté zimnice. Sklátila 
více než pět tisíc lidí. Jednou z jejích obě-
tí byl i P. František Xaver Seelos. Nedbal 
hrozby možné nákazy a obcházel nemocí 
postižené ubožáky, aby jim posloužil sva-
tými svátostmi. Z jedné takové návštěvy se 
vrátil zcela vyčerpaný. Klesl na lůžko a… 
už z něj nevstal.

Po tři týdny jím žlutá zimnice zmítala, 
až 4. října nabyla vrchu. Po celé tři týdny 
přinášel místní tisk informace o průběhu 
jeho nemoci, lidé byli vzdor jiným staros-
tem dychtiví zpráv, jak se daří jejich milo-
vanému otci Františku Xaverovi. Po jeho 
smrti pak otiskly noviny obsáhlý nekro-
log, který zmrazil čtenáře po celých Spo-
jených státech.

Pohřbu P. Seelose se zúčastnily deseti-
tisíce. Bílí i černí, Němci i Angličané, spo-
lubratři i lidé zvenčí, osoby zasvěcené i svět-
ské, šlechtičny i produchovnělé řeholnice, 
chudobní i nemocní přišli vzdát hold ne-
únavnému misionáři a vyhledávanému ka-
zateli. Dne 9. dubna 2000 mu vzdala hold 
i církev, když ho ústy papeže Jana Pavla II. 
pozvedla ke cti oltáře.
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V noci z pátku 23. srpna na so-
botu 24. srpna 2019 se uskuteč-
nilo na Velehradě již pošesté 

modlitební procesí proti šíření ideologie 
genderu v naší vlasti. Toto procesí pra-
videlně organizuje mariánské večeřadlo 
z farnosti Křenovice u Kojetína. Akce 
měla požehnání otce kardinála Dominika 
Duky i otce arcibiskupa Jana Graubnera.

Vytrvalým a neměnným cílem těchto 
pravidelných nočních poutí je společná 
modlitba a prosba o Boží pomoc ve sna-
ze zamezit přijetí zákona, který by umož-
ňoval manželství pro homosexuální páry, 
dále podpora zákona o změně ústavy, kde 
by měla být jednoznačná definice manžel-
ství jako svazku muže a ženy, a také od-
mítnutí parlamentní ratifikace tzv. Istan-
bulské úmluvy.(1)

Poutníci se shromáždili večer 23. srpna 
v kostele Sv. Ducha ve Starém Městě, kde 
proběhla první část programu – přednáš-
ky a modlitby litanií a zasvěcení Neposkvr-
něnému Srdci Panny Marie a Božskému 
Srdci Ježíšovu, vhodně doprovázené zpě-
vem scholy z Uherského Hradiště. Všem 
účinkujícím patří poděkování – někteří při-
jeli z Čech i ze Slovenska, mezi poutníky 
bylo možné spatřit i rodiny s kočárkem, 
mladé páry bez kočárků, ale s důvěrou 
v Boží pomoc, která nás v tomto zdivo-

čelém vývoji neopustí. Já jsem patřila me-
zi seniory, kteří myslí na své děti i vnou-
čata, za ně se modlí a obětují svoji únavu 
a nedostatek spánku pro jejich požehna-
nou budoucnost. Již dříve jsem si všimla 
docela velkého počtu mužů, kteří vypadali 
jako z nějakého zájezdu sportovních trené-
rů… Možná to byla skupina mužů z hnutí 
Modlitby otců, zkrátka čas na seznamová-
ní nebyl, ale v tomto společenství jsem se 
cítila opravdu dobře, věděla jsem, že jsem 
na pravém místě. Nebylo minuty, která by 
nebyla naplněna moudrým slovem, písně-
mi, modlitbou litanií a zasvěcení; během 
procesí po cyklostezce následovaly tři rů-
žence a hned po příchodu do baziliky mše 
svatá, celebrovaná tentokrát P. Mariánem 
Kuffou. Potom rychle na přistavený auto-
bus, který rozvážel poutníky ke spojům 
domů... Homilie byla plná skvělých pod-
nětů, P. Marián hovoří jednoduše, žádná 
složitá rétorika, je to ráz na ráz, problémy 
nazývá pravými jmény – zlo je u něj zlem, 
hřích hříchem; genderově citlivá výchova 
dětí je vlastně eufemismus pro zkažení ne-
vinné dětské duše.

Z mnoha myšlenek si dovolím volně in-
terpretovat alespoň některé:

• Panna Maria vždycky vyslyší naše 
prosby. Nedivme se, když to někdy ne-
ní přesně podle našich představ, naopak 

prosba bývá často vyslyšena daleko lépe, 
než si naše chudá lidská fantazie dokáže 
představit.

