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Postní dobu začínáme přijetím 
popelce: „Pamatuj, že jsi prach 
a v prach se obrátíš.“ (srov. Gn

3,19) Popel na hlavě nás vrací na zem, při-
pomíná nám, že ze země pocházíme a do 
země se vrátíme. To znamená, že jsme sla-
bí, křehcí a smrtelní. V rámci staletí a ti-
síciletí jsme pomíjiví a vzhledem k ne-
změrnosti galaxií a vesmíru jsme titěrní. 
Jsme prach veškerenstva, avšak Bohem 
milovaný prach. Pán vzal do rukou náš 
prach s láskou a vdechl mu život (srov. 
Gn 2,7). Jsme tedy drahocenný prach, 
předurčený žít navždy. Jsme zem, nad 

níž Bůh rozklenul svoje nebe; prach ob-
sahující jeho sny. Jsme naděje Boha, je-
ho poklad a jeho sláva.

Popel nám připomíná trasu našeho 
života: z prachu do života. Jsme prach, 
země a hlína, ale necháme-li se ztvárnit 
Božíma rukama, staneme se divem. A pře-
ce často, zvláště v těžkostech a osamoce-
ní, vidíme, že jsme pouze prach! Dodává 
nám však odvahu Pán, v jehož očích má ta 
troška, kterou jsme, nekonečnou hodnotu. 
Odvahu, narodili jsme se, abychom byli 
milováni! Narodili jsme se, abychom by-
li Božími dětmi.

Svatost není naše činnost, nýbrž milost
Homilie papeže Františka při liturgii Popeleční středy 26. února 2020, Řím, bazilika sv. Sabiny

Je Trojjediný Bůh uprostřed nás, 
nebo ne? Při pohledu na dění 
kolem sebe snadno zapochybu-

je i člověk silné víry. A možná abychom 
nemuseli hledat Boží Prozřetelnost či do-
puštění v tom, co se ve světě, v Církvi, ba 
i v našem osobním životě děje, obcházíme 
onu otázku podobně, jako se Samaritánka 
v dnešním evangeliu vyhnula odpovědi na 
Ježíšovu výtku a výzvu ke zpytování svědo-
mí. A tak se i my někdy raději zabýváme 
složitými teologickými otázkami, řešíme 
spíše životy druhých apod., jen abychom 
se vyhnuli nepříjemnému zkoumání stavu 
vlastní duše, v níž by měl přebývat Bůh. 
Boha pak nachází snadno ve svém živo-
tě ten, kdo vědomě žije v odevzdanosti 
Boží Prozřetelnosti. Nemůžeme tedy ni-
kdy říci, že by Bůh nebyl uprostřed nás.

Téma naprostého sebeodevzdání Boží 
Prozřetelnosti je velmi příhodné pro post-
ní rozjímání. Ježíš trpící pro hříchy lidí je 
pro nás vzorem, jak bez výhrad plnit Bo-
ží vůli a odevzdat se do Otcových rukou. 
Avšak není jen vzorem, nýbrž nás jeho 
výkupná smrt nutká ke zpytování svědo-
mí, co se odevzdanosti Boží Prozřetelnos-
ti týče. Ačkoliv o tom slyšíme stále, přece 
je to nezbytná očistná cesta, jež nás uvá-
dí na přímou stezku do bezpečí Otcovy 
náruče, která nám poskytne vše, co pro 
náš život zde na zemi a pro spásu svých 
duší potřebujeme.

Proto si povšimněme, jak bylo důle-
žité, aby Mojžíš s putujícím lidem mě-

li bezmeznou důvěru v Boha a jeho ve-
dení, aby pochopili, že jsou jen zkoušeni 
právě pro upevnění své víry v něho. Po-
dobně tak odevzdaně hledala Boží vůli 
ve svém životě svatá Benedikta Cambia-
gio Frassinelli. (str. 4) Ta dokonce zalo-
žila Kongregaci sester sv. Benedikta od 
Boží Prozřetelnosti...

Abychom však nemuseli chodit daleko 
do minulosti, vezměme si příklad z dneš-
ního světa. Šířící se panika z pandemické 
nemoci zasáhla i katolickou církev. (str. 5) 
Je to snad jasný signál ztráty víry v Troj-
jediného Boha a jeho Prozřetelnost? Kde 
je odevzdaná důvěra zakotvená v lásce, že 
Bůh může pomoci, že vše se děje z jeho 
dopuštění? A zde jsme nuceni opět se vrá-
tit do historie. Vzpomeňme na krále Da-
vida, který si jako odčinění svého hříchu 
vybral svěření se do rukou Božích – mor 
ve vlastní zemi. (srov. 2 Sam 24) Kající 
se David pak vystavěl Bohu oltář, přinesl 
mu oběti a Bůh se slitoval a pohroma se 
od izraelského národa odvrátila. I pozdě-
ji v dějinách, když se šířily morové náka-
zy: kolik jen najdeme příkladů těch, kdo 
konali smírné modlitby, kdo ošetřovali ne-
mocné, kdo se obětovali! Neměli bychom 
také dnes potvrdit svoji víru tím, že bude-
me o to usilovněji společně prosit Boha, 
aby se nad lidstvem slitoval a pandemii za-

stavil? Jsme-li přece v rukou Božích a je-li 
Bůh uprostřed nás, pak ať se stane či ne-
stane cokoliv, vždycky o tom Bůh ví a je to 
z jeho dopuštění. Proč se tedy strachovat 
o svůj život a nepomyslet přitom na svo-
ji duši? Nehledě na to, že po zmíněných 
morových pohromách byly na poděková-
ní stavěny morové sloupy a mnoho lidí se 
kálo a obrátilo k Bohu také proto, že vidě-
li u jiných sílu víry a lásky k Bohu... V do-
bě postní máme tedy motivaci navíc pro 
smírné skutky pokání a odříkání, modlit-
by za zastavení šíření koronaviru i jiných 
pandemických nemocí...

Že je nebeský Otec uprostřed nás, 
o tom nás ubezpečuje on sám. (str. 11–13) 
A rovněž odpovídá na otázku, jak k němu 
můžeme přijít: je to cesta důvěry k ně-
mu. Takové důvěry, jakou nepochybně 
měli Panna Maria a svatý Josef. Právě 
ke svatému Josefovi můžeme volat také 
o pomoc, neboť jak napsal Isidoro Iso-
lani, „bude katolická víra pro zásluhy 
a na přímluvu nejsvětějšího Josefa zba-
vena mnohého zlého a věřícím se dosta-
ne četných dober“. (str. 6–8) A my ví-
me, že Panna Maria a svatý Josef mohou 
u nebeského Otce vyprosit dobra nejen 
pro věřící katolíky, ale i pro všechny lidi 
na celém světě – když o ně budeme pro-
sit i my a podpoříme je smírem za hří-
chy své i druhých. Upevňujme tedy svo-
ji víru v Boha a buďme vždy odevzdaní 
jeho Prozřetelnosti!

Daniel Dehner

Editorial

Drazí bratři a sestry, na začátku čtyři-
cetidenního půstu vezměme na vědomí, 
že to není doba určená k zasypávání lidí 
planými moralismy, nýbrž k uznání toho, 
že jsme ubohý prach milovaný Bohem. Je 
to doba milosti, abychom na sobě nechali 
spočinout laskavý Boží pohled, a takto vi-
děni, změnili svůj život. Jsme na světě, aby-
chom putovali od popela k životu. Neroz-
mělňujme tedy naději, neobraťme v popel 
sen, který má o nás Bůh. Nepropadejme 
rezignaci. Řekneš: „Jak mohu mít důvěru? 
Svět se kazí, šíří se strach, je tolik zloby, 

Pokračování na str. 5
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Pojď za Pánem k Jakubově stud-
nici. S přispěním Ducha Svaté-
ho se můžeš opět přesvědčit, že 

s naší přirozeností při-
jal i její slabosti, aby 
se nám stal podobným 
ve všem kromě hříchu (1). 
Dlouhá cesta z Judska 
do Galileje jej unavila. 
Chce přečkat polední 
úpal u tohoto pramene. Ale jeho srdce 
nikdy neodpočívá. Právě se otevírá vstříc 
bloudícím ovcím.

Ke studnici přichází jedna z dcer zne-
přáteleného národa a je překvapena pří-
tomností osamoceného poutníka z rodu 
Davidova. Jak se k ní zachová? Ježíš ji 
oslovuje způsobem, který je schopný bo-
řit přehrady a předsudky: prosí ji pokorně, 
aby mu prokázala laskavost. Není to účin-
né vstřícné gesto? Pán tak s oblibou klepe 
na lidská srdce: žádá tě o maličkost, aby ti 
pak mohl nabídnout své nekonečné dary. 
Kéž bys vždy znala Boží dar a věděla, kdo 
ti to říká, abys tyto jeho vstřícné prosby 
nikdy nepřeslechla! Jak slyšíš z jeho slov, 
vyhovět Pánu znamená především obda-
rovat sám sebe. 

Jeho dary ovšem daleko překračují 
vše, co si pod nimi můžeš představit a co 
od nich očekáváš. Samaritánka zatím mys-
lí pouze na vodu, po které by už nikdy ne-
pocítila žízeň. Pán však sleduje něco mno-
hem většího: nabízí jí, aby napojila svou 
duši z jeho bezedných pramenů prav-
dy, spravedlnosti a čistoty. Ale jeho dary 
a milosti mohou posloužit jen tomu, kdo 
je s ochotou přijímá. Překážky, které se tu 
objevují, mívají nejčastěji své kořeny v ob-
lasti svědomí. 

Tato Samaritánka žije v poměru, který 
neodpovídá ani pravdě, ani spravedlnosti, 
ani čistotě. Když se to snaží před Pánem 
zakrýt, vysloví mimoděk pravdu, kterou 
si nechce přiznat. Zpytovat svědomí ne-
znamená hledat cestičky k sebeosprave-
dlnění, nýbrž podívat se na sebe a na své 
jednání očima nejspravedlivějšího a nejsvě-
tějšího Pána, před kterým nic není skryto. 
Před jeho pohledem se nemáš proč skrý-
vat, právě naopak, vždyť je to nejvýš mi-
losrdný pohled pravdy, který nepřišel slí-
dit, nýbrž uzdravovat.

Palčivé otázky však někdy řešíme tak, 
že je obcházíme. I Samaritánka raději rych-
le obrací pozornost ke sporným otázkám 

z oblasti víry. Pánova odpověď se nemusí 
týkat jen Samařských. Myslíš, že o tobě ne-
může platit: Vy uctíváte, co neznáte? Znám-

ka pravosti naší víry 
nespočívá v tom, jak 
se nám líbí a jak nám 
více vyhovuje. Ve sku-
tečnosti to není víra, 
co nás rozděluje, ale 
naše vlastní subjektiv-

ní názory. Pán ti přichází na pomoc, aby 
ti ukázal, že pravda není ani na této, ani 
na jiné naší hoře. Všechny rozpory skon-
čí, jakmile se všichni stanou opravdovými 
ctiteli a budou uctívat nikoliv své oblíbené 
zvyklosti a lidská podání, ale pravého Boha 
v duchu a v pravdě. Pros Pána, aby ti dal pít 
plnými doušky ze studnice tohoto poznání. 

Ježíš se přece rád dá poznat těm, kdo 
hledají opravdu jeho samého a nikoliv své 
uspokojení. Není ti nápadné, že tato Sama-
ritánka pochybné pověsti je ve skutečnosti 
první, komu se Ježíš osobně představí ja-
ko Mesiáš? Ona totiž zcela správně právě 
od něho očekává vyřešení všech rozporů. 
Projevuje obdivuhodnou ochotu podřídit 
se tomu, co oznámí Mesiáš. Bůh si hledá 
ty, kdo ho takto ctí. Pokloň se jedinému 
pravému Spasiteli, který je Cesta, Pravda 
a Život (2), a pros jej, aby tě očistil ode vše-
ho, co není jeho, ale pouze tvé.

Jak opravdu upřímná je touha Samari-
tánky po Mesiáši, poznáváš z toho, jakou 
radost prožívá z tohoto setkání. Zapomí-
ná na to, proč vlastně přišla ke studnici, 
a běží všem oznámit radostnou zvěst a už 
nemá ani zájem zakrývat, že nežila podle 
pravdy: Pojďte se podívat! Všechno mi řekl! 
Není to Mesiáš? Radost z opravdového se-
tkání s Pánem není možno si nechat jen 
pro sebe, především však znamená počá-
tek nového života.

Její apoštolská horlivost přináší boha-
té plody. Pán z ní učinil nástroj své milos-
ti. Toho, kterého jeho vlastní soukmenovci 
chtěli shodit ze skály (3), prosí tito cizinci, 
aby u nich zůstal. A mnoho jich uvěřilo pro 
jeho slovo. Nyní vyznávají to, o čem jeho 
rodáci nechtěli ani slyšet: Víme, že toto je 
opravdu Spasitel světa!

To nechť je pro tebe povzbuzením i va-
rováním. Povzbuzením, že nikdo, ani ten, 
kdo se ti zdá cizí či nepřátelský, není vy-
loučen z okruhu Boží slitovnosti a dobro-
ty; nediv se proto, jestliže zjistíš, že Pán 
a Duch rozmlouvá i s nimi. A varováním, 

Liturgická čtení
1. čtení – Ex 17,3–7
Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšo-
vi. Řekli: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egyp-
ta? Abys zahubil nás, naše děti a náš do-
bytek žízní?“ Mojžíš volal k Hospodinu: 
„Co mám dělat s tímto lidem? Ještě tro-
chu a ukamenují mě!“ Hospodin řekl 
Mojžíšovi: „Vyjdi před lid v doprovodu 
několika starců z Izraele, vezmi si do ruky 
hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi! Hle, 
já tam budu stát před tebou na Chorebu, 
udeříš do skály, vytryskne z ní voda a lid 
se napije.“ Mojžíš tak udělal před očima 
izraelských starců. Nazval pak jméno to-
ho místa Massa a Meriba kvůli hádce iz-
raelských synů a kvůli tomu, že pokou-
šeli Hospodina tím, že říkali: „Je Hospo-
din uprostřed nás, nebo ne?“

2. čtení – Řím 5,1–2.5–8
Jestliže jsme ospravedlněni na základě ví-
ry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho 
Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž má-
me vírou přístup k této milosti a pevně 
v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, 
že máme naději dosáhnout slávy u Boha. 
Naděje však neklame, protože Boží láska 
je nám vylita do srdce skrze Ducha Sva-
tého, který nám byl dán. Kristus přece 
v ten čas, když jsme ještě byli slabí, ze-
mřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo 

Pramen života
Zamyšlení nad liturgickými texty 

dnešní neděle

Dej mi napít!

3. neděle postní – cyklus A

Dokončení na str. 8

že i těm, kteří se počítají mezi vyvolené, 
může naopak zatvrdnout srdce jako v Me-
ribě, jako v Masse na poušti (4).

Projev Ježíši ochotu vyslechnout ho 
se vší pozorností, aby i tobě mohl říct 
všechno, co není v tobě podle pravdy, spra-
vedlnosti a čistoty. Pros ho, aby se stalo 
tvou žízní a hladem činit vůli toho,který tě 
posílá, abys konal jeho dílo. Pozvedni oči, 
rozhlédni se kolem sebe: Pole již zbělela 
ke žni! Je čas nastoupit pilně do práce, ale 
počítat s tím, že ně kdo jiný rozséval a ně-
kdo jiný sklízí. Rozsévá Duch Boží a jeho 
nezasloužená milost, tak jak jsi to viděl 
v městě Sycharu.

Má duše, jásej Hospodinu a oslavuj Ská-
lu své spásy! (5)

Bratr Amadeus

Poznámky:
(1) srov. Žid 4,15; (2) srov. Jan 14,6; 
(3) srov. Lk 4,29; (4) srov. Ž 95,8; 
(5) srov. Ž 95,1
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Narodila se 2. října 1791 ve ves-
nici Langasco nedaleko Jano-
va. Rodina to byla chudá co 

do majetku, zato však bohatá co do du-
chovna. Ještě v době Benediktina dět-
ství se její rodiče přestěhovali do Pavie, 
kde si otec otevřel menší obchod se zele-
ninou. Spolehlivěji než plody země zrá-
lo v Benediktě přesvědčení, že její místo 
je v klášteře.

Musela se však podřídit vůli svých ro-
dičů, kteří její místo na rozdíl od ní vidě-
li v manželském svazku. Dne 7. února 
1816 se tedy podle jejich vůle provda-
la za Giovan niho Battistu Frasinelliho. 
Giovan ni byl stejně jako její otec zelinář 
a byl stejně zbožný jako ona. Někdy po 
dvou letech manželství se dohodli, že od-
teď budou žít jako bratr a sestra. Za tímto 
rozhodnutím stálo Benediktino mystické 
vidění, při němž dostala shůry potvrzení 
oprávněnosti své někdejší touhy po za-
svěceném životě. Giovanni též načas ne-
chal ležet živnost ladem a s chotí podnikli 
„okružní jízdu“ po mariánských poutních 
místech, aby si vyprosili milost poznání 
Boží vůle ohledně svých dalších životů.

Pak přišel rok 1825 a smrt Benedik-
tiny sestry Marie, nemocné mladé ženy, 
o kterou manželé pečovali. Tehdy padlo 
po další vzájemné dohodě rozhodnutí, 
že se jejich cesty rozejdou. Nešlo o roz-
vod, jak by se mohlo v první chvíli zdát. 
Oba vstoupili do řeholních společen-
ství: Giovanni k somaskům(1), Benedik-
ta k voršilkám.

Za nějaký čas seznala, že Bůh ji ne-
chce mít v kontemplativní řeholní ko-
munitě, ale že má jako zasvěcená osoba 
působit ve světě. Podstatnou roli sehrála 
i nemoc, která její další pobyt v klášteře 
znemožnila. Vrátila se k rodičům a zapo-
čala dílo, jehož podobu jí vnukl Pán – za-
čala se starat o chudé dívky.

Šlo to ztěžka, jelikož její otec odmí-
tl tuto činnost jakkoliv podporovat. Do 
věci se však vložil pavijský biskup Luigi 
Tosi. S jeho pomocí založila v roce 1826 

pro tyto dívky institut, a aby na vše ne-
byla sama, poslal jí na pomoc jedinečné-
ho pomocníka – manžela Giovanniho, 
jehož povolal z kláštera a zrušil tak jeho 
noviciát. Před pavijským ordinářem ob-
novili v roce 1827 oba manželé slib čis-
toty a pustili se do díla.

To jim rostlo pod rukama. Benedik-
ta se téměř nezastavila, byla duchovní 
i morální oporou pro celé zástupy dívek 
a žen. Pokorná, trpělivá, pracovitá, zbož-
ná, mírná, starostlivá, dobrosrdečná. Její 
příklad oslovil řadu mladých žen, které 
se rozhodly v její bohulibé činnosti jí po-
máhat. Benedikta měla onen vzácný dar 
vzbuzovat v lidech lásku ke svým bližním; 
prostředí, v němž se ocitala, prozařova-
la úcta všech ke všem, tály v něm ledy, 
pukaly mnohdy tvrdé skořápky lidských 
srdcí. Prostě měla na lidi obrovský vliv, 
pouhou svou přítomností jim dodávala 
naději, dokázala je obměkčit, přimět ke 
změně smýšlení. Stačil k tomu její příklad, 
stačilo k tomu pár jejích laskavých slov.

Jak už to však bývá, musela se potýkat 
také s protivenstvími. Jedním z nejhorších 

Svatá Benedikta 
Cambiagio Frassinelli

Svatá Benedikta Cambiagio Frassinelli
Naprosté odevzdání Boží Prozřetelnosti – to byla hlavní devíza života této světice, který provázely četné zvraty. Nikdy ne-

ochabla ve své důvěře v Boží Prozřetelnost, a aby ještě více zdůraznila sebeodevzdání, nejenže nazvala jejím jménem kongrega-
ci, kterou založila, ale vybrala si Boží Prozřetelnost i jako součást svého řeholního jména. A ještě jedna zajímavost se k této 
světici váže – nestává se často, aby na díle vdané ženy, jež zasvětila život Bohu, spolupracoval tak vydatně také její manžel.

bylo to v roce 1838, kdy musela kvůli špi-
navým pomluvám opustit Pavii a celé své 
dílo se vším všudy odevzdat biskupovi.

Nezahořkla, ale v novém působišti 
v Ronco Scrivia zahájila s manželem a ně-
kolika věrnými spolupracovnicemi své dí-
lo znovu. Založila školní ústav pro chudá 
děvčata a nazvala ho Dům Prozřetelnosti. 
Za 13 let ji pak opět vidíme v Pavii, kde 
založila dům pro opuštěné dívky, sirotči-
nec, školu a ženské kolegium. Na tom lze 
nejlépe pozorovat, jak požehnaně půso-
bilo její dílo, když si mohla dovolit zříze-
ní tolika institucí. Samozřejmě to svědčí 
i o tom, že byla od všech někdejších po-
dezření očištěna.

Nechtěla, aby vše stálo jen na ní, re-
spektive aby se její dílo zhroutilo s její smr-
tí. Měla v úmyslu dát mu pevnější řád, za-
kotvený v církevním životě. Proto založila 
Kongregaci sester sv. Benedikta od Boží 
Prozřetelnosti a stala se sestrou Benedik-
tou od Boží Prozřetelnosti.

V roce 1856 se dočkala potvrzení sta-
tut nové řehole janovským arcibiskupem, 
a tak mohla 21. března 1858 předstoupit 
před spravedlivého a milosrdného Soud-
ce s plnou náručí rozmnožených hřiven.

Kongregace, kterou sv. Benedikta 
Cambiagio Frassinelli založila, dnes pů-
sobí po celém světě, na její sestry nara-
zíte ve Španělsku, v Burundi, v Pobřeží 
Slonoviny či v Peru. Její zakladatelka dí-
lo svých následovnic jistě ochraňuje a po-
siluje svou přímluvou z nebe.

Tuto jistotu čerpáme ze dvou faktů: Dne 
10. května 1987 prohlásil Jan Pavel II. Be-
nediktu za blahoslavenou a o 15 let pozdě-
ji, tj. 19. května 2002, za svatou.

Poznámky:
 (1) Řád řeholních kleriků v Somasce neboli Spo-

lečnost služebníků chudých, založený v ro-
ce 1528 benátským laikem sv. Jeronýmem 
Emilianim. Jeho členové se věnují výchově 
a vzdělávání sirotků a chudých, zabývají se 
však i ošetřováním nemocných a pastorací ve 
farnostech. Těmito členy mohou být i laici.

Libor Rösner
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a společnost se odkřesťanšťuje...“ Copak 
nevěříš, že prach, kterým jsme, může Bůh 
proměnit ve slávu?

Popelec na hlavě zacloumá myšlenka-
mi, které v ní nosíme. Připomene nám, že 
my, Boží děti, se v životě nesmíme pach-
tit za pomíjivým prachem. Z hlavy může 
do srdce sestoupit otázka: „Pro co žiji?“ 
Pokud žiji pro pomíjivé věci tohoto světa, 
obracím se v prach, popírám, co ve mně 
učinil Bůh. Pokud žiji pouze proto, abych 
domů přinesl trochu peněz a pobavil se, 
dosáhl určité prestiže a kariéry, žiji z pra-
chu. Pokud považuji život za špatný je-
nom proto, že se na mne nebere dostateč-
ný ohled anebo od druhých nedostávám, 
co bych si dle svého soudu zasloužil, stá-
le jen zírám do prachu.

Pro to na světě nejsme. Máme mnohem 
větší cenu, žijeme pro něco mnohem vět-
šího, totiž abychom realizovali Boží sen, 
abychom milovali. Popel utkví na našich 
hlavách, aby v srdcích vzplanul oheň lás-
ky. Jsme totiž občané nebe, a láska k Bohu 
a k bližnímu je cestovním dokladem pro ne-
be, je naším pasem. Pozemská dobra, která 
máme, nám nebudou k ničemu; jsou pra-
chem, který se rozplyne, avšak láska, kte-
rou prokazujeme – v rodině, v práci, v Círk-
vi, ve světě – nás zachrání, potrvá navždy.

Popelec, který obdržíme, nám připo-
míná druhou, opačnou trasu, která vede 
od života k prachu. Rozhlížíme se kolem 
a vidíme smrtící prach. Životy obrácené 
v popel. Trosky, zmar a válku. Životy ne-

patrných a nepřijatých neviňátek, životy 
odvržených chudých, životy odepsaných 
starých lidí. Ustavičně ničíme sami sebe 
a obracíme se v prach. Kolik jen prachu je 
v našich vztazích! Pohleďme do svých do-
movů, rodin: kolik hádek, kolik neschop-
nosti zamezit konfliktům, kolik námahy 
stojí žádat za prominutí, odpustit, znovu 
začít, zatímco se velice lehce dožadujeme 
svého prostoru a svých práv! Je tolik pra-
chu, který špiní lásku a hyzdí život. I v Círk-
vi, domě Božím, jsme nechali usadit tolik 
prachu, prachu zesvětštění.

A podívejme se dovnitř, do srdce: koli-
krát jen dusíme Boží oheň popelem pokry-
tectví! Pokrytectví je špína, jejíž odstraně-
ní požaduje Ježíš v dnešním evangeliu. Pán 
totiž říká, abychom nejenom prokazovali 
lásku, modlili se a postili, ale také abychom 
si přitom počínali bez zástěrek, bez oboja-
kosti a bez přetvářky (srov. Mt 6,2.5.16). 
Kolikrát však něco děláme jenom proto, 
abychom dosáhli uznání a udělali dojem; 
pro svoje ego! Kolikrát jen se prohlašu-
jeme za křesťany a v srdci bez problémů 
podléháme náklonnostem, které nás zot-
ročují! Kolikrát jen něco jiného kážeme 
a něco jiného děláme! Kolikrát jen se na-
venek tváříme jako dobří a ve svém nitru 
tajíme zášť! Kolik obojakosti máme v srd-
ci... Je to prach, který špiní, popel, který 
dusí plamen lásky.

Potřebujeme očistit z prachu, který spo-
činul v našem srdci. Jak? Pomůže nám pro-
nikavá pobídka svatého Pavla z druhého 

čtení: „Smiřte se s Bohem!“ Pavel nás ne-
žádá, nýbrž úpěnlivě prosí: „Kristovým 
jménem vyzýváme: dejte se smířit s Bo-
hem.“ (2 Kor 5,20) My říkáme: „Smiřte se 
s Bohem!“ On však používá trpného rodu: 
dejte se smířit. Svatost totiž není naše čin-
nost, nýbrž milost! Sami nedovedeme se-
třít prach, který špiní naše srdce. Jedině Je-
žíš, který zná a miluje naše srdce, je může 
uzdravit. Postní doba je časem uzdravení.

Co tedy dělat? Cestou k Velikonocům 
můžeme jít dvojí cestou: první vede od pra-
chu k životu, od našeho křehkého lidství 
k tomu Ježíšovu, kterým nás uzdravuje. 
Můžeme stanout před Ukřižovaným, po-
být tam, dívat se a opakovat: „Ježíši, ty mne 
miluješ, proměň mne... Ježíši, ty mne mi-
luješ, proměň mne...“ A když přijmeme je-
ho lásku, před níž se rozpláčeme, následu-
je druhý krok, abychom nespadli ze života 
do prachu. Jdeme si pro Boží odpuštění 
ve zpovědi, protože tam plamen Boží lás-
ky pohltí popel našeho hříchu. Objetí Ot-
ce ve zpovědi nás obnoví uvnitř, očistí na-
še srdce. Nechme se smířit, abychom žili 
jako milované děti, jako hříšníci, kterým se 
dostalo odpuštění, jako uzdravení nemoc-
ní, jako doprovázení pocestní. Dejme se 
milovat, abychom milovali. Nechejme se 
pozvednout, abychom šli k cíli, k Veliko-
nocům. A s radostí objevíme, že Bůh nás 
z našeho popela vzkřísí.

Přeložil Milan Glaser, 
Česká sekce Rádia Vatikán 

(Redakčně upraveno)

Svatost není naše činnost, nýbrž milost – dokončení homilie papeže Františka ze str. 2

Panika má mediální povahu
„Zkrátka panika, vlna paniky. A je ve-

lice pozoruhodné, že má mediální pova-
hu. To by mělo vést k zamyšlení,“ říká ital-
ský psycholog a psychoterapeut Roberto 
Marchesini pro katolický měsíčník Il Ti-
mone v souvislosti se situací v Itálii, jejíž 
vláda jako jediná v Evropě zavedla v něko-
lika obcích na severu země plošnou karan-
ténu a necelé čtyři miliony školáků mají 
prázdniny. V diecézi Milán s pěti a půl mi-
lionem obyvatel jsou do odvolání zrušeny 
bohoslužby, podobně i v benátské diecézi.

Roberto Marchesini popisuje psycho-
logický mechanismus lidského jedná-
ní za těchto situací. „Je prostý: emoce – 
v tomto případě strach – zaujímá během 

rozhodování roli rozumu. Člověk tedy pře-
stane jednat racionálně. To znamená, že 
jedná naprosto iracionálně anebo se ne-
chá řídit zvnějšku. Je známo, že v přípa-
dě šoku se člověk stává manipulovatel-
ným a kontrolovatelným a jedná podle 
toho, co se mu řekne, i kdyby to odporo-
valo jeho vlastním zásadám a logice. Prá-
vě k tomu nyní může docházet. Těžko říci, 
jak tomu čelit, protože v naší společnos-
ti nás všechno vychovává k podřizování 
se emocím a k nedůvěře v rozum: televi-
ze, média, showbyznys. Je třeba se vrátit 
k rozumovému rozhodování. Nemůžeme 
změnit minulost, ale přítomnost ano,“ ra-
dí italský psycholog.