• Když jsem zrovna na chvíli ztrati-
la o půl třetí v noci pozornost a tak tro-
chu usnula, najednou zpozorním a slyším 
P. Mariána, jak říká: „Když se teď cítíte una-
vení, nevyspaní, máte hlad, a navíc si říkáte 
»proč ten farář mluví a mluví a ne a ne skon-
čit«, potom má vaše oběť ještě větší cenu!“ 
Jak jsem tato slova ráda vyslechla, vždyť 
hovořil zrovna o mně!

• Přímo k problému šíření genderové 
ideologie: P. Marián srovnal totality z mi-
nulého století (nacistickou i komunistic-
kou) s nově nastupující totalitou liberálně 
genderovou. Nacistická i komunistická to-
talita po desetiletích skončily, třebaže je-
jich ideologové nám slibovali „tisíciletou 
říši“ a „vítězství na věčné časy“. Pravda, 
podle tohoto příkladu se můžeme uklid-
ňovat a očekávat, že i nová gender-totalita 
skončí… Jenže když si uvědomíme, kolik 
obětí měly překonané totality na svědomí 
– kolik zmařených osudů! Ne, nesmíme 
čekat, až se systém sám v sobě vyčerpá, 
vyhnije a scvrkne na trapný formalismus. 
Naopak je zapotřebí úsilí a angažovanosti, 
aby naše děti byly tímto poznamenány co 
nejméně! Pořád ještě máme šanci: pokud 
nebude Istanbulská úmluva ratifikována, 

Křesťané celého světa jsou vyzváni, aby ve fatimský den – 13. října 2019 spojili své síly v rámci Svaté ligy národů 
a bojovali pod záštitou naší Královny, Panny Marie. Ten den se budou konat v mnoha národech 

EUCHARISTICKÁ PROCESÍ S ODPROŠOVÁNÍM A ZASVĚCENÍM SE NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE 
Více např. zde: www.fatym.com/view.php?nazevclanku=eucharisticke-procesi-s-odprosovanim-zasveceni-se-panne-marii-libanon-neztraci-

cas&cisloclanku=2019060174. Pojďme spojit síly už v předvečer fatimského dne a nechejme se sjednotit s naším Božským Mistrem a Králem 
pod ochranným pláštěm naší Královny!

Tradiční NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ bude tentokrát EUCHARISTICKÉ – Ježíš, reálně přítomný v Nejsvětější svátosti, 
bude uprostřed nás putujících na Svatý Hostýn za Pannou Marií Vítěznou.

Bystřice pod Hostýnem – Svatý Hostýn z 12. na 13. října 2019 (sobota – neděle)
ORGANIZACE POUTĚ:
21.00 hod. – zahájení v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem (modlitby, informace, požehnání na cestu)
21.15 hod. – začátek pěšího procesí na Svatý Hostýn s Nejsvětější svátostí
00.30 hod. – mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně
02.00 hod. – odjezd autobusu do Bystřice pod Hostýnem na parkoviště u hřbitova a k vlakovému nádraží

Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýně od 22.00 hod. 
Z důvodu bezpečnosti nebude možný výjezd auty nahoru po dobu trvání procesí. Upravte proto svůj výjezd nahoru tak, abyste na noční program v bazilice 
vyjeli do 21.45 hod. Více podrobností na www.veceradlo.cz. Těšíme se na Vás!

Mariánské společenství Večeřadla Křenovice a Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem

Marie Johnová

Modlitebním procesím za štěstí našich dětí
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nebude zde prostor pro „soudružky“, které 
by prováděly „genderově citlivou výchovu“ 
na školách, nebude prostor pro ideoložky 
a kontrolorky z orgánu GREVIA(2), kte-
ré jezdí po Evropě, šikanují státy, otravují 
školy, úřady a diktují, jak má vypadat vý-
chova, tolerance, citlivost, vstřícnost a re-
spekt k tzv. jiným genderovým identitám…

• Ideologové vždy cílili na děti (vzpo-
meňme na ošátkované pionýry a na masové 
vodění školních tříd na filmy a na přednáš-
ky…) Jenže tentokrát jde o děti docela ma-
lé, dokonce předškolní! Minule mezi pout-
níky nechala paní Jana Jochová kolovat na 
ukázku učebnici, vlastně vzorový metodic-
ký materiál ke genderově citlivé výchově 
v rakouských mateřských školách. Krásně 
ilustrovaná publikace – samý barevný ob-
rázek o šťastných homosexuálních rodi-
nách, včetně názorných obrázků kamará-
da, který jim ochotně předává v kelímku 
svůj „genetický materiál“ a následně expli-
citní realistické zobrazení, jak si lesbické 
partnerky v soukromí „dělají početí“. Kdo 
tohle neviděl na vlastní oči, neuvěří! Něco 
jsem si ofotila do mobilu, ale přiznám se, 
že jsem měla problém to ukázat některým 
dospělým; a už vůbec si nedovolím tako-
vé obrázky posílat na zveřejnění do Svět-
la. Jeden tatínek po jejich zhlédnutí řekl: 
„Opravdu bych nechtěl, aby se toto uka-
zovalo mým dětem!“ Myslím, že tím vyjá-
dřil zcela jednoznačně přání všech soud-
ných rodičů.