Marchesini je zároveň katolík, a proto 
odpověděl i na otázku, zda panika není 
také příznakem chvějící se víry. „Chvějící 
se?“ odpovídá ironicky. „Mluví se o pan-
demii, ať už skutečné, či domnělé, a co 
na to církevní představení? Zruší boho-
služby. Dalo by se aspoň říci, že budou 
slouženy sine populo [bez účasti lidu – 
pozn. red.]! Jedinou starostí je však pře-
dejít možné nákaze zákazem shromažďo-
vání. Zdá se, že převažuje kompletně ma-
terialistická mentalita, což by byl spíše 
signál ztráty víry,“ posteskl si italský psy-
cholog Roberto Marchesini v souvislos-
ti s fenoménem koronaviru v rozhovoru 
pro italský katolický měsíčník Il Timone.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html, 
25. 2. 2020
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Postupný rozvoj úcty 
k sv. Josefovi

„A mezi těmito dvěma posláními 
[sv. Jana Křitele a sv. Petra] se zjevuje po-
slání sv. Josefa, které […] probíhá v usebrá-
ní, mlčenlivě, takřka nepozorovaně, v ne-
známosti, v pokoře, v tichu: v tichu, které 
mělo být osvětleno až po několika stale-
tích; v tichu, po kterém mělo po staletích 
jistě následovat volání, a to vskutku hla-
sité, provolávání slávy. Přesto tam, kde je 
nejhlubší tajemství, kde je nejhustší noc, 
která ho přikrývá, kde je nejhlubší ticho, 
právě tam je nejvyšší poslání a nejbohat-
ší vybavení ctnostmi, jež jsou pro něj vy-
žadovány, i zásluhou, která mu pro šťast-
nou nutnost měla odpovídat. Toto poslání 
je jedinečné, velkolepé: poslání chránit 
Syna Božího, Krále světa, poslání chrá-
nit panenství, svatost Marie, poslání spo-
lupracovat jako jediný povolaný k účasti 
na poznání velkého tajemství skrytého vě-
kům, na božském Vtělení a na spáse lid-
ského rodu.“(1)

Tato slova papeže Pia XI., velkého uči-
tele o sv. Josefovi, výstižně vystihují jak ve-
likost poslání svatého patriarchy, tak také 
staletou skrytost a následné stále jasnější 
odhalování tohoto velikého poslání. Ře-
čeno obrazně, na obrazu Svaté rodiny by-
la nejdříve osvětlena postava Pána Ježíše 
Krista a velmi brzy také postava Panny 
Marie, zatímco postava sv. Josefa zde ur-
čitě přítomna byla – nemohla tu nebýt –, 
ale dlouhou dobu zůstávala v pozadí a ve 
stínu. Odpovídalo to ostatně tomu, že již 
podle svědectví Písma svatého (a podle 
citovaných slov Pia XI.) je charakteris-
tickým rysem sv. Josefa právě skrytost 
a mlčenlivost.

Zastavme se na chvíli u toho, jak ono 
počáteční ticho, které nejprve zahalova-
lo postavu sv. Josefa, bylo nahrazováno 
stále hlasitějším provoláváním jeho slá-
vy: Na křesťanském Východě máme jas-
né doklady veřejné úcty k sv. Josefovi již 
ve 4. a 5. století a v 9. století se tato úcta 
přenáší z Východu na Západ. Co se pak 
týká církevních Otců a středověkých teo-
logů do 12. století, nemohli o sv. Josefovi 

nec vznešené Matky byl pod svým bož-
ským jménem poznáván, chválen a milo-
ván, aby byl oslavován nebeskými chválami 
a hymny a aby se jemu, který je hoden vel-
kých oslav, dostalo nejvyšší cti ze všech 
svatých.“(3)

Čtenářům našeho časopisu není Iso-
laniho Suma neznámá, protože zde v le-
tech 2015–2018 vycházel na pokračování 
její český překlad. Mohou si proto vyba-
vit, že se skládá ze čtyř částí: První část 
o 17 kapitolách pojednává o darech, kte-
rých se sv. Josefovi dostalo před jeho man-
želstvím s Pannou Marií. Ve druhé části 
se v 15 kapitolách probírají dary sv. Jo-
sefa, jež následovaly po jeho manželství 
s Pannou Marií. Třetí část o 22 kapitolách 
hovoří o požehnáních Starého a Nového 
zákona, která se naplnila na sv. Josefovi, 
a čtvrtá část o 10 kapitolách pojednává 
o jeho smrti a posmrtné oslavě.

Fontanellato jako místo sv. Josefa

Důležité je místo, kde Isolani začal 
svou Sumu psát: Stalo se tak v březnu ro-
ku 1514 v obci Fontanellato. Tato obec by-
la velmi příhodná pro započetí takového 
díla – a možná ona sama se stala inspira-
cí k jeho sepsání –, neboť se jednalo, jak 
píše sám Isolani, o „místo sv. Josefa“(4), to-
tiž o obec s kostelíkem-oratoří sv. Josefa, 
který podle tradice pocházel z roku 1397 
a jenž byl zřejmě první svatojosefskou sva-
tyní v Itálii. Sem byly dva roky před Isola-
niho příchodem, tedy v roce 1512, povoláni 
místní hraběnkou Veronikou Correggi-
-Sanv itale dominikáni z kláštera v měs-
tě Zibello, aby při kostelíku sv. Josefa za-
ložili malý klášter. Dominikáni zde také 
začali šířit úctu k Panně Marii Růženco-
vé, takže Fontanellato se pozvolna stalo 
a dodnes zůstává jednou z nejvýznamněj-
ších mariánských a růžencových svatyní 
severní Itálie.(5)

Celá Suma byla pak dokončena dne 
28. října, o svátku sv. apoštolů Šimona 
a Judy, roku 1521 v Pavii a, jak už bylo 
řečeno, v témže městě poprvé publiko-
vána v následujícím roce. Byla věnována 
tehdejšímu papeži holandského původu 
Hadriánovi VI.

nemluvit, ale činili tak spíše příležitostně 
a okrajově. K určitému obratu došlo až 
ve 13. století v souvislosti s velkou úctou 
sv. Františka z Assisi († 1226) a jeho du-
chovních synů ke Kristovu lidství. K fran-
tiškánům můžeme v této době připojit 
dominikány, především sv. Alberta Ve-
likého († 1280) a sv. Tomáše Akvinské-
ho († 1274).

Ve 14. až 16. století se tento rozvoj pro-
hluboval. V tomto období měli největší zá-
sluhy na prohloubení úcty k sv. Josefovi 
Jean Gerson († 1429) a zhruba o jedno 
století později dominikán Isidoro Isolani 
(† kolem 1528). Prvně jmenovaný, Jean 
de Charlier, nazývaný podle místa naroze-
ní Gerson, teolog a kancléř pařížské uni-
verzity, vyzdvihl velikost snoubence Panny 
Marie především ve své rozsáhlé latinské 
básnické skladbě Iosephina a ve svém Ká-
zání o narození slavné Panny Marie, které 
pronesl dne 8. září 1416. Obě díla vznik-
la během Kostnického koncilu, jehož byl 
Gerson význačným účastníkem. V uvede-
ném kázání vyzýval koncilní otce, aby ofi-
ciálně vzývali sv. Josefa a ustanovili svátek 
k jeho cti, a tak dosáhli jednoty Církve.

Isidoro Isolani a jeho 
Suma o darech svatého Josefa

Isidoru Isolanimu, jemuž je věnován 
náš článek, náleží čestná výsada toho, 
kdo jako první sepsal skutečně teologic-
ké pojednání o sv. Josefovi. Tím je jeho 
dílo Suma o darech svatého Josefa, které 
vyšlo poprvé v severoitalském městě Pa-
vii v roce 1522.(2) Samotný Isolani si byl 
skutečností toho, že píše první teologic-
ký traktát o pěstounu Páně, velmi dobře 
vědom, jak je to patrné z následujících 
slov jeho Sumy:

„Hle, jako první v říši bojující Církve 
píši knihu, v níž uvádím v jednom celku 
Josefovy dary, které jsou vpravdě hodny 
být vyhlášeny hlasy andělů. Jako první ti 
tedy, ó nejblaženější Josefe, přináším pal-
mové ratolesti tvých darů a s hlavou ověn-
čenou olivovými ratolestmi o nich pojed-
návám, jako bych na zelené louce stavěl 
chrám z mramoru. […] Už nadešel čas, 
aby řečený otec věčného Slova a snoube-

fr. Štěpán Maria Filip OP

„Přikáže totiž náměstek Krista na zemi…“
Proroctví Isidora Isolaniho o úctě k sv. Josefovi
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Duchovní „pomazání“ Sumy

Suma o darech svatého Josefa je klasic-
kým scholastickým dílem, a proto se sna-
ží rozvíjet rozumové uvažování o snouben-
ci Panny Marie na základě Písma svatého 
a posvátné Tradice. Nejedná se však jen 
o nějaké suché rozumování, nýbrž o uvažo-
vání, které jde ruku v ruce s velkou úctou 
a láskou ke sv. Josefovi: o poznání, které 
vede k lásce, a naopak o lásku, jež podně-
cuje poznání. Místy je velmi patrné, jak 
náš autor nedokázal zadržet svou vrou-
cí úctu k svatému patriarchovi a nemohl 
ji nenechat zaznít navenek, a to přede-
vším v těch kapitolách druhé části Sumy, 
v nichž píše o lásce Panny Marie k sv. Jo-
sefovi, o jejich vnitřním soužití a o lásce 
sv. Josefa ke Kristu.

S uvedeným duchovním „pomazáním“ 
naší Sumy pak souvisí skutečnost, že na 
některých místech dosahuje takřka pro-
rockých rysů, třebaže její autor rozhodně 
nepatřil k těm, „kdo je ve viděních jako 
doma“ (Kol 2,18): v tehdejší vzbouřené at-
mosféře v městě Miláně, kde strávil nejdel-
ší část svého života – v atmosféře tak čas-
to nakloněné k proroctvím a apokalyptice 
různého druhu – patřil spíše k umírněným.

Proroctví o velkém rozšíření 
úcty k sv. Josefovi

Z těchto „proroctví“ Sumy musíme 
především uvést slova o velkém rozšíření 
úcty k sv. Josefu v budoucnosti. Jak uvádí 
dílo Dominikánský rok, rozsáhlý přehled 
dominikánských světců, „Isidoro Isola-
ni, zdá se, byl předchůdcem a prorokem 
slavnostního kultu vzdávaného v naší do-
bě adoptivnímu otci Vykupitele. Před více 
než třemi stoletími předpověděl úctu pro-
jevovanou nyní svatému patriarchovi.“(6) 
Isidoro Isolani tedy píše:

„Před dnem soudu dojde k tomu, že 
všechny národy poznají a s klaněním bu-
dou ctít jméno Páně a také velké Boží da-
ry, které Bůh dal sv. Josefovi a které chtěl, 
aby po dlouhou dobu byly takřka skryté. 
Proto zahrne jméno sv. Josefa vším dob-
rem země. Budou postaveny chrámy k je-
ho cti, budou se slavit jeho svátky, národy 
mu budou skládat sliby a splní je. Otevře 
totiž Hospodin duchovní uši rozumu a vel-
cí mužové budou zkoumat vnitřní Boží da-
ry ukryté v Josefovi, a tak naleznou nej-
lepší poklad, který u svatých otců Starého 

zákona nenacházeli. To pak nastane za 
zvláštního osvícení svatých andělů. Náro-
dům, které budou vzývat sv. Josefa, poskyt-
ne z nebe půjčku, přičemž on sám, který 
zůstává v majestátu své slávy, si od žád-
ného smrtelníka půjčovat nebude. V ka-
lendářích svatých bude jméno sv. Josefa 
opěvováno a již nebude v pozadí, nýbrž 
v popředí. Jeho svátek bude hlavní a úcty-
hodný. Přikáže totiž náměstek Krista na 
zemi, podnícen Duchem Svatým, aby svá-
tek Kristova domnělého otce, snoubence 
Královny světa a nejsvětějšího muže, byl 
slaven na všech místech říše bojující Círk-
ve. A tak ten, který byl v nebi vždy povy-
šován, nebude ani na zemi ponižován.“(7)

Papežové naplňují proroctví

Jak se toto Isolaniho proroctví naplni-
lo? Vyjdeme-li přímo z jeho slov, jak pa-
pežové, Kristovi náměstci na zemi, stále 
více nařizovali, aby byl svátek sv. Jose-
fa slaven v celé Církvi, a jak podněcova-
li k větší svatojosefské úctě? Ještě před 
Isolanim papež Sixtus IV. v roce 1479 
nařídil, aby byl svátek sv. Josefa, který 
byl již předtím slaven v některých řehol-
ních řádech, vložen do Římského misálu 
a Římského breviáře. Někteří jeho nástup-
cové – a to se již nacházíme v době po 
Isolaniho smrti – kráčeli v jeho stopách 
a udělovali liturgické oslavě pěstouna Pá-
ně stále větší slavnostnost: učinil tak Ře-
hoř XV. v roce 1621, Klement X. v roce 
1670 a Klement XI. v roce 1714. Domini-
kánský papež Benedikt XIII. nechal v ro-
ce 1726 vložit jméno sv. Josefa do litanií 
ke všem svatým.

Tento vývoj v určitém smyslu vyvrcho-
lil pontifikátem bl. papeže Pia IX., kte-
rý nejenom v roce 1847 ještě více vyvýšil 
slavnost sv. Josefa, ale také a především 
dne 8. prosince 1870 dekretem Quemad-
modum Deus(8) vyhlásil snoubence Panny 
Marie za ochránce katolické církve: na le-
tošní rok tedy připadá významné 150. vý-
ročí tohoto vyhlášení. Toho dne – o slav-
nosti Neposkvrněného početí Panny Marie 
– byl uvedený dekret promulgován během 
slavnostních mší svatých slavených v hlav-
ních římských bazilikách, totiž v bazilice 
sv. Petra, v Lateránské bazilice a v bazili-
ce Santa Maria Maggiore. Blahoslavený 
Pius IX. tím vyšel vstříc velikému petiční-
mu hnutí v tomto směru, které vyvrcho-
lilo žádostí 38 kardinálů a 218 biskupů 

během zasedání Prvního vatikánského 
koncilu v červenci 1870.