• Podle P. Mariána jsme teď v si tuaci, 
kdy musíme křičet HOŘÍ! Při takovém 
ohrožení nemá smysl rozvádět odbor-
né debaty o hoření jako procesu oxidace 
a že oxidace je vlastně normální přiroze-
ný chemický proces; nemůžeme se tvářit, 
že máme spoustu času na korektní akade-
mickou konverzaci o možnostech zame-
zení přístupu kyslíku, jestli je to vhodné, 
žádoucí, či zbytečné... Jenomže: Skuteč-
ně hoří! Konec debat – musíme zachránit, 
co ještě jde! Modlitbou, peticí, podporou 
vhodných politických aktivit. Ve skuteč-
nosti opravdu HOŘÍ! Proto se takto pra-
videlně scházíme k modlitbám za záchra-
nu našich rodin a dětí a podporujeme tím 
hlas ČBK, různá sdružení a společenství 
a další osobnosti v jejich postoji a boji pro-
ti genderismu.

Tato prosebná procesí se konají ve 
dvouměsíčních intervalech již rok a půl – 
na Svatém Hostýně a na Velehradě. Za tu 

dobu jsme mohli vyslechnout dost před-
nášek – např. paní Jany Jochové z Alian-
ce pro rodinu (paní Jana přinesla na ukáz-
ku onu zmíněnou metodickou publikaci 
z Rakouska), pana JUDr. Antona Chro-
míka, předsedy slovenské Aliancie za ro-
dinu, který informoval o jejich strategii: 
naši slovenští přátelé jsou trochu dál než 
v ČR – již v roce 2014 se jim podařilo při-
jmout ústavní zákon, který definuje man-
želství jako svazek muže a ženy, o což se 
nyní snaží v českém parlamentu poslanci 
KDU-ČSL (návrh předsedy pana Marka 
Výborného). Na minulých setkáních často 
vystupovaly se svými příspěvky senátorka 
MUDr. Jitka Chalánková a bývalá poslan-
kyně Mgr. Nina Nováková, která nevyne-
chala ani jednu pouť. Všichni jmenovaní 
znají problematiku politického střetává-
ní zblízka, znají zákulisí a tlaky, kterým 
bývají poslanci vystavováni, mají dobrou 
představu o neúnavné strategii gendero-
vých aktivistů a o jejich ideologickém za-
kotvení v liberálním akademismu. Pořada-
telům patří obrovské poděkování za jejich 
vytrvalost a naději, která je těmito modli-

tebními setkáními posilována. Další noční 
modlitební procesí je naplánováno na Sva-
tém Hostýně 12. října 2019. Více podrob-
ností o tomto procesí naleznete v informa-
tivním rámečku. Přijďte v hojném počtu 
a modlete se s námi!

Poznámky:

 (1) Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání ná-
silí vůči ženám a domácího násilí. [pozn. red.]

 (2) GREVIO – je mezinárodní kontrolní orgán, 
jehož ustanovení vyplývá z Istanbulské úmlu-
vy. Státy, které ratifikují Istanbulskou úmlu-
vu, se zavážou, že dovolí na svém území pů-
sobnost tohoto kontrolního orgánu. Činnost 
GREVIA je zcela bezprecedentní, stát má pře-
dat cizincům neuvěřitelné kompetence k je-
jich činnosti, jejich pobyt, pohyb a cestování 
je hrazeno ze státních peněz, a výsledek prá-
ce GREVIA bude vlastně šikana: tvrdá kri-
tika, závazné pokyny, „doporučení“ k další 
hlubší genderově citlivé výchově, např. gen-
derové kontrolorky budou mít pravomoc vy-
žadovat na státu, aby zabezpečil tzv. výcho-
vu k „reprodukčnímu zdraví“, což ve skuteč-
nosti znamená hromadnou výchovu k anti-
koncepční a potratové mentalitě. (Podle Dů-
vodová zpráva k Istanbulské úmluvě)

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 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 úmys-
ly Svatého otce a našich biskupů.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ŘÍJEN 2019

EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL:
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.

NÁRODNÍ ÚMYSL:

Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených 
svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
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Vácha 14:55 ARTBITR – Kulturní magazín (81. díl) 
15:15 Víra do kapsy 15:35 Zpravodajské Noeviny: 
1. 10. 2019 16:00 Beránci a vlci: Rožnovské slavnosti 
2019 17:35 Můj chrám: Bob Fliedr, písničkář a pub-
licista, Komunitní centrum Matky Terezy na Jižním 
Městě, Praha 18:00 Živě s Noe [P] 18:30 Bible pro 
nejmenší: Daniel 18:40 Sedmihlásky (151. díl): Dyby 
byla ptačkem 18:45 Angola: Vstaň a choď, Angolo 
19:30 Terra Santa News: 2. 10. 2019 [P] 19:50 Přejeme 
si … 20:05 Adorace [L] 21:10 BET LECHEM – vnitřní 
domov (12. díl): Bohdan Heczko – slezský minorita 
21:30 Živě s Noe [P] 22:10 Noční univerzita: P. Vojtěch 
Kodet – Pravý vinný kmen [P] 23:05 Generální audience 
papeže Františka [P] 23:30 Po stopách apoštola Pavla 
(2. díl) 0:10 Česká věda 0:25 Staňte se solí 1:00 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 3. 10. 2019
6:05 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem (6. díl): 
Templetonova cena 6:30 Terra Santa News: 2. 10. 2019 
6:50 Z krajiny kulturních tradic 7:20 U NÁS aneb Od cim-
bálu o lidové kultuře (148. díl): Hastrman v Doubravníku 
8:45 Světlo pro Evropu (1. díl): Europass 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:20 Přehrada Kružberk 1957–2017: videodo-
kument o rekonstrukci vodního díla 9:40 Noemova pošta: 
Září 2019 11:15 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 50 let Boží milosti 13:05 Muzikanti, 
hrajte 13:35 Generální audience papeže Františka 
14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Náš dům v kosmu – eko-
logie a bioetika (24. díl); autor a průvodce Marek Orko 
Vácha 14:55 V pohorách po horách (60. díl): Ještěd 
15:05 Řeckokatolický magazín (213. díl) 15:25 Jmenuji 
se David Bibby 16:00 Zpravodajské Noeviny: 1. 10. 2019 
16:20 VUS Ondráš a SĽUK: MFF Strážnice 2019 
18:00 Živě s Noe [P] 18:30 Bible pro nejmenší: Jonáš 
18:35 Sedmihlásky (151. díl): Dyby byla ptačkem 
18:40 Zachraňme kostely (4. díl): Kostel sv. Archanděla 
Michaela v Jiříkově 19:00 Večeře u Slováka: 27. ne-
děle v mezidobí [P] 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
3. 10. 2019 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Jak potká-
vat svět (72. díl): S Radimem Zenklem [L] 21:30 Živě 
s Noe [P] 22:10 Pod lampou [P] 0:15 Zpravodajské 
Noeviny: 3. 10. 2019 0:35 Pomoc, která se točí 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 4. 10. 2019
6:05 Pro vita mundi: Luboš Nágl 6:45 Zpravodajské 
Noeviny: 3. 10. 2019 7:10 Vezmi a čti: Září 2019 
7:30 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Pravý 
vinný kmen 8:25 Po stopách apoštola Pavla (2. díl) 
9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Příběh o Žofii 10:00 ARTBITR – 
Kulturní magazín (81. díl) 10:15 K jádru věci: S Pavlem 
Kosatíkem 11:15 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme 
si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá 
z kaple Telepace [L] 12:50 BET LECHEM – vnitřní 
domov (12. díl): Bohdan Heczko – slezský minorita 
13:10 Spirituál Kvintet na Dostavníku 2013 14:00 Živě 