I po tomto vrcholném projevu úcty 
k sv. Josefovi nástupci sv. apoštola Pet-
ra nepřestávali vyzdvihovat pěstouna Pá-
ně: Nástupce bl. Pia IX., papež Lev XIII., 
dne 15. srpna 1889 vydal encykliku Quam-
quam pluries (9) jako první a prozatím po-
slední papežskou encykliku o sv. Jose-
fovi. Svatý Pius X. v roce 1909 schválil 
litanie k sv. Josefovi. Benedikt XV. v ro-
ce 1921 rozšířil svátek Svaté rodiny na 
celou Církev. Ctihodný Pius XII. v roce 
1956 ustanovil svátek sv. Josefa Dělníka. 
Svatý Jan XXIII. v roce 1962 vložil jmé-
no sv. Josefa do mešního kánonu, tj. do 
dnešní první eucharistické modlitby. Sva-
tý Jan Pavel II. dne 15. srpna 1989, u pří-
ležitosti 100. výročí publikování zmiňova-
né encykliky Quamquam pluries, uveřejnil 
apoštolskou exhortaci Redemptoris Custos, 
nejvýznamnější dokument Církve o sv. Jo-
sefovi, označovaný za magna charta nauky 
o sv. patriarchovi.(10) A konečně současný 
papež František v roce 2013 nechal vlo-
žit jméno sv. Josefa do dalších eucharis-
tických modliteb, tj. do druhé, třetí a čtvr-
té eucharistické modlitby.

Proroctví o modlitbě 
k sv. Josefovi na konci růžence

Mnozí znají známou modlitbu k sv. Jo-
sefovi K tobě, svatý Josefe,(11) protože v ne-
málo kostelích je zbožným zvykem po-
modlit se ji na závěr modlitby růžence 
před mší svatou. Méně známý je však pů-
vod této modlitby: Když papež Lev XIII. 
v roce 1889 vydal encykliku Quamquam 
pluries, jak to bylo zmíněno výše, připo-
jil uvedenou modlitbu, kterou sepsal, na 
její závěr a přikázal, aby se v měsíci říj-
nu modlila na konci modlitby růžence.(12)

S tímto ustanovením Lva XIII. pak sou-
visí další „proroctví“ Sumy o darech sva-
tého Josefa, totiž její slova: „Proto, ó věr-
ný a zbožný ctiteli svaté Panny, když se 
modlíš růženec, neopomeň na jeho kon-
ci připojit nějakou modlitbu ke cti jejího 
snoubence sv. Josefa.“(13) Isidoro Isolani 
zde tudíž již několik století předem nabá-
dal k tomu, co potom Lev XIII. ustanovil.

Můžeme ještě připojit, že řízením Bo-
ží Prozřetelnosti – dominikánský historik 
Tommaso M. Alfonsi mluví v této souvis-
losti o „žertech Prozřetelnosti“(14) – došlo 
k tomu, že ve Fontanellatu, tedy v obci, kde 
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Isidoro Isolani začal psát svou Sumu, se 
tato modlitba Lva XIII. recitovala poprvé 
veřejně, a to ještě před říjnem roku 1889: 
bylo to dne 19. září tohoto roku v souvis-
losti s parmskou poutí Společnosti misio-
nářů nejsvětějšího Srdce pod vedením 
parmského biskupa Andrea Miottiho.(15)

Závěr: „Dobrořečte sv. Josefovi!“

Isolaniho proroctví a jejich naplnění, 
která jsme se snažili vylíčit, jsou jistě vý-
znamná. Jsou však na druhé straně jen 
nepatrným zlomkem různých podivuhod-
ných událostí, především vyslyšení proseb, 
v nemálo případech zázračných, jež jsou 
spojeny s úctou k sv. Josefovi. To vše nás 
jistě povzbuzuje k této úctě. Vzhledem 
k ní Isidoro Isolani píše:

„A již také na západě zasel Duch Sva-
tý do myslí národů a jednotlivců, aby pro-
kazovali úctu sv. Josefovi. Nepochybuje-
me o tom, že touto úctou bude katolická 
víra pro zásluhy a na přímluvu nejsvětěj-
šího Josefa zbavena mnohého zlého a vě-

řícím se dostane četných dober. Dobro-
řečte tedy, ó národy, sv. Josefovi, aby se 
vám dostalo požehnání.“(16)

Poznámky:
 (1) Pius XI.: Proslov o heroičnosti ctností ctihod-

né Bichier des Ages (19. 3. 1928). In: Discor-
si di Pio XI: Volume primo. A cura di Dome-
nico Bertetto. Torino: Societ  Editrice Inter-
nazionale, 1960, s. 780.

 (2) V našem článku budeme odkazovat na nověj-
ší vydání tohoto díla: Summa de donis sanc-
ti Ioseph. Ed. Joachim-Joseph Berthier. Ro-
mae: ex Typographia polyglotta Sacrae Con-
gregationis de Propaganda Fide, 1887 [zkra-
cujeme Summa: pak následuje římské číslo 
části Sumy, arabská číslice její kapitoly, strán-
ka v tomto vydání a odkaz na český překlad 
uveřejňovaný v našem časopise].

 (3) Summa IV, Prooemium: s. 257–258 (čes. vyd. 
in: Světlo, 25, č. 42 [2017], s. 10).

 (4) Tamtéž, in fine: s. 292 (čes. vyd. in: Světlo, 
26, č. 4 [2018], s. 10).

 (5) Srov. Tommaso M. Alfonsi: La Madonna di 
Fontanellato: Notizie storiche. Ferrara: Tipo-
grafia Ferraiola, 1911, zvláště s. 1–7.

 (6) Année dominicaine: Novembre I. Lyon: Bu-
reaux de la Couronne de Marie, 1906, s. 31.

 (7) Summa III, 8: s. 177–178 (čes. vyd. in: Svět-
lo, 25, č. 5 [2017], s. 13).

 (8) Dekret nevydal přímo bl. Pius IX., ale jeho 
jménem Posvátná kongregace obřadů.

 (9) Čes. vyd. in: Lilie sv. Josefa, 1 (1890), s. 4–7.
 (10) Srov. čes. vyd.: Apoštolská adhortace Sva-

tého otce Jana Pavla II. Redemptoris cus-
tos o svatém Josefovi a jeho poslání v  živo-
tě Krista i Církve. Praha: Česká biskupská 
konference, 2006 [též přístupné na inter-
netu: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/
ContentItems/295_00295/102-redemptoris-
-custos.pdf].

 (11) Srov. „K svatému Josefovi po růžencové po-
božnosti“. In: Kancionál: Společný zpěvník čes-
kých a moravských diecézí. Praha: Zvon, 1992, 
č. 11: s. 15–16.

 (12) Nyní se mnohdy modlí na závěr růžence bě-
hem celého roku.

 (13) Summa IV, 8: s. 283–284 (čes. vyd. in: Svět-
lo, 26, č. 1 [2018], s. 13).

 (14) La Madonna di Fontanellato, s. 7–8, pozn. 4: 
„[…] scherzi della Provvidenza […].“

 (15) Srov. tamtéž, s. 7–8, 122.
 (16) Summa III, 4: s. 158 (čes. vyd. in: Světlo, 24, 

č. 49 [2016], s. 13).

položí život za spravedlivého – možná, 
že se někdo odhodlá umřít za toho, kdo 
je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku 
k nám tím, že Kristus umřel za nás, když 
jsme ještě byli hříšníky.

Evangelium – Jan 4,5–42
Ježíš přišel k samařskému městu zvané-
mu Sychar, blízko pole, které kdysi odká-
zal Jakub svému synu Josefovi. Tam by-
la Jakubova studna. Ježíš, unavený chů-
zí, posadil se – tak jak byl – u té studny. 
Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna sa-
mařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: 
„Dej mi napít.“ – Jeho učedníci totiž ode-
šli do města, aby koupili něco k jídlu. Sa-
mařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, 
Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ 
Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Je-
žíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar 
a věděla, kdo ti říká: »Dej mi napít«, spíše 
bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vo-
du.“ Žena mu namítla: „Pane, vždyť ani 
nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud 
tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad vět-
ší než náš praotec Jakub, který nám dal 
tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové 
a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, 
kdo se napije této vody, bude zase žíznit. 
Kdo se však napije vody, kterou mu dám 

já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou 
mu dám já, stane se v něm pramenem vo-
dy tryskající do života věčného.“ Žena mu 
řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už ni-
kdy neměla žízeň a nemusela sem cho-
dit čerpat.“ Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej své-
ho muže a zase přijď sem.“ Žena mu od-
pověděla: „Nemám muže.“ Ježíš jí na to 
řekl: „Správně jsi odpověděla: »Nemám 
muže«; pět mužů už jsi měla, a ten, které-
ho máš teď, není tvůj muž. To jsi mluvila 
pravdu.“ Žena mu řekla: „Pane, vidím, že 
jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha ta-
dy na té hoře, a vy říkáte: »Jen v Jeruzalé-
mě je to místo, kde se má Bůh uctívat.«“ 
Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, nastá-
vá hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani 
na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, 
co neznáte, my uctíváme, co známe, pro-
tože spása je ze Židů. Ale nastává hodina 
– ano, už je tady – kdy opravdoví Boží cti-
telé budou Otce uctívat v duchu a v prav-
dě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své cti-
tele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají 
ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu 
řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný 
Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všech-
no.“ Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, kte-
rý s tebou mluvím.“ Právě tehdy se vráti-
li jeho učedníci a divili se, že mluví se že-

nou. Přesto však se nikdo nezeptal: „Co 
jí chceš?“ nebo „Proč s ní mluvíš?“ Žena 
tam nechala svůj džbán, odešla do města 
a řekla lidem: „Pojďte se podívat na člo-
věka, který mi řekl všechno, co jsem udě-
lala. Snad je to Mesiáš?“ Vyšli tedy z měs-
ta a šli k němu. Mezitím ho učedníci pro-
sili: „Mistře, najez se!“ On jim však řekl: 
„Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.“ 
Učedníci se mezi sebou ptali: „Přinesl mu 
někdo něco jíst?“ Ježíš jim řekl: „Mým po-
krmem je plnit vůli toho, který mě poslal, 
a dokonat jeho dílo. Říkáte přece: »Ještě 
čtyři měsíce, a nastanou žně.« Hle, říkám 
vám: Zvedněte oči a podívejte se na pole: 
jsou už bílá ke žním. Ten, kdo žne, už do-
stává svou mzdu a shromažďuje úrodu pro 
věčný život, takže se raduje zároveň roz-
sévač i žnec. V tom je totiž pravdivé pří-
sloví: »Jiný rozsévá a jiný sklízí.« Já jsem 
vás poslal sklízet, na čem jste nepracova-
li. Jiní pracovali, a vy sklízíte plody jejich 
práce.“ Mnoho Samaritánů z toho města 
v něj uvěřilo pro řeč té ženy, která svěd-
čila: „Řekl mi všechno, co jsem udělala.“ 
Když tedy ti Samaritáni k němu přišli, pro-
sili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva 
dny. A ještě mnohem více jich v něj uvě-
řilo pro jeho řeč. Té ženě pak říkali: „Vě-
říme už nejen proto, žes nám to povědě-
la, vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že 
je to skutečně Spasitel světa.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
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Svoboda

Nemiluj nic v přebytku, prosím tě, do-
konce ani ctnost. Protože někdy ji člověk 
ztrácí tím, že ji přehání. To, co ti říkám 
stále znovu: Člověk nemá 
při cvičení ctnosti zacházet 
příliš do maličkostí, nýbrž 
má svěže a svobodně a vel-
koryse jít vpřed. Z úzko-
prsých a pochmurných lidí 
je mi nevolno. Zachovej si, 
můj milý, široké srdce před 
Bohem! Proměňujme se stá-
le radostně v jeho přítom-
nosti. On nás miluje, má-
me pro něho cenu. To píši 
velkými písmeny: Všechno 
z lásky, nikoliv z násilí! Více lásky k dob-
ru, než bázně před hříchem! Ať vládne 
duch svobody! Nenuť se k ničemu, než 
k upřímné službě Bohu.

Znamení opravdové svobody ducha 
jsou tato:

1. Kdo má svobodu ducha, není pří-
liš závislý na duchovní útěše. Nechci ří-
ci, že božskou útěchu nemiluje nebo si ji 
nepřeje, říkám jenom, že neztrácí vnitřní 
klid, když se mu nedostává zvláštní útě-
chy. On ví, že Bůh je nablízku také teh-
dy, když jeho ducha obklopuje temnota. 
On se cítí být u nohou Všemohoucího, 
i když je bezmocný, a zůstává v Boží ru-
ce, ať je ve tmě, nebo ve světle.

2. Kdo má svobodu ducha, nemá ne-
zřízenou zálibu v duchovních cvičeních. 
Když mu v nich brání nemoc nebo ji-
ný vážný důvod, nepociťuje proto žád-
né zvláštní utrpení. Jeho láska je řízena 
rozumem.

Začátečníci mívají obvykle silnou po-
třebu duchovních věcí. Tak jako vyhlado-
vělý požadují tisíce cvičení ve zbožnos-
ti, umrtvování, pokání, lásky k modlitbě. 
Tato chuť sama o sobě je velmi potě-
šitelná, ale všechno dohromady není 
dobře stravitelné. Různé věci si žádají 
různou dobu.

Vyhledávej tedy pod rozumným ve-
dením pro sebe to, co je právě pro tebe 
vhodné! Později ti Bůh ukáže něco jiné-
ho a to dřívější padne, jak to právě přiná-
ší s sebou postupný růst. Vinař ořezává 

Sv. František Saleský

Cesta k Bohu (9)

XI. POSTNÍ REKOLEKCE PRO OTCE A MATKY
27. – 29. března 2020 v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Ideálem křesťanského života v tradici církve byl a stále je „život se Slovem“.
Rekolekci vedou: MUDr. Jitka Krausová, P. Josef Červenka 

a host z oboru biblistiky, výkladu Písma svatého.
PROGRAM REKOLEKCE:
Pátek 27. března – příjezd a ubytování do 18.45 • 19.00 – mše svatá v horní kapli AG, zaháje-
ní rekolekce (P. Josef Červenka).
Sobota 28. března – 7.30 – modlitba ranních chval v kapli AG • 8.00 – snídaně pro ubytova-
né • 8.30 – zahájení v aule gymnázia – modlitba za rekolekci • 8.45 – I. přednáška (MUDr. Jit-
ka Krau sová), přestávka • 10.00 – II. přednáška (MUDr. Jitka Krausová) • 11.00 – svědec-
tví o modlitbě • 12.00 – oběd, siesta, adorace a svátost smíření v kapli AG od 13.00 do 14.30 
• 14.30 – přednáška – slovo hosta • 15.45 – Lectio divina • 17.00 – mše svatá v kapli AG 
• 18.00 – večeře • 19.00 – moderovaná beseda s přednášejícími • 20.30 – večerní modlitba 
v kapli AG, adorace do 24.00.
Neděle 29. března – 7.40 – modlitba ranních chval v kapli • 8.00 – snídaně • 9.00 – reflexe před-
nášek • 10.15 – mše svatá v kostele sv. Mořice v Kroměříži • 12.00 – oběd a závěrečné setká-
ní v kapli se svátostným požehnáním.
Program, ubytování i strava budou v areálu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Ceny za ubyto-
vání: 1 noc s ložním prádlem 245 Kč, se spacákem 205 Kč. Stravování: snídaně 41 Kč, oběd 84 Kč, 
večeře 56 Kč. Režijní poplatek za každého účastníka 130 Kč. Platba až na místě. Spoléháme na va-
ši zodpovědnost, když se přihlásíte, že i přijedete! Žádost o přihlášku pošlete nejpozději do 22. břez-
na 2020 na e-mail: postnirekolekce@seznam.cz. Informace: P. Josef Červenka, tel. 731 621 105.

vinnou révu, aby měla lepší výživu a šťá-
vu, aby přinesla zdravé plody.