Pondělí 30. 9. 2019
6:05 V pohorách po horách (60. díl): Ještěd 6:15 Pěšák 
Boží 7:00 Buon giorno s Františkem 7:55 Klapka s … 
(108.díl): Zdeňkem Zbořilem 9:00 Živě s Noe [L] 
9:20 Na pořadu rodina (19. díl): Péče o prarodiče 
10:25 Poletuchy: Na skok do Lednice 11:15 Živě 
s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
12:50 Jaroslav Martinásek 13:45 Ars Vaticana (23. díl) 
14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Náš dům v kosmu – ekolo-
gie a bioetika (21. díl); autor a průvodce Marek Orko 
Vácha 14:50 V souvislostech 15:15 Po stopách apoš-
tola Pavla (2. díl) 15:55 Noční univerzita: P. Marek Orko 
Vácha – Radost z Boha 17:00 Ars Vaticana (29. díl) 
17:10 Vezmi a čti: Září 2019 17:30 Můj chrám: Bob 
Fliedr, písničkář a publicista, Komunitní centrum Matky 
Terezy na Jižním Městě, Praha 18:00 Živě s Noe [P] 
18:30 Bible pro nejmenší: Šalamoun 18:35 Sedmihlásky 
(151. díl): Dyby byla ptačkem 18:40 Spirituál Kvintet na 
Dostavníku 2013 [P] 19:20 Myanmar: na stejné cestě [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Živě s Noe [P] 20:45 ARTBITR 
– Kulturní magazín (81. díl) [P] 21:00 K jádru věci: 
S Pavlem Kosatíkem [L] 22:10 Noemova pošta: Září 
2019 23:45 Terra Santa News: 25. 9. 2019 0:10 Noční 
univerzita: MUDr. Roman Joch – Křesťanská sociální 
nauka 1:20 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 1. 10. 2019
6:05 V souvislostech 6:30 44 let novickou 6:55 Pod 
lampou 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Historie sklář-
ství v Karolince 9:40 Muzikanti, hrajte 10:10 Noční 
univerzita: P. Marek Orko Vácha – Radost z Boha 
11:15 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 V pohorách po horách (60. díl): 
Ještěd 13:05 Misie slovenských salesiánů v Belgii 
14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Náš dům v kosmu – eko-
logie a bioetika (22. díl); autor a průvodce Marek Orko 
Vácha 14:55 BET LECHEM – vnitřní domov (10. díl): 
Annamária d’Almeida – Beninská Slovenka 15:10 Mezi 
pražci (79. díl): Září 2019 16:00 Noemova pošta: 
Září 2019 17:30 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem 
(6. díl): Templetonova cena 18:00 Živě s Noe [P] 
18:30 Bible pro nejmenší: Elíša 18:35 Sedmihlásky 
(151. díl): Dyby byla ptačkem 18:40 Hermie a přá-
telé: Ztracený komáří poklad 19:15 Strážce ma-
jáku 19:30 Zpravodajské Noeviny: 1. 10. 2019 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Chiara Luce Badano – 
Neobyčejný příběh obyčejné dívky 20:50 Svědectví 
mladých z komunity Cenacolo 21:05 Světlo pro Evropu 
(1. díl): Europass 21:15 Řeckokatolický magazín 
(213. díl) [P] 21:30 Živě s Noe [P] 22:10 Outdoor Films 
s Janem Jenkou a Lukášem Kuldou (82. díl): S parku-
risty do světa 23:40 Terra Santa News: 25. 9. 2019 
0:05 Letem jazzem (4. díl) 1:10 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Středa 2. 10. 2019
6:05 Zpravodajské Noeviny: 1. 10. 2019 6:30 Noční 
univerzita: MUDr. Roman Joch – Křesťanská sociální 
nauka 7:40 Vzdělanost – Otec Miroslav 7:55 Až na 
konec světa 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Ars Vaticana 
(22. díl) 9:30 Přímý přenos generální audience pa-
peže [L] 10:45 Země neočekávaného – Papua Nová 
Guinea 11:15 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Výpravy do divočiny: Ptáci mizí 
14:00 Živě s Noe [L] 14:30 Náš dům v kosmu – eko-
logie a bioetika (23. díl); autor a průvodce Marek Orko 

s Noe [L] 14:30 Náš dům v kosmu – ekologie a bio-
etika (25. díl); autor a průvodce Marek Orko Vácha 
14:55 Indonésie: Otec Stef 15:25 Myanmar: na stejné 
cestě 16:00 Zpravodajské Noeviny: 3. 10. 2019 
16:25 Na křídlech andělů 16:50 Cvrlikání (70. díl): 
Petr Linhart & přátelé: Milostné vzpomínky na Čp. 8 
18:00 Živě s Noe [P] 18:30 Bible pro nejmenší: Kde je 
Ježíš? 18:35 Sedmihlásky (151. díl): Dyby byla ptačkem 
18:40 Buon giorno s Františkem 19:35 Obdarovávání 
– Otec Radek 19:50 Přejeme si … 20:05 Kulatý stůl: 
Život v multikulturním světě [L] 21:40 Živě s Noe 
22:20 Večeře u Slováka: 27. neděle v mezidobí 
22:45 Outdoor Films s Janem Jenkou a Lukášem 
Kuldou (82. díl): S parkuristy do světa 0:20 Slezská 
Lilie 2015: John de Jong & The Groove Doctors (UK/CZ) 
1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 5. 10. 2019
6:05 Pro vita mundi: MUDr. Bendito Garcia 
N’Dua 6:45 Zpravodajské Noeviny: 3. 10. 2019 
7:10 Hermie a přátelé: Ztracený komáří poklad 
7:45 GOODwillBOY III. (3. díl): NATO 8:20 V posteli 
POD NEBESY (3. díl) 9:15 Dobrodružství před kame-
rou (1. díl) 10:30 Konzistoř z Říma s jmenováním no-
vých kardinálů [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus 
Domini [P] 12:10 Pod lampou 14:15 Terra Santa News: 
2. 10. 2019 14:35 Večeře u Slováka: 27. neděle 
v mezidobí 15:05 Princ, který si vybral Dona Boska 
15:50 Pokřtění a poslaní [P] 16:05 Ozvěny slavností: 
Rožnovské slavnosti 2019 [P] 18:00 Po stopách apoš-
tola Pavla (3. díl) 18:30 Bible pro nejmenší: Kde je 
Ježíš? 18:35 Sedmihlásky (151. díl): Dyby byla ptač-
kem 18:45 Muzikanti, hrajte 19:15 Světlo pro Evropu 
(10. díl): Vztah k Rusku 19:30 V souvislostech [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím 
Grygarem: Žeň objevů 2018, 1. díl [P] 20:50 V pohorách 
po horách (61. díl): Harrachovy kameny [P] 21:00 Mezi 
pražci (80. díl): Říjen 2019 [P] 21:55 Živě s Noe [P] 
23:05 Letem jazzem (4. díl) 0:15 Ceferino Jiménez Malla 
– Cikán v nebi 0:45 Řeckokatolický magazín (213. díl) 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 6. 10. 2019
6:05 Myanmar: na stejné cestě 6:40 Lurdský příběh: 
Píseň o Bernadettě 7:10 Jak potkávat svět (72. díl): 
S Radimem Zenklem 8:35 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (81. díl) 8:45 Labyrintem víry s Tomášem Halíkem 
(6. díl): Templetonova cena 9:10 Řeckokatolický 
magazín (213. díl) 9:25 Večeře u Slováka: 27. ne-
děle v mezidobí 10:00 Mše svatá na zahájení 
Synody o Amazonii: Vatikán [L] 12:00 Polední mod-
litba Sv. otce Františka [L] 12:20 Přejeme si … [P] 
12:30 V souvislostech 12:50 Světlo pro Evropu 
(10. díl): Vztah k Rusku 13:00 Zpravodajský sou-
hrn uplynulého týdne: Zpravodajské Noeviny a Terra 
Santa News 13:45 Muzikanti, hrajte 14:20 Hlubinami 
vesmíru s dr. Jiřím Grygarem: Žeň objevů 2018, 
1. díl 15:05 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – 
Pravý vinný kmen 16:00 Živě s Noe 17:05 CampFest 
2018 17:55 Sedmihlásky (149. díl): Hděs ku-
kačko [P] 18:00 Hermie a přátelé: Flo show, která 
způsobila rozruch 18:40 Výpravy do divočiny: Ptáci 
mizí 19:40 Pomáhá srdcem 19:50 Přejeme si … 
20:05 Missio magazín: Říjen 2019 [P] 21:05 Má vlast: 
Dubí u Teplic 22:20 V souvislostech 22:40 K jádru věci: 
S Pavlem Kosatíkem 23:45 Polední modlitba Sv. otce 
Františka 0:05 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne: 
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News 0:45 O Mysu 
dobré naděje 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 28. ZÁŘÍ – 5. ŘÍJNA 2019

 

Liturgická čtení
Neděle 29. 9. – 26. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Am 6,1a.4–7
Ž 146(145),6c–7.8–9a.9bc–10
Odp.: 2a (Duše má, chval 
Hospodina! Nebo: Aleluja.)
2. čt.: 1 Tim 6,11–16
Ev.: Lk 16,19–31

Pondělí 30. 9. – památka 
sv. Jeronýma
1. čt.: Zach 8,1–8
Ž 102(101),16–18.19–21.29+22–23
Odp.: 17 (Hospodin znovu 
zbuduje Sión, objeví se ve své 
slávě.)
Ev.: Lk 9,46–50

Úterý 1. 10. – památka 
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
1. čt.: Zach 8,20–23
Ž 87(86),1–3.4–5.6–7
Odp.: srov. Zach 8,23 (Bůh je 
s námi.)
Ev.: Lk 9,51–56

Středa 2. 10. – památka svatých 
andělů strážných
1. čt.: Ex 23,20–23a
Ž 91(90),1–2.3–4ab.4c–6.10–11
Odp.: 11 (Svým andělům vydal 
o tobě příkaz, aby tě střežili na 
všech tvých cestách.)
Ev.: Mt 18,1–5.10

Čtvrtek 3. 10. – ferie
1. čt.: Neh 8,1–4a.5–6.7b–12
Ž 19(18),8.9.10.11
Odp.: 9a (Hospodinovy předpisy 
jsou správné, působí radost srdci.)
Ev.: Lk 10,1–12