3. Kdo má svobodu ducha, neztrácí ob-
vykle radost. Dlouho nezůstává smutný. 
Vždyť žádná ztráta nemůže zarmoutit to-

ho, jehož duch se vznáší svo-
bodně a vznešeně nad tvory.

Působením této svobody 
jsou: velká jistota ducha a vel-
ká mírnost a povolnost ve 
všem, co není hřích. To je nej-
lepší nálada pro opravdovou 
ctnost, především pro lásku.

Může to objasnit jeden 
příklad: Přeruš někdy něko-
ho, kdo nezřízeně lpí na roz-
jímání, a zpozoruješ, že se 
stane mrzutým a neklidným. 

Ale opravdu svobodnému člověku je jed-
no, jestli slouží Bohu rozjímáním nebo tr-
pělivostí a láskou. Kde je zapotřebí vyko-
nání blíženské lásky, má to každopádně 
přednost před modlitbou.

Nejvíce se projeví svoboda ducha při 
těch příležitostech, když vstoupí něco do 
cesty sklonům nebo zvyklostem.

Svoboda má dva nepřátele: na jed-
né straně nestálost, na druhé straně úz-

koprsost nebo šablonovitost. Uprostřed 
je ctnost.

Nestálostí nazývám tu nevázanou svo-
bodu, která se cítí být oprávněna libovol-
ně měnit nejenom stanovená cvičení zbož-
nosti, nýbrž samotné povolání, aniž by si 
byla jista Boží vůlí. Srdce se zde podobá 
zahradě otevřené na všechny strany, jejíž 
plody jsou k dispozici nejenom majiteli, 
ale každému kolemjdoucímu.

Úzkoprsost nebo ustrnutí je takovým 
nedostatkem svobody, který vyvolává zlo-
bu a omrzelost, když člověk nemůže vy-
konat to, co si předsevzal, i když je příle-
žitost k lepšímu. Abys tady nepochybil, 
měl bys dodržovat dvě pravidla: První: 
opomeň svoje obvyklé povinnosti jenom 
tehdy, když je to zřetelná Boží vůle, to 
jest v případě nouze, nebo když to vyža-
duje blíženská láska. Zadruhé: při použí-
vání této svobody se vystříhej pohoršení. 
Z tohoto důvodu např. ženy, které se vy-
hýbají rodině kvůli tomu, že jsou povo-
lány k dílům zbožnosti nebo křesťanské 
charity, falešně využívají svobody.

(Pokračování)

Z Dienst am Glauben 1/2018 
(Překlad do němčiny Otto Karrer)

Český překlad -mp- (Redakčně upraveno)
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P. Clemente Arranz Enjuto

Sto růží Panny Marie pro rozjímání (20)
77. MARIA, CHUDÁ ŽENA

„Je třeba, aby on rostl a já, abych se 
zmenšoval,“ (Jan 3,30) říká Jan Křtitel, 
když se chce postavit před Krista, vědom 
si své ubohosti.

Maria se projevovala jako společen-
sky nevýznamná a bez věhlasu, jako chu-
dá žena skromného řemeslníka. Žila ve 
výjimečné službě, v neustálém umenšo-
vání, které jí přineslo život v odevzdání.
• Když někdo vychvaloval jeho Matku, 

Ježíš, jako by se o ni zřejmě vůbec 
nestaral, řekl: „Kdo je moje matka?“ 
(Mt 12,48), jako by jasně potvrzoval, 
že je někdo, koho on upřednostňuje ja-
ko svoji rodnou Matku, a je to každý, 
kdo plní jeho vůli…

• Představme si Marii v Písmu svatém 
v její velké tichosti. Je zde málo tex-
tů, které hovoří o Panně Marii. Svatý 
Pavel se ve svých listech pouze jeden-
krát zmiňuje o Marii, když říká: „...na-
rozeného z ženy.“ (Gal 4,4)

• U kříže se Maria objevuje jako matka 
popraveného zločince.

• Po zmrtvýchvstání zůstává v tichos-
ti. My pouze víme o textu ze Skutků 
apoštolů (Sk 1,14), ve kterém se nám 
říká, že se zúčastnila modlitby ve spo-
lečnosti apoštolů a několika žen.

• Maria, v pravém smyslu slova chudá, 
v Magnificat vítá a shrnuje všechny 
touhy chudých: „Hladové nasytil dob-
rými věcmi...“ (Lk 1,53) Naplňuje je-
jich touhy a koná tytéž Boží skutky ve 
prospěch pokorných a nezajištěných.

Když se podíváme na svět, můžeme 
klidně říci, že nahota chudých by mohla 
být oblečena do zbytků ozdob těch bo-
hatých a mocných. A to, co pro bohaté 
je zbytečné, by mělo sloužit k uspokoje-
ní potřeb oněch chudobných. Avšak je 
to naopak, co je nezbytné pro chudé, to 
slouží k přepychu a nadbytku bohatých 
a vlastníků půdy.

Peníze a bohatství, nahromaděné 
chamtivostí a přijaté jako cíl a vášeň živo-
ta, nás vzdalují od Boha, lapají nás a zot-
ročují jako tyranský bůh, díky němuž jsme 
pyšní a arogantní, a uvalují na nás všech-
ny druhy otroctví.

Láska k Marii a srovnání s ní nám od-
halují připoutanost a otroctví, ke kterému 
nás bohatství vede. Ona nám pomůže zba-
vit se množství prostředků ve prospěch chu-
dých a bude vědět, jak radostně žít v jedno-
duchosti a střízlivém používání majetku, 
s cílem lepšího přístupu k nesmírnému 
bohatství a plnosti Boha, které přebývají 
v srdci chudých.

78. MARIA A CHUDÍ

Citujeme slova svatého Jana Zlatoústé-
ho, která jsou vysvětlením vroucích a sil-
ných slov „měl jsem hlad, a nedali jste mi 
najíst...“ (Mt 26,42):

„Přejete si uctívat Kristovo tělo? Neopo-
vrhujte jím tedy, když ho vnímáte nahého 
v chudých; ani ho nectíte tady v chrámu 
s hedvábnými plátny, pokud ho nechává-
te v chladu a nahotě. Protože je to stejné, 
když říkal: »toto je mé tělo«, a se svými slo-

vy přinášel realitu, když říkal a také potvr-
zoval: »měl jsem hlad, a vy jste mi nedali 
najíst«, a později: »pokud jste to neuděla-
li jednomu z těchto nejmenších, neudělali 
jste to ani mně«. Chrám nepotřebuje oble-
čení a plátna (pláště a drahokamy), ale čis-
totu duše; na rozdíl od toho chudí potřebu-
jí, abychom se o ně velmi pečlivě starali.

Vy musíte projevovat Pánu (a Panně) 
úctu, kterou vám sám naznačil, rozdělujíc 
vaše bohatství chudým.

Neříkáme to, abychom zakázali přiná-
šení cenných darů do chrámů, ale chce-
me potvrdit, že spolu s těmito dary, a do-
konce nad nimi by měl člověk myslet na 
lásku k chudým. Protože jestliže Bůh při-
jímá dary pro svůj chrám, o to větší má 
zalíbení, když se dávají dary chudým...

K čemu slouží výzdoba Kristova sto-
lu (a obrazů) vázami a zlatými ozdoba-
mi, když sám Kristus umírá hladem...?“ 
(Homilie 50, 3–4)

Když se díváme jako lidé pevně odda-
ní Marii, kteří proměňují své cenné dary 
plášťů a šperků ve svatyních naší Paní, pak 
tato slova svatého Jana Zlatoústého slouží 
k následování, avšak bez toho že bychom 
přestali, to znamená, že velkoryse sdílíme 
majetek s potřebnými.

Naše křesťanství se ve své podstatě sklá-
dá ze života solidárního a života nesolidár-
ního. A život solidární, v křesťanství, za-
hrnuje to, co jsme a co vlastníme.

To, co Marii nejvíce těší, je, že žijeme 
otevřeni milosrdenství, oddanosti hlado-
vým a všem rozličně trpícím a potřebným. 
Pokud bychom takoví nebyli, nemůžeme 
být opravdovými oddanými Marii.

79. KULTURA LÁSKY

Láska je zásadně činností vůle; schop-
nost člověka, která se uskutečňuje, když 
se tato síla či umění promítá (projevuje 
jako způsobilost milovat) na osobu ne-
bo předmět.

Láska se přenáší na to, co milujeme, 
buď na předmět, nebo na milovanou oso-
bu. Takto ten, kdo miluje zlo a hřích, se 
mění v hříšníka a zlého člověka; kdo milu-
je Boha, přeměňuje se v Božího syna; kdo 
miluje svého bližního vedle Boha, mění se 
v bratra. Láska je dána:

a) „žádostivostí“, když je sobecky hle-
dáno dobro;

b) „laskavostí“, když milujeme a hle-
dáme dobra druhého;

c) „přátelstvím“, když láskou a hledá-
ním dobra toho druhého se vytváří proud 
vzájemné lásky dávat a přijímat. A to je to 
nejlepší. Při milování uvádíme do pohybu 
lásku toho druhého: milovat a být milován.

Láska roste a stává se čistější a hlub-
ší skrze cvičení a jím každým sílí ve své 
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dobročinnosti. Abychom rostli v lásce, je 
nezbytné, aby naše dnešní skutky dobro-
činnosti převyšovaly ty včerejší. Bez to-
ho, že každý den „přidáme“, zůstaneme 
stát na místě.

„Miluj, a budeš milován,“ říká svatá 
Terezie od Ježíše. Procvičujme se v lás-
ce, učme se být křesťanskými a živoucími.

Existuje mnoho neúspěšných a rozbi-
tých manželství, protože [mladí] si mys-
leli, že první zamilování stačí k tomu, aby 
žili celý život šťastně. Nestarali se den po 
dni o vzájemnou lásku. A tak, když po-
minula momentální iluze, monotónnost 
a nedostatek spirituality vyústily v roz-
bití spojení, se kterým se šťastně počíta-
lo až do smrti.

Naštěstí zde existuje jedna osoba pl-
ná přitažlivé, elektrizující… a neodola-
telné síly. Tato citlivá a současně oslňují-
cí osoba, v niž Bůh vložil veškerou svou 
moudrost a lásku, je Maria. Proto může-
me bez přehánění říci: „Marie není ni-
kdy dost.“ Nebo jak řekl svatý Jan z Ávi-
ly: „Je lepší chtít zůstat bez kůže, než bez 
lásky k Marii.“

80. MARIA A LÁSKA

Na ostrově Tenerife se nachází kříž 
Krista bez ruky, s nápisem, který říká: 

„Ty jsi má paže a moje ruka.“ Naznaču-
je, že nevyčerpatelná Kristova dobročin-
nost potřebuje úsilí a lásku lidí, aby na-
hradila ruku, kterou on postrádá. Naopak 
na Chialandari, na hoře Athos se nachází 
ikona Panny se třema rukama. Jde o sym-
bolické vyjádření. Maria se svojí nataže-
nou trojitou rukou výstižně vyjadřuje ne-
konečnou Boží lásku, která se představuje 
skrze tři ruce jeho Matky.

Nikdy nesmíme zapomenout na tu 
ohromnou sílu, kterou člověk má, když 
miluje. Ježíš nás učí, že způsob lásky je 
tím zvláštním, kvůli čemu nás poznají ja-
ko učedníky a následovníky Ježíše. Maria 
dodržela Boží přikázání na nejvyšší úrov-
ni. Svatí díky bezvýhradným hrdinským 
skutkům lásky k bližnímu došli svatos-
ti. Dokonce i naše přísloví a lidé všech 
charakterů v celé historii říkají nejkrás-
nější slova o dokonalosti a síle lásky. Po-
kusíme se reprodukovat některé z jejich 
slavných výroků, i když bez vyjádření je-
jich původu:

• „Láska je naše váha“; „máme takovou 
cenu, nakolik milujeme“.

• „Láska je oceánem, kde se rodí a vy-
úsťují ostatní ctnosti.“

• „Jedinečný opravdový svatý chrám je 
spojení lidí svolávaných z lásky.“

• „Láska je králem a královnou bez zá-
kona.“ Podobá se to výroku svatého 
Augustina: „Miluj a dělej, co chceš.“

• „Láska je jako zlatý žebřík, po kterém 
srdce stoupá do nebe.“

• „Ten, kdo neumí milovat, neumí žít.“
• „Bůh vytváří nebe a vrchol života vy-

tváří láska.“
• „S láskou k bližnímu chudý je bohatý; 

bez lásky bohatý je chudý.“
• „Duše, která miluje a trpí pro lásku, 

je nepřekonatelná.“
• Hymnus svatého Pavla o lásce (1 Kor 13)

vyjadřuje vyčerpávajícím způsobem, 
jaká je láska: „Nemám-li lásku, nej-
sem nic.“

• A ukřižování je největším vyjádřením 
lásky a moci Boha, protože Kristus ne-
mohl uskutečnit větší dílo lásky, než 
darovat svůj vlastní život za hříšného 
člověka.
Svatá Maria, Matko ušlechtilé lásky, 

uděl nám milost, abychom tě napodobili 
a aby se náš život stal otevřeným srdcem 
a rukou vůči všem našim lidským bratřím.

(Pokračování)

Zdroj: Clemente Arranz Enjuto: Cien 
rostros de María para la contemplación. 

San Pablo, Madrid 1998.
Přeložila -hk- (Redakčně upraveno)

Matka Evženie Ravasio (10)
V tomto čísle našeho časopisu pokračujeme v poselstvích nebeského Otce, 

daných matce Evženii Ravasio. Navazujeme tak na Světlo č. 9/2020.