Pátek 4. 10. – památka 
sv. Františka z Assisi
1. čt.: Bar 1,15–22
Ž 79(78),1–2.3–5.8.9
Odp.: 9bc (Pro slávu svého 
jména vysvoboď nás, Bože!)
Ev.: Lk 10,13–16

Sobota 5. 10. – nezávazná 
sobotní památka Panny Marie
1. čt.: Bar 4,5–12.27–29
Ž 69(68),33–35.36–37
Odp.: 34a (Hospodin slyší 
chudáky.)
Ev.: Lk 10,17–24

Pondelok 30. 9. o 22:30 hod.: 

Pakistan, mesto strachu (dokument)

Bratia františkáni budujú komunitu vo štvrti Essanagri. Snažia sa ochrá-

niť jej obyvateľov pred nástrahami veľkomesta, ale tiež sa starajú o vzde-

lávanie detí.

Utorok 1. 10. o 17:15 hod.: 

Na ceste k Bohu (Presvätá Bohorodička Ochrankyňa)

Na ceste k Bohu je séria video-katechéz, ktoré predstavujú význam-

né sviatky a dni liturgického roka východnej cirkvi byzantskej tradície.

Streda 2. 10. o 20:30 hod.: Katolicizmus 3 / Nevýslovné 

tajomstvo Boha (dokument)

Róbert Barron, biskup z Los Angeles, odkrýva hĺbku katolíckej viery, jej 

krásu, históriu, bohatstvo, dobrotu a pravdivosť. Navštevuje 50 loká-

cií v 15 krajinách a poukazuje na duchovné a umelecké poklady, kto-

ré katolicizmus ukrýva.

Štvrtok 3. 10. o 21:50 hod.: 

Pani Marta (dokument)

„Ich nikto nezavolá po mene. A ja ešte také zdrobneniny používam, ako 

pri vlastných deťoch: Peťko, Jožko, Igorko, Boženka... A oni si to veľmi 

vážia,“ hovorí pani Marta v ružovom klobúčiku. Podstatnú časť svojho 

dôchodku trávi v útulku pre ľudí bez domova na periférii Košíc. Zveľa-

ďuje obrovské spustnuté skleníky a dokrčeným dušiam vracia nádej.

Piatok 4. 10. o 19:05 hod.: 

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Záznam modlitby z katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Sobota 5. 10. o 16:00 hod.: Fatimská sobota

Priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne.

Nedeľa 6. 10. o 12:00 hod.: Svätá omša z hory Živčáková

Priamy prenos .

Programové tipy TV LUX od 30. 9. 2019 do 6. 10. 2019

Viac informácií na www.tvlux.sk

PRVNÍ SOBOTA NA KLOKOTECH 5. října 2019 
P. Vojtěch Blažek (farní vikář u katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích)

Program: 16.00 modlitba Klokotských zpívaných hodinek • 16.30 růženec, svátost smíření • 17.00 mše svatá 
se svátostným požehnáním • po mši svaté beseda v kostele.
Poutní místo Klokoty se v roce 2019 připojilo k výzvě papeže Františka. Papež v duchu loga „Pokřtění a poslaní“ 
církev vyzývá, aby rozjímala o svém poslání zvěstovat Krista světu, o poslání vyplývajícím z našeho křtu. V tomto 
duchu se také ponesou promluvy hostů tradičních prvních sobot na Klokotech.
Srdečně zvou Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty a obláti Panny Marie Neposkvrněné.
Kontakt: tel.: 381 232 584 • e-mail: tabor-klokoty@dicb.cz • www.klokoty.cz • www.oblati.cz.

Uvedení do první modlitby dne: NE 29. 9. PO 30. 9. ÚT 1. 10. ST 2. 10. ČT 3. 10. PÁ 4. 10. SO 5. 10.

Antifona 919 1029 1734 1953 1741 1961 1543 1738 980 1096 1754 1975 1666 1883

Žalm 784 883 783 881 786 884 783 881 784 883 783 881 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 920 1029 1734 1953 1742 1961 1543 1739 981 1096 1551 1747 1666 1883

Antifony 920 1030 935 1046 950 1062 1544 1739 981 1097 998 1115 1014 1132

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 813 914 981 1097 998 1115 1014 1132

Krátké čtení a zpěv 923 1033 1735 1954 1743 1962 1544 1740 985 1101 1756 1977 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 718 810 1735 1954 1542 1737 1544 1740 985 1101 1551 1748 1669 1886

Prosby 924 1034 1724 1943 1744 1963 1545 1740 985 1101 1757 1977 1655 1886

Závěrečná modlitba 718 810 1541 1737 1542 1738 1545 1741 986 1102 1552 1748 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 925 1035 940 1051 954 1067 970 1085 986 1103 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 1545 1741 989 1106 1006 1124 1021 1141

Závěrečná modlitba 718 810 943 1054 957 1071 1545 1741 990 1106 1006 1124 1022 1141

Nešpory: SO 28. 9.