Nebeský Otec hovoří ke svým dětem – 
poslední část

První část poselství přijala 25letá sest-
ra Evženie 1. července 1932, na svátek 
Předrahé krve našeho Pána Ježíše Kris-
ta. Druhá část zjevení, kterou uveřejňuje-
me od tohoto čísla našeho časopisu, „za-
čala“ 12. srpna v tomtéž roce. Znamená 
to tedy, že zjevení poselství trvalo delší 
časové období.

Sestra Evženie na úvod druhé čás-
ti poselství píše: „Jednoho dne se ďábel 
zmocnil sešitu a nůžkami rozstříhal obal.“ 
Podobný jev se opakoval v životě vícera 
světců tehdy, když nějaké zjevení, které 
dostali, obsahovalo něco mimořádného, 

vzácně božského, případně to bylo něja-
ké významné proroctví.

V předcházejících číslech jsme vás 
podrobně informovali o svědectvích, kte-
rá potvrzují pravost poselství nebeského 
Otce. Chtěli bychom zde jen připome-
nout biskupa Mons. Alexandra Caillo-
ta z Grenoblu, protože ke zjevením po-
selství nebeského Otce docházelo v jeho 
diecézi. Tento biskup po dobu deseti let 
zkoumal a prověřoval texty prostřednic-
tvím vlastní komise odborníků a na zá-
věr zkoumání napsal: „Velebím Otce za 
to, že si vybral mou diecézi a uznal ji za 
vhodné místo takového dojemného důka-
zu jeho lásky.“ Připomeňme také zázrak, 
který zažil P. Girard Matthieu, když ho 

papež Pius XII., „pastor angelicus“ (an-
dělský pastýř) poslal k matce Evženii. 
Tento úkaz ho přesvědčil víc než slova, 
a tak uvítal, že Peter Canisius van Lier-
de, tehdejší generální vikář Vatikánského 
státu, udělil církevní schválení (imprima-
tur) pro vydání poselství.

Přistupme nyní k samotnému posel-
ství. V první části nám chce nebeský Otec 
otevřít oči, abychom viděli, jak v průběhu 
dějin lidstva zjevoval svou lásku. V dru-
hé části nám především dává pokyny, jak 
můžeme tuto otcovskou lásku zakusit.

Srdce nebeského Otce – 
pramen živé vody

„Právě jsem otevřel pramen živé vody, kte-
rý od dnešního dne [12. srpna 1932] až do 
konce věků nikdy více nevyschne. K vám, 
mým stvořením, přicházím, abych vám ote-
vřel své otcovské lůno, které je plné vroucí 
lásky k vám, mým dětem. Chci, abyste by-
li svědky mé nekonečné a milosrdné lásky.
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Nestačí mi, že jsem vám ukázal svou 
lásku, chci vám otevřít i své srdce – z něj 
vytryskne osvěžující pramen, ve kterém si 
všichni lidé budou moci uhasit žízeň. Potom 
zakusí takovou radost, jakou ještě dosud ne-
poznali, protože je tížil nesmírný a přehna-
ný strach, který měli ze mě, ze svého něž-
ného Otce.“

Pramen veškeré milosti tedy vyvě-
rá v lůně a v srdci Otce. Jelikož nebeský 
Otec nemá žádné pozemské tělo, chápe-
me tuto výpověď symbolicky. Lůno je ně-
co hluboce mateřského, je to místo, kde 
roste život, který je zde chráněný a žive-
ný. Srdce je místem lásky. Když nebeský 
Otec hovoří o „otcovském lůně“ a svém 
„srdci“, chce říci, že pramen, který nám 
dává nadpřirozený život, proudí z jeho 
lásky a z jeho mateřsko-otcovské starost-
livosti o nás, jeho děti, kterým nejenže 
daroval život, ale chce je i živit a rozvíjet.

„Od té doby, co jsem lidem přislíbil Za-
chránce, dal jsem vytrysknout tomuto pra-
meni a jeho vodu jsem nechal proudit přes 
Srdce mého Syna, aby se dostala až k vám.“

Nebeský Otec tu má na mysli všech-
ny přísliby Starého zákona, které se vzta-
hují na Mesiáše a které dávaly izraelské-
mu národu naději, ale i ochranu, útěchu 
a smilování až do té míry, do jaké je ná-
rody byly schopné přijmout. Vodu tohoto 
pramene vyléval na lidstvo od okamžiku 
vtělení skrze Srdce svého Syna. Tady za-
číná nová epocha, čas, o kterém nebeský 
Otec hovoří:

„A přece mě moje nesmírná láska k vám 
pobízí k tomu, abych učinil ještě víc; abych 
otevřel své lůno, ze kterého bude proudit 
tato voda spásy pro mé děti, a já jim dovo-
lím, aby z ní svobodně čerpaly vše, co jen 
budou potřebovat nyní i po celou věčnost.

Pokud chcete zakusit sílu tohoto prame-
ne, o kterém hovořím, potom se nejdřív na-
učte lépe mě poznat a milovat až do té míry, 
jak si to přeji; abyste mě poznali a milovali 
nejen jako svého Otce, ale i jako svého pří-
tele a důvěrníka.“

Matka Evženie si do svého sešitu na-
psala poznámku: „Od té doby, co hovoří 
o tomto prameni, vidím ho každý den.“ 
V tomto čase žijeme! Není to dojemné 
poselství?

„Proč se divíte tomu, co vám říkám? 
Nestvořil jsem vás jako svůj obraz? Stvořil 
jsem vás k obrazu svému, aby se vám ne-
zdálo nic zvláštního na tom, že se svým Ot-

cem, Stvořitelem a Bohem hovoříte a máte 
k němu důvěrný vztah. Vždyť díky mé mi-
losrdné dobrotě jste se přece stali dětmi mé 
otcovské a božské lásky.“

Srdce Pána – „rezervoár“ živé vody

„Můj Syn Ježíš je ve mně a já jsem v něm 
v naší vzájemné lásce, kterou je Duch Sva-
tý; tento Duch nás drží sjednocené pou-
tem darující se lásky, která způsobuje, že 
jsme JEDNO.

On, můj Syn, je rezervoár tohoto prame-
ne, aby k němu mohli lidé přijít a čerpat 
v jeho Srdci, které je vždy až nadmíru na-
plněno vodou spásy!

Je ale nutné, aby vám někdo poskytl jis-
totu o existenci tohoto pramene, který vám 
otevírá můj Syn, abyste se mohli přesvědčit, 
jak je osvěžující a blahodárný. Pojďte tedy 
ke mně skrze mého Syna, a když jste po-
tom u mě, svěřte mi svá přání.

Ukážu vám tento pramen tím, že se vám 
dám poznat takový, jaký jsem. A když mě 
potom budete chtít poznat, vaše žízeň se uti-
ší a posilníte se. Vaše bolest se zahojí a vaše 
obavy zmizí. Vaše radost bude velká a va-
še láska najde pokojnou jistotu, jakou do-
sud ještě nikdy nezakusila.“

Nazývejte mě 
láskyplným jménem Otec

„Ale vy mi řeknete: »Jak můžeme k to-
bě přijít?« Ach, přijďte přece cestou důvěry, 
nazývejte mě svým Otcem, milujte mě v du-
chu a v pravdě, a to postačí na to, aby tato 
osvěžující voda, která zmůže všechno, uti-
šila vaši žízeň.“

Jaké dobrodiní zakusíme, když bude-
me prostřednictvím důvěry a dětské lás-
ky k Otci pít z prvotního pramene živé 
vody v lůně nebeského Otce?

„Když však opravdu chcete, abyste do-
stali všechno, co vám chybí, abyste mě po-
znali a milovali; a když si připadáte chladní 

a lhostejní, nazývejte mě láskyplným jmé-
nem Otec a já přijdu k vám. Můj pramen 
vám daruje lásku a důvěru a všechno to, co 
vám chybí, abyste svým Otcem a Stvořite-
lem byli vždy milováni.“

Kdo to jednou poznal a zakusil, ne-
může si už nadále toto poselství nechat 
jen pro sebe. Musí se stát jeho apoštolem 
a hovořit o tomto prameni těm, kteří ho 
ještě neznají.

Staňte se apoštoly

Proto nebeský Otec říká: „Pokud tou-
žím hlavně po tom, abyste mě všichni po-
znali, abyste už i tady na zemi mohli všich-
ni zakoušet mou dobrotu a něžnost, staňte 
se apoštoly pro ty, kteří mě neznají anebo 
ještě neznají. Budu žehnat vaší namáhavé 
práci a vašemu úsilí a na věčnosti vám u se-
be připravím nádhernou slávu.“

Jsem pro vás všechny 
oceánem lásky

„Jsem oceánem lásky, děti moje. Zde 
vám dávám další důkaz otcovské lásky, kte-
rou chovám bez výjimky ke každému z vás; 
bez ohledu na věk, stav, původ. Nevylučuji 
přitom nikoho ani z různých společenských 
seskupení či náboženských sekt; věrné ane-
bo nevěrné, věřící anebo lhostejné – do této 
lásky zahrnuji všechno stvoření obdařené 
rozumem, které tvoří lidstvo.

A toto je důkaz: Jsem oceánem lásky. Zje-
vil jsem vám pramen, který vyvěrá z mého 
lůna, abych utišil vaši žízeň. K tomu, abys-
te mohli zakusit, jak jsem ke všem dobrý, 
ukážu vám nyní oceán mé všeobklopující 
lásky, abyste se do něj vrhli se zavřenýma 
očima. Proč? Neboť duše, které se neřest-
mi a hříchy staly hořkými kapkami, pono-
řením do tohoto oceánu ztratí v této koupeli 
lásky nadmíru hořkosti. Vyjdou odtud lep-
ší, šťastnější, neboť se naučí být dobrotivý-
mi a laskavými. A i kdybyste z nevědomos-

24 hodin pro Pána
Svatý otec František vyhlásil v roce 

2014 prostřednictvím Papežské rady 
pro novou evangelizaci projekt 24 ho-
din pro Pána, tedy čtyřiadvacetihodino-
vý prostor pro svátost smíření spojený 
s eucharistickou adorací. Je to vždy pá-
tek a sobota před čtvrtou nedělí postní, 

což letos připadá na 20. a 21. března. 
Využijme této mimořádné příležitosti, 
ať už k vlastnímu duchovnímu oživení, 
anebo k povzbuzení smířit se s Bohem, 
či prohloubit vztah k němu u těch v na-
šem okolí, kdo to potřebují.

Redakce
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ti anebo slabosti opět upadli do stavu oné 
hořké kapky, ještě stále jsem oceánem lás-
ky, ochotným tuto hořkou kapku přijmout 
a přeměnit ji v lásku a dobrotu a učinit 
z vás svaté, jako jsem i já, váš Otec, svatý.

Chcete, děti moje, strávit život zde na ze-
mi v pokoji a radosti? Tak pojďte a vrhně-
te se do tohoto nekonečného oceánu a zů-
staňte v něm navždy. A i když je váš život 
naplněný prací, bude právě tento život pro-
střednictvím lásky posvěcený.

Pokud jde o mé děti, které nejsou v prav-
dě, o to víc je chci zahrnout svou otcovskou 
přízní, aby otevřely oči pro světlo, které 
v tomto čase zazáří viditelněji než kdyko-
li předtím.“

Odedávna očekávaný čas milosti

„Je to čas milosti, který je už od věč-
nosti připravovaný a očekávaný! Já jsem 
tu, abych k vám hovořil ve vlastní osobě. 
Přicházím jako nejněžnější a nejlaskavěj-
ší Otec mezi všemi otci. Skláním se k vám, 
zapomínám na sebe, abych vás pozdvihl 
k sobě a zajistil vám spásu. Vy všichni, kte-
ří dnes žijete, a i vy, kteří jste ještě v neexis-
tenci svého bytí, nebo od století ke století až 
do konce světa ještě budete žít – myslete na 
to, že nežijete sami, ale že po vašem boku 
je Otec, který je nade všechny otce, který 
dokonce žije ve vás, myslí na vás a nabízí 
vám účast na nepochopitelných privilegiích 
své lásky. Přistupte velice blízko k prameni, 
který vždy bude proudit z mého otcovského 
lůna. Ochutnejte sladkost této léčivé vody, 
a když potom ve svých duších zakusíte ce-
lý její lahodný a mocný účinek a uspoko-
jíte tak všechny své potřeby, potom přijďte 
a vrhněte se do oceánu mé lásky, abyste ži-
li už jen ve mně; odumřete sobě, abyste ve 
mně žili VĚČNĚ.“

Sestra Evženie k uvedenému posel-
ství píše vysvětlení, které podal i nebeský 

Otec: „Náš Otec mi v jenom důvěrném 
rozhovoru řekl: »Pramen je symbolem mé-
ho poznání a oceán zobrazuje mou lásku 
a vaši důvěru. Když chcete pít z tohoto pra-
mene, tak se mnou intenzivně zaobírejte, 
abyste mě poznali, a když mě budete chtít 
poznat, vrhněte se do oceánu mé lásky tím, 
že se mi odevzdáte s takovou důvěrou, kte-
rá vás promění a které já nedokážu odo-
lat; tehdy odpustím vaše chyby a zahrnu 
vás největšími milostmi.«“

Milovat budeš Pána, svého Boha

„Jsem uprostřed vás! Šťastní ti, kteří vě-
ří této pravdě a dobře využívají tento čas, 
o kterém Písmo svaté hovoří takto: »Přijde 
čas, kdy Bůh bude muset být lidmi uctíva-
ný a milovaný tak, jak si to on přeje.« Pís-
mo klade i otázku: »Proč?« A zároveň dává 
odpověď: »Neboť jen on jediný je navždy ho-
den přijímat čest, lásku a slávu!«“

„Přijde čas, kdy Bůh bude muset být 
lidmi uctívaný a milovaný tak, jak si to on 
přeje. … Neboť jen on jediný je navždy 
hoden přijímat čest, lásku a slávu!“ Když 
čteme tato slova, ptáme se, na který do-
slovný citát z Písma svatého se nebeský 
Otec odvolává. Nenajdeme žádný. Neboť 
je mnoho míst, počínaje Mojžíšem, přes 
proroky a žalmy, až po Apokalypsu sva-
tého Jana, které vlastně hovoří o tom, co 
nebeský Otec tak bravurně shrnul v těchto 
několika slovech.