Hymnus 1531 1725 929 1039 1736 1955 1746 1965 1537 1732 991 1108 1552 1748 1024 1143

Antifony 1531 1726 929 1040 945 1057 960 1073 1546 1742 992 1109 1009 1126 1025 1144

Žalmy 1715 1932 930 1040 945 1057 960 1073 1547 1742 992 1109 1009 1126 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 1531 1726 933 1043 1737 1956 1749 1968 1549 1745 995 1112 1763 1983 1027 1146

Ant. ke kant. P. M. 1532 1727 719 811 1737 1956 1542 1738 1549 1745 995 1112 1553 1749 719 811

Prosby 1532 1727 933 1044 1731 1950 1750 1969 1549 1745 995 1112 1764 1984 1028 1147

Záv. modlitba 1529 1724 718 810 1541 1737 1542 1738 1545 1741 996 1113 1552 1748 719 812

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



PAMÁTKA NA KŘEST – BOX
Text Sally Ann Wrightová • Ilustrace Frank 
Endersby • Z angličtiny přeložila Ivana Trefná 
• Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková

Inspirativní sada knížek obsahuje známé bib-
lické příběhy, modlitby a svazeček, který bude při-

pomínat křest a první kroky dítěte. Kmotři tak mají ideální dá-
rek pro své kmotřence. Box obsahuje tyto knížečky: Památka na 
můj křest (30 stran); Moje malá Bible (62 stran); Moje první mod-
litby (46 stran).

Karmelitánské nakladatelství
Box, váz., 140x175 mm, křídový papír, 349 Kč

SVATÁ ANEŽKA • PŘÍBĚH ČESKÉ PRINCEZNY
Text a ilustrace Oldřich Selucký • Odpovědný redaktor Pavel 
Mareš

Okouzlující příběh svaté Anežky České 
(1211–1282), té nejchudší, ale také nejpodivuhod-
nější české princezny. Ilustrované čtení pro školáky 
a předškoláky, jejich rodiče a prarodiče.
Karmelitánské nakladatelství • Váz., 213x285 mm, 

křídový papír, 32 stran, 219 Kč

O NESNÁZÍCH V MANŽELSTVÍ • JAK JE 
VČAS ROZPOZNAT A HLEDAT CESTU DÁL
Aleš Opatrný • Redigovala Dagmar Kopecká 
• Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Žádné manželství není procházka růžovým sa-
dem, těžkosti se nevyhnou nikomu. Manželé dě-
lají chybná rozhodnutí, ale ta by neměla vést k je-

jich definitivnímu rozchodu. Autor během své dlouholeté kněžské 
služby poznal řadu manželských párů. Některé zvládly neuvěřitel-
né obtíže, a jejich manželství přesto přežilo. Ani série špatných 
rozhodnutí nemusí končit rozpadem manželství. Když se tak to-
tiž stane, bolest všech zúčastněných je nesmírná. Vyvarovat se 
je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané usta-
ranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat katastrofu. „Je tře-
ba hledat cestu dál – a ne cestu k ukončení vztahu a společného 
života,“ říká s nadějí autor.

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

OTEC PIO • SVĚTCŮV KRÁTKÝ ŽIVOTOPIS
Gabriele Amorth • Z italštiny přeložila Terezie 
Brichtová OP • Revize překladu Kateřina Lachmanová 
• Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková

Svěží životopis svatého Pia z Pietrelciny (1887–1968) z pe-
ra italského exorcisty Gabriela Amortha. Otec Pio působil v ka-
pucínském klášteře v městečku San Giovanni Rotondo v ital-
ské Apulii. Byl vyhledávaným zpovědníkem, mužem obdařeným 
stigmaty a schopností nahlížet do srdce kajícníků, kteří se k ně-
mu přicházeli zpovídat. Gabriele Amorth však nezakrývá ani řa-
du dramatických zlomů v životě tohoto oblíbeného světce. Otec 
Pio vynikal službou Bohu a bližním, ale také přitahoval pozor-
nost svými nadpřirozenými dary. V určitém ob-
dobí nesměl sloužit mše, vydávat knihy a zpo-
vídat. V 60. letech 20. století se k němu ovšem 
hlásí zástupy jeho duchovních dětí a krátce po 
jeho smrti se rozbíhá kanonizační proces, kte-
rý byl završen svatořečením 16. června 2002.

Karmelitánské nakladatelství • Druhé vydání
Brož., 130x189 mm, 104 stran, 179 Kč
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Dolní nám. 24
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Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.

PRO DĚTI
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PRO MANŽELE