Už první přikázání, které dal Jahve 
svému lidu, zní: „Budeš milovat Jahva, 
svého Boha, celým svým srdcem, celou 
svou duší i veškerou svou silou.“ (Dt 6,5) 
To si Bůh přeje, neboť si to zaslouží. Vi-
nou vlastního egoismu však člověk až do 
dnešních dnů zažívá svou slabost a ne-
schopnost milovat Boha celým srdcem. 
Jahve proto potěšuje svůj lid prostřednic-
tvím proroka Ezechiela tímto nádherným 

Poselství Královny míru
„Drahé děti! V tomto milostiplném čase chci vidět vaše 

tváře proměněné v modlitbě. Vy jste tak zaplaveni pozemský-
mi starostmi a necítíte, že je jaro za dveřmi. Jste vyzýváni, 
dítka, k pokání a modlitbě. Jako příroda v tichosti bojuje za 
nový život, i vy jste pozváni, abyste se v modlitbě otevřeli Bo-
hu, ve kterém najdete pokoj a teplo jarního slunce ve svých 
srdcích. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

Medžugorje 25. 2. 2020

příslibem: „A dám vám nové srdce, vlo-
žím do vás nového ducha … Vložím do 
vás svého ducha a dám, že budete kráčet 
podle mých zákonů a že budete zachová-
vat mé obyčeje a žít podle nich. … Budete 
můj lid a já budu váš Bůh.“ (Ez 36,26–28)

Evangelista Jan dokonce vidí naplně-
ní tohoto příslibu a popisuje ho v Apo-
kalypse takto: „A uslyšel jsem, jak zvolal 
každý tvor na nebi i na zemi i pod zemí 
i na moři, vše, co tam žije: »Tomu, jenž 
sedí na trůně, a také Beránkovi chvála, 
čest, sláva a moc na věky věků!«“ (Zj 5,13)

Tento čas zcela určitě přijde, ale jak 
rychle se tento příslib uskuteční, záleží 
na lidech, na naší otevřenosti a naší spo-
lupráci; to znamená, že je nevyhnutelné 
činit to, co nám nebeský Otec ve svém 
poselství vysvětluje.

V následujících slovech nám dobro-
tivý Otec znovu odhaluje námitky svých 
dětí – vždyť on zná jejich srdce – a sám 
na ně odpovídá:

„Mojžíš přijal ode mě jako první z de-
seti přikázání, která měl odevzdat lidem: 
»Milujte Boha, klanějte se mu!« Lidé, kte-
ří jsou už křesťany, mi můžou říci: »Miluji 
tě od svého narození anebo od svého obrá-
cení, vždyť ve slavnostní modlitbě v nedě-
li často říkáme: Otče náš, jenž jsi na nebe-
sích.« Ano, děti moje, je to pravda, milujete 
mě a uctíváte mě, když vyslovujete první zvo-
lání modlitby Otčenáš; ale pokračujte i dal-
šími prosbami a uvidíte: »Posvěť se jméno 
tvé!« – Opravdu se mé jméno posvěcuje? 
Modlete se dále: »Přijď království tvé!« Při-
šlo mé království?“

V modlitbě Otčenáš si vyprošujeme 
příchod království nebeského Otce. Na to 
však téměř nikdo nemyslí, protože větši-
nou se Boží království spojuje s Ježíšem. 
Jsme zvyklí uctívat Krista jako Krále, ale 
kdo si uvědomuje, že tím vlastním králem 
tohoto království je v první řadě Otec? To 
chtěl Pán Ježíš také vysvětlit, když apoš-
tolům, kteří s ním vytrvali ve všech jeho 
zkouškách, slíbil: „Vy jste se mnou neo-
chvějně vytrvali v mých zkouškách; a já 
vám uděluji království, jako je můj Otec 
udělil mně.“ (Lk 22,28–29)

(Pokračování)

Z Víťazstvo Srdca 132/2020 
přeložila a upravila -jk-
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15:30 Zpravodajské Noeviny: 17. 3. 2020 15:55 Můj chrám: 
Mgr. Andrea Růžičková, herečka a modelka v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 16:15 Angola: Vstaň a choď, 
Angolo 16:55 Dům ze skla? 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Víra 
do kapsy: Žehnejte a neproklínejte 18:30 Maminčiny pohádky 
(3. díl): Modré z nebe [P] 18:40  Sedmihlásky (143. díl): 
Tancoval tlusty s tlustu, To se num to poskakuje 18:50 Ukrajina: 
Skutky apoštolů: O 2000 let později 19:20 Terra Santa News: 
18. 3. 2020 [P] 19:45 Dědek a jeho kreslený svět: Malí velcí, bílí 
černí 19:50 Přejeme si … 20:05 Večer chval (85. díl): Celostátní 
přehlídka zájmové a umělecké činnosti církevních škol 2020 
(Odry) [L] 21:15 BET LECHEM – vnitřní domov (7. díl): Bogdan 
Sikora – minorita, provinciál 21:30 Živě s Noe [P] 22:10 Noční 
univerzita: P. Aleš Opatrný – Radosti a strasti stavu manželského 
23:10 Generální audience papeže Františka 23:40 U NÁS aneb 
Od cimbálu o lidové kultuře (154. díl) 1:00 Post Scriptum 
1:10 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 19. 3. 2020
6:05 Terra Santa News: 18. 3. 2020 6:25 Pošta pro Holuba: 
Sexualita a sex před svatbou 6:35  Klávesové nástroje 
v proměnách staletí: Podzimní festival duchovní hudby 2019 
8:10 P. Vojtěch Kodet – Blahoslavenství: Blaholavení plačící 
8:50 Dědek a jeho kreslený svět: Nebuď blbej 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:20 Světlo pro Evropu (1. díl) 9:30 Outdoor Films 
s Janem Červinkou (48. díl): Legenda československého 
horolezectví 11:05  Zachraňme kostely: Kostel sv. Máří 
Magdalény v Krasíkově 11:30 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme 
si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Příroda kolem nás: gepard a ledňáček 
13:10 Víra v pravdu 13:35 Generální audience papeže Františka 
14:00 Živě s Noe [L] 14:35 Cesta k andělům (25. díl): Martin 
Petiška – spisovatel 15:30  S Bohem podél Rio Mara on 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 17. 3. 2020 16:20 Muzikanti, 
hrajte: Ištvánci 17:25 V pohorách po horách (35. díl): Anenský 
vrch – Orlické hory 17:35  Verbuňk, příběh na celý život 
18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Víra do kapsy: Jak poznám Boží 
vůli? 18:35 Sedmihlásky (143. díl): Tancoval tlusty s tlustu, 
To se num to poskakuje 18:40 Maminčiny pohádky (4. díl): 
O červeném balónku 18:55  Večeře u Slováka: 4. neděle 
postní [P] 19:25 Dědek a jeho kreslený svět: Nebuď blbej 
19:30 Zpravodajské Noeviny: 19. 3. 2020 [P] 19:50 Přejeme si … 
20:05 Cvrlikání (77. díl): Malina Brothers & Kateřina García [L] 
21:15 Vezmi a čti: únor 2020 21:30 Živě s Noe [P] 22:10 Pod 
lampou [P] 0:15 Zpravodajské Noeviny: 19. 3. 2020 0:35 Post 
Scriptum [P] 0:45 Světoznámé výšivky z Cífera 1:00 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Pátek 20. 3. 2020
6:05 Zpravodajské Noeviny: 19. 3. 2020 6:30 Jazzový skřítek 
a jeho Pekáč 6:50 Můj chrám: Mgr. Andrea Růžičková, herečka 
a modelka v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 7:10 Noční 
univerzita: P. Aleš Opatrný – Radosti a strasti stavu manželského 
8:10  Duchovní malby (5. díl): Ježíšovo veřejné působení 
8:35 Víra do kapsy: Falešné představy o Bohu 8:50 Dědek 
a jeho kreslený svět: Svéráz jedinečnosti 9:00 Živě s Noe [L] 
9:20 Znovu v Nazaretu: Archeologie a tradice Ježíšova města 
10:15 ARTBITR – Kulturní magazín (93. díl) 10:25 Dům ze 
skla? 11:30 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 

Pondělí 16.3.2020
6:05 Hovory z Rekovic: Pavel Šporcl 6:22 U NÁS aneb Od 
cimbálu o lidové kultuře (153. díl): Co vařily naše babičky 
– fašank 7:45  Výpravy do divočiny: Afrika Dr. Emila 
Holuba 8:50 Dědek a jeho kreslený svět: Chlapi na útěku 
9:00  Živě s Noe [L] 9:20  BET LECHEM – vnitřní domov 
(5. díl): Roberto Scavino – rozhlasový moderátor 9:40 Až na 
pokraji: Církev papeže Františka 10:30 Sakartvelo: Země pod 
Kavkazem 11:20 V pohorách po horách (35. díl): Anenský 
vrch – Orlické hory 11:30  Živě s Noe [L] 11:45  Přejeme 
si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50  Duchovní malby (5. díl): Ježíšovo 
veřejné působení 13:15 Příběh o Žofii 14:00 Živě s Noe [L] 
14:35 Cesta k andělům (22. díl): Otmar Oliva – výtvarník 
15:25 V souvislostech 15:55 Noční univerzita: P. František 
Lízna, SJ – Dotazy k přednášce Vězením ke svobodě 16:45 Kde 
končí Evropa I.: Balkán: Sarajevo, Bělehrad, Záhřeb 17:40 Můj 
chrám: Mgr. Andrea Růžičková, herečka a modelka, v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Víra 
do kapsy: Okultizmus 18:30 Maminčiny pohádky (1. díl): Kukaččí 
vejce I. 18:40 Sedmihlásky (143. díl): Tancoval tlusty s tlustu, 
To se num to poskakuje 18:50 Fleret & Zuzana Šuláková 
na Mohelnickém dostavníku 2018 19:20 Pošta pro Holuba: 
Sexualita a sex před svatbou [P] 19:30 Víra do kapsy: Falešné 
představy o Bohu 19:45 Dědek a jeho kreslený svět: Chlapi na 
útěku 19:50 Přejeme si … 20:05 Dům ze skla? [L] 21:15 ARTBITR 
– Kulturní magazín (93. díl) [P] 21:30 Živě s Noe 22:10 Kulatý 
stůl: Adiktologie 23:45 Post Scriptum 0:00 Noční univerzita: 
Kateřina Lachmanová – Vstanu a půjdu k svému otci 1:15 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Úterý 17. 3. 2020
6:05 Mezi pražci (85. díl): Březen 2020 6:50 Pod lampou 
8:50 Dědek a jeho kreslený svět: Jako černá deka 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:20 V pohorách po horách (35. díl): Anenský vrch – 
Orlické hory 9:30 Noční univerzita: Kateřina Lachmanová – Vstanu 
a půjdu k svému otci 10:50 Jak si mě našel Antonín z Padovy 
11:30 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Víra 
do kapsy: Falešné představy o Bohu 13:05 V souvislostech 
13:25 Naše cesta: Salesiáni na Madagaskaru 14:00 Živě 
s Noe [L] 14:35 Cesta k andělům (23. díl): Jiří Čepl – kněz 
motorkář 15:30 Legrace za pár drobných 15:50 Kulatý stůl: 
Adiktologie 17:25  Animované biblické příběhy: Ježíšova 
podobenství 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Víra do kapsy: Falešné 
představy o Bohu 18:35 Sedmihlásky (143. díl): Tancoval tlusty 
s tlustu, To se num to poskakuje 18:40 Maminčiny pohádky 
(2. díl): Kukaččí vejce II. 18:50 Stíny nad Libavou 19:25 Dědek 
a jeho kreslený svět: Jako černá deka 19:30 Zpravodajské 
Noeviny: 17. 3. 2020 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Buon giorno 
s Františkem [L] 21:00 BET LECHEM – vnitřní domov (5. díl): 
Roberto Scavino – rozhlasový moderátor 21:15 Řeckokatolický 
magazín [P] 21:30 Živě s Noe [P] 22:10 V tichu pravdy [P] 
23:35  P. Vojtěch Kodet – Blahoslavenství: Blahoslavení 
plačící 0:15 Světlo pro Evropu (1. díl) 0:25 Post Scriptum [P] 
0:35 Terra Santa News: 11. 3. 2020 0:55 Zpravodajské Noeviny: 
17. 3. 2020 1:15 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 18. 3. 2020
6:05 Zpravodajské Noeviny: 17. 3. 2020 6:25 Hovory z Rekovic: 
Jan Svoboda 6:39 Myanmar: Na stejné cestě 7:10 Noční 
univerzita: P. František Lízna, SJ – Dotazy k přednášce 
Vězením ke svobodě 8:00 Mezi pražci (85. díl): Březen 2020 
8:50 Dědek a jeho kreslený svět: Malí velcí, bílí černí 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:20 Přímý přenos generální audience papeže [L] 
10:20 Příroda kolem nás: Záchrana puštíka a přikrmování 
ptáčků na krmítku 10:35 Kazachstán, poutní kostel 11:30 Živě 
s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 44 let novickou 
13:15 Folkové prázdniny 2016 14:00 Živě s Noe [L] 14:35 Cesta 
k andělům (24. díl): Mikuláš a Martin Kroupovi – novináři 

modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 BET 
LECHEM – vnitřní domov (7. díl): Bogdan Sikora – minorita, 
provinciál 13:05 Pošta pro Holuba: Sexualita a sex před svatbou 
13:30 Fleret & Zuzana Šuláková na Mohelnickém dostavníku 
2018 14:00 Živě s Noe [L] 14:35 Cesta k andělům (26. díl): 
Zbigniew Czendlik – polský kněz 15:25 Křížová cesta ze Svatého 
Hostýna: pobožnost křížové cesty 15:55 Zpravodajské Noeviny: 
19. 3. 2020 16:15 Mezi pražci (85. díl): Březen 2020 17:00 Kající 
bohoslužba z baziliky sv. Petra ve Vatikánu s papežem 
Františkem [L] 18:05 Živě s Noe [P] 18:20 Víra do kapsy: 
Žena v církvi 18:35 Maminčiny pohádky (5. díl): O Heřmanovi 
a jedovatém býlí I. 18:40 Sedmihlásky (143. díl): Tancoval 
tlusty s tlustu, To se num to poskakuje 18:45 V pohorách po 
horách (35. díl): Anenský vrch – Orlické hory 18:55 ARTBITR 
– Kulturní magazín (93. díl) 19:10 Cesta štědrosti 19:45 Dědek 
a jeho kreslený svět: Svéráz jedinečnosti 19:50 Přejeme si … 
20:05 Kulatý stůl: 70 let od Akce K [L] 21:40 Živě s Noe [P] 
22:20 Sedm výprav Josefa Vágnera (4. díl): Návraty domů 
23:45 Post Scriptum 23:55 Příroda kolem nás: Záchrana puštíka 
a přikrmování ptáčků na krmítku 0:15 Rok 2019 s papežem 
Františkem 0:55 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 21. 3. 2020
6:05  Hovory z Rekovic: Jan Svoboda 6:19  Irák: Ninive 
6:49  Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži 
7:00 Muzikanti, hrajte: Ištvánci 8:00 Až na pokraji: Církev 
papeže Františka 8:55 Sedmihlásky (143. díl): Tancoval tlusty 
s tlustu, To se num to poskakuje 9:00 Animované biblické 
příběhy: Ježíšova podobenství 9:35 Můj chrám: Mgr. Andrea 
Růžičková, herečka a modelka, v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně, Praha 9:55 Příroda kolem nás: Záchrana puštíka 
a přikrmování ptáčků na krmítku 10:10 GOODwillBOY IV. 
(12. díl) 10:50 V posteli POD NEBESY IV. (12. díl) 11:40 Dědek 
a jeho kreslený svět: Vůně odpuštění 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Angelus Domini 12:05 Pod lampou 14:10 Cvrlikání 
(77. díl): Malina Brothers & Kateřina García 15:20 Ars Vaticana 
15:30 Večeře u Slováka: 4. neděle postní 16:00 Hrajeme si: 
Rožnovské slavnosti 2019 16:55 Světlo pro Evropu (1. díl) 
17:05  Buon giorno s Františkem 18:00  Duchovní malby 
(6. díl): Ježíšovo utrpení 18:25 Za tajemstvím šumavských 
lesů 19:15 V pohorách po horách (36. díl): Pytlácké kameny – 
Jizerské hory 19:25 Dědek a jeho kreslený svět: Vůně odpuštění 
19:30 V souvislostech [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Poletuchy: 
Na skok do Teplic nad Bečvou [P] 20:55 Živě s Noe 22:05 Jan 
Sarkander (1576–1620) 22:55 Outdoor Films s Kateřinou 
a Ladislavem Bezděkovými (87. díl): S Octavií kolem světa 
0:30  Bangladéš: týdenní dopis lásky 1:00 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Neděle 22. 3. 2020
6:05  G. Verdi: Requiem: Podzimní festival duchovní 
hudby 2018 7:35  Řeckokatolický magazín 7:50  Kalvária 
Nitrianské Pravno 8:25 Večeře u Slováka: 4. neděle postní 
8:50 Cvrlikání (77. díl): Malina Brothers & Kateřina García 
10:00  Pošta pro Holuba: Sexualita a sex před svatbou 
10:15 Mše svatá z kostela Neposkvrněného početí Panny 
Marie, Uherský Brod [L] 11:30 ARTBITR – Kulturní magazín 
(93. díl) 11:45  Přejeme si … [P] 12:00  Polední modlitba 
Sv. otce Františka [L] 12:20 V souvislostech 12:40 Světlo 
pro Evropu (1. díl) 12:50 Zpravodajský souhrn uplynulého 
týdne [P] 13:35 Poletuchy: Na skok do Teplic nad Bečvou 
14:25 Muzikanti, hrajte 15:00 Živě s Noe 16:10 Jak potkávat 
svět (77. díl): Se Simou Martausovou 17:35 Historie sklářství 
v Karolince 18:00 Sedmihlásky (134. díl): Babka a kozlík 
18:05 Animované biblické příběhy: Ježíšovy zázraky 18:35 Zřím 
Řím 18:55  Příroda kolem nás: Ježek a buvol pralesní [P] 
19:10 P. Vojtěch Kodet – Blahoslavenství: Blahoslavení tiší [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Místní hrdina 21:55 V souvislostech 
22:20 Má vlast: Otrokovice 23:05 Buon giorno s Františkem 
0:05 Polední modlitba Sv. otce Františka 0:20 Zpravodajský 
souhrn uplynulého týdne 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 14. – 21. BŘEZNA 2020

 

Liturgická čtení
Neděle 15. 3. – 3. neděle postní
1. čt.: Ex 17,3–7
Ž 95(94),1–2.6–7b.7c–9
Odp.: 7c–8a (Kéž byste 
dnes uposlechli jeho hlasu! 
Nezatvrzujte svá srdce!)
2. čt.: Řím 5,1–2.5–8
Ev.: Jan 4,5–42

Pondělí 16. 3. – ferie
1. čt.: 2 Král 5,1–15a
Ž 42(41),2.3; 43(42),3.4
Odp.: srov. 42(41),3 (Má duše 
žízní po živém Bohu, kdy už ho 
spatřím tváří v tvář?)
Ev.: Lk 4,24–30

Úterý 17. 3. – připomínka 
sv. Patrika
1. čt.: Dan 3,25.34–43
Ž 25(24),4–5ab.6+7bc.8–9
Odp.: 6a (Rozpomeň se, 
Hospodine, na své slitování.)
Ev.: Mt 18,21–35

Středa 18. 3. – připomínka 
sv. Cyrila Jeruzalémského
1. čt.: Dt 4,1.5–9
Ž 147,12–13.15–16.19–20
Odp.: 12a (Jeruzaléme, oslavuj 
Hospodina!)
Ev.: Mt 5,17–19

Čtvrtek 19. 3. – slavnost 
sv. Josefa
1. čt.: 2 Sam 7,4–5a.12–14a.16
Ž 89(88),2–3.4–5.27+29
Odp.: 37a (Jeho potomstvo potrvá 
navěky.)
2. čt.: Řím 4,13.16–18.22
Ev.: Mt 1,16.18–21.24a 
nebo Lk 2,41–51a

Pátek 20. 3. – ferie
1. čt.: Oz 14,2–10
Ž 81(80),6c–8a.8bc–9.
10–11ab.14+17
Odp.: srov. 11.9a (Já jsem 
Hospodin, tvůj Bůh, slyš můj 
hlas!)
Ev.: Mk 12,28b–34

Sobota 21. 3. – ferie
1. čt.: Oz 6,1–6
Ž 51(50),3–4.18–19.20–21ab
Odp.: Oz 6,6 (Chci lásku, a ne 
oběť.)
Ev.: Lk 18,9–14

Pondelok 16. 3. o 19:25 hod.: Kroky viery
Televízne duchovné cvičenia pod vedením Mons. Stanislava Stolárika 
na tému Eucharistia.

Utorok 17. 3. o 21:15 hod.: 
Príbehy písané životom: Rozvody (dokument)
Prečo manželstvo a lásku chápeme ako tovar a v prípade, že sa niečo 
pokazí, sme pripravení ho zahodiť a vymeniť za nový? Dá sa nalome-
ný vzťah opraviť? Pozrite si výpovede ľudí, ktorí rozvodom prešli a pre-
mýšľajte nad následkami.

Streda 18. 3. o 20:30 hod.: 
Katolicizmus 2 (dokumentárny cyklus)
Šťastní sme my: Ježišove učenia.

Štvrtok 19. 3. o 17:00 hod.: Spolu (Bylinkár)
Žofka natrhala starkému kvietky. On ich však nedal do vázy, ale do skri-
ne. Na čo všetko sa dajú použiť byliny? A ako to je s tými ľudovými lie-
čiteľmi? Poďte spolu s nami navštíviť Božiu lekáreň.

Piatok 20. 3. o 20:30 hod.: 
Svätý Jozef – V mene Otca (dokument)
Tento pútavý dokument nám predstaví Ježišovho pozemského otca, po-
korného tesára, svätého Jozefa. Dozvieme sa odpovede na otázky: Čo 
vieme o svätom Jozefovi? Prečo ho voláme spravodlivým mužom? Pre-
čo je patrónom dobrej smrti?

Sobota 21. 3. o 20:30 hod.: 
Truman Show (film)
Dej filmu hovorí o moci médií a stále menšej hranici medzi realitou a me-
diálnym obrazom reálneho života. Truman Burbank bol ako dieťa adop-
tovaný filmovou spoločnosťou a vôbec netuší, že jeho život je dopredu 
naplánovaný tvorcom úspešného seriálu.

Nedeľa 22. 3. o 21:00 hod.: 
Medzi nebom a zemou
Minorita, otec Lucián Bogucki OFM Conv., bol okrem iného predstave-
ným komunity spovedníkov v bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Prá-
ve na toto miesto chodí spovedať a chodí sa spovedať aj Svätý otec. 

Programové tipy TV LUX od 16. 3. 2020 do 22. 3. 2020

Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 15. 3. PO 16. 3. ÚT 17. 3. ST 18. 3. ČT 19. 3. PÁ 20. 3. SO 21. 3.

Antifona 270 299 270 299 270 299 270 299 1324 1467 270 299 270 299

Žalm 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 270 300 271 300 272 301 271 300 1325 1467 271 300 272 301

Antifony 338 376 1046 1165 1062 1182 1076 1198 1325 1468 1107 1232 1123 1248

Žalmy 1030 1150 1046 1166 1062 1183 1076 1198 813 914 1108 1232 1124 1249

Krátké čtení a zpěv 338 377 342 381 345 385 348 389 1326 1468 355 397 359 400

Antifona k Zach. kantiku 338 377 342 382 345 385 349 389 1326 1469 356 397 359 401

Prosby 338 377 342 382 346 385 349 389 1326 1469 356 397 359 401

Závěrečná modlitba 339 378 343 382 346 386 349 390 1327 1469 356 398 360 402

Modlitba během dne:

Hymnus 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302

Antifony 273 303 273 303 273 303 273 303 1327 1470 273 303 273 303

Žalmy 1035 1155 1051 1171 1067 1188 1081 1204 1265 1403 1113 1238 1128 1254

Krátké čtení 339 378 343 383 346 386 350 390 1327 1470 356 398 360 402

Závěrečná modlitba 339 378 343 382 346 386 349 390 1327 1469 356 398 360 402

Nešpory: SO 14. 3.

Hymnus 268 297 268 297 268 298 269 299 1322 1464 1322 1464 268 298 268 297

Antifony 336 375 340 379 1056 1177 1071 1193 1323 1465 1328 1471 1118 1243 361 404

Žalmy 1025 1144 1040 1159 1057 1177 1072 1193 1751 1971 1761 1982 1118 1243 1133 1259

Kr. čtení a zpěv 336 375 341 380 344 384 347 387 1323 1465 1329 1471 357 399 361 404

Ant. ke kant. P. M. 337 375 341 380 344 384 347 388 1324 1466 1329 1472 358 399 362 404

Prosby 337 376 341 380 344 384 348 388 1324 1466 1329 1472 358 400 362 405

Záv. modlitba 339 378 339 378 343 382 346 386 1327 1469 1327 1469 356 398 364 407

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1238 1374 1242 1379 1260 1398 1238 1374

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA s P. Petrem Dombkem omi – sobota 28. března 2020, Tábor-Klokoty. 
Program: 14.30 přednáška • 15.30 moderovaná modlitba • 16.30 příležitost ke svátosti smíření • 17.00 mše svatá.

Kontakt: tel. 381 232 584 • e-mail: tabor-klokoty@dicb.cz • www.klokoty.cz • www.oblati.cz.

Zveme na POUŤ ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU A NENAROZENÉ DĚTI dne 25. března 2020 v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích. 
Na zdejším hřbitově byla pochována služebnice Boží Anička Zelíková, která obětovala svůj život Bohu na smír za potraty. 
Duchovní program začíná v 17 hodin, mši svatou v 18 hodin slouží olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, po mši svaté 
se odchází na místní hřbitov ke hrobu Aničky, kde se modlí růženec.
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SVATÝ JAN SARKANDER
Karel Antonín Kavička – Józef Budniak – 
Jan Graubner – Josef Hrdlička – Halina 
Szotek

Autorskou a editorskou péčí historika 
PhDr. Karla Kavičky vyšla obsáhlá mo-
nografie o sv. Janu Sarkandrovi, na které 
se spoluautorsky podílelo více odborníků, 
například metropolita moravský Mons. Jan 
Graubner či emeritní biskup olomoucký 

Mons. Josef Hrdlička. Kniha slovem i obrazem podrobně při-
bližuje celé sarkandrovské téma, pohnutou dobu na přelomu 
16. a 17. století a nevynechává ani citlivé skutečnosti rozdílného 
pohledu na postavu tohoto světce, které jeho kanonizace v roce 
1995 v českém ekumenickém prostředí vyvolala. Kniha také při-
náší některé dosud málo známé skutečnosti ze světcova života, 
kupříkladu osvětluje okolnosti jeho sňatku a následného ovdo-
vění, které předcházely jeho kněžské službě. V roce 400. výročí 
Sarkandrovy mučednické smrti (17. března 1620) je to mimořád-
ný vydavatelský počin, který svým rozsahem překračuje hranice 
olomoucké arcidiecéze.

Martin Leschinger – FLÉTNA 
Váz., přebal, A4, křídový papír, 496 stran, 1195 Kč

SEDM KRISTOVÝCH SLOV NA KŘÍŽI
Charles Journet • Z francouzštiny přeložila Tereza Hodinová 
Odpovědná redaktorka Dagmar Kopecká

Kristova slova na kříži nás uvádějí do dramatu Boha, jenž na 
sebe vzal tíhu veškerého zla našeho světa. Propůjčují hlas Kristo-
vě poslední bolesti, dávají vytušit něco z utrpení jeho duše. Každé 

z těchto slov odhaluje určitý aspekt tohoto jedinečného tajemství, 
přesahujícího všechna slova a schopného prozářit všechny ago-
nie lidí a národů. Boží Syn umírá za člověka. Jeho poslední slo-
va nám pootevírají dveře k tomuto tajemství. 
To, co je hrůzným dramatem, se díky nim stá-
vá poučením. Prostřednictvím úvah kardinála 
Journeta můžeme do tohoto tajemství vstou-
pit, uctít je pomocí špetky tichého rozjímání 
a otevřít svou vlastní duši rozměru hloubky.

KRYSTAL OP, s. r. o. 
Brož., 112x175 mm, 164 stran, 205 Kč

NEOBYČEJNÝ ROMÁN O JEŽÍŠOVI
Jean Mercier • Z francouzštiny přeložila Markéta Štěpánková
Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková

Kdo byl a jaké vztahy navazoval s lidmi Ježíš – člověk a zá-
roveň Bůh vtělený do lidských dějin? V knížce Jeana Merciera 
nám před očima ožívá biblický svět, v němž si lidé kladou úplně 
stejné otázky jako my dnes. Ježíš se živě zajímal o muže a ženy, 
které potkával na svých cestách – u studny, u bran malého měs-
tečka či uprostřed městského shonu. A nejen to. Ježíš byl přímo 
vášnivě zaujatý tím, co lidé prožívají, čím trpí, v co doufají. I on 
sám na sobě prožíval veškeré štěstí a hrůzy, které přináší lidský 
život. Autor se nedrží otrocky biblického vyprávění, zároveň ale 
evangelia ani Skutky apoštolů nepřikrášluje 
nebo nevkusně nedopovídá. To, o čem biblic-
ký text mlčí, se snaží naplnit životem a dává 
hlas postavám, které mlčí. Do známých scén 
zasazuje nečekané dialogy, aby upoutal naši 
pozornost a přinutil nás číst dál.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož.,130x190 mm, 120 stran, 199 Kč
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Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

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

K  VÝROČÍ NAŠEHO SVĚTCE

JEŽÍŠ, NÁŠ VYKUPITEL A PÁN


