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Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Dnes budeme číst společně 
šesté blahoslavenství, jehož 

příslibem je vidění Boha a podmínkou 
čistota srdce.

Žalm praví: „Mé srdce k tobě mluví, 
má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou 
tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.“ 
(Ž 27,8–9)

Tento jazyk vyjevuje žízeň po osobním 
vztahu s Bohem, nikoli mechanickém, ml

havém, nýbrž osobním vztahu. Také kniha 
Job popisuje tento upřímný vztah: „Zvě
děl jsem o tobě jen podle doslechu, ale 
nyní tě zří moje oči.“ (Job 42,5) Často si 
říkám, že toto je životní cesta našich vzta
hů s Bohem. Známe Boha z doslechu, ale 
svojí zkušeností jdeme dál a dál, až jej na
konec poznáme přímo, pokud jsme věr
ní. A to je zralost Ducha.

Jak dosáhnout této důvěrnosti, oči
vidného poznání Boha? Je možné za

O blahoslavenstvích – Blahoslavení 
čistého srdce (1 Kor 13,11–12)

Katecheze papeže Františka z 1. dubna 2020  
v knihovně Apoštolského paláce v Římě

Jacques Magnan ve své veliko
noční úvaze (str. 8–9) připomí
ná pravdu, kterou všichni dobře 

známe; avšak když dojde na věc, najde se 
i mezi námi mnoho těch, kdo nechápou – 
podobě jako emauzští učedníci v dnešním 
evangeliu. O jakou pravdu jde? „Pokud li
dé poslouchali a žili v souladu s božský
mi zákony, jejich civilizace vzkvétala, ale 
když se od tohoto svatého zákona vzdá
lili, zmizelo všechno… Jestliže se lidé tr
vale vzdalují od svaté cesty, pak není ka
tastrofa daleko…“ Obraz dnešní doby...

V závěru téže úvahy pak čteme, co je 
lékem pro duši, aby zůstávala v míru, v ra
dosti a v důvěře: přebývat v Ježíši Kris
tu a žít podle vůle nebeského Otce. Toho 
Otce, který skrze matku Evženii Ravasio 
(str. 9–10) sděluje, jak žízní po tom, aby 
nás stále více obdarovával svými milost
mi, jež jsou naprosto zřejmým důkazem 
jeho lásky k nám. A v duchu již zmíně
né Magnanovy úvahy můžeme rozjímat 
i nad Otcovými slovy: „Já jsem SVĚTLO 
světel. Kam toto světlo pronikne, tam bu
de život, chléb a štěstí.“ Srovnejme s tím, 
co vidíme ve světě dnes...

Je nezpochybnitelné, že lidé v součas
ném světě potřebují obrácení – ostatně, ne
ní to „výsada“ dnešní doby, ale bylo tomu 
tak vždy. Jen bychom možná v tak často 
obdivovaném „chytrém“ a technicky vy
spělém 21. století očekávali, že lidstvo bu
de chápat rychleji a jaksi automaticky do
jde k přeskupení v žebříčku hodnot, a to 

trvale. I když jsme svědky četných, velmi 
dobrých signálů, vyjádřených činy, stále 
je patrné, že k tak hlubokému a zásadní
mu převratu má lidstvo stále ještě daleko. 
Je totiž velmi obtížné změnit své smýšle
ní ze dne na den, navíc natrvalo. Neboť, 
jak víme nejen z dějin spásy, mnoho lid
ských duší setrvává ve své zatvrzelosti vel
mi dlouho, žel, někdy až do konce vlast
ního života. Neboť ďáblovy kleště svírají 
získanou duši opravdu pevně – bez přija
té nadpřirozené milosti nebeského Otce 
je prakticky nemožné se vymanit. Nediv
me se tedy, že svět se ještě neobrátil!  Ko
nečně, sami ze svého duchovního života 
víme, že jedna věc je litovat svých hříchů 
a touha nepáchat je, ale druhá věc je sku
tečná praxe – a to jsme oproti jiným osví
ceni vírou a posilováni svátostmi!

A právě svátosti jsou v této době tím, 
co nám chybí. Jestliže si mnozí dosud ne
uvědomovali tento dar, anebo si ho dosta
tečně nevážili a nevyužívali jej, pak se teď 
situace poněkud mění. (str. 6) Nezbývá, 
než si jen opravdu přát, aby toto nasměro
vání k Trojjedinému Bohu vydrželo i v ča
se, kdy zase bude možné naplno využít 
darů, jež Bůh skrze Církev nabízí. Připo
jme tento úmysl do svých modliteb a při
zvěme na pomoc i nebeskou Matku, kte
rá nás vede především k té nejtajemnější 

svátosti – k Eucharistii. (str. 11) A pak: 
Mariin ochranný plášť je dost velký na to, 
aby skryl před veškerým zlem celý svět.

Dvě osobnosti z minulého století jsou 
pro nás příkladem i povzbuzením také 
dnes. Nejprve je to bl. Hana Chrzanow
ska (str. 4–6), která po svém obráce
ní nezůstávala v péči o nemocné a ubo
hé lidi, odstrčené na okraj společnosti, 
pouze u léčení jejich těla, nýbrž starala 
se také o uzdravení jejich duší, v nichž 
bez rozdílu viděla Ježíše. Její nasazení 
není nepodobné tomu, které je potřeb
né i dnes... A pak je to mučedník P. Jo
sef Toufar (str. 12–13), jenž před 70 lety 
neochvějně následoval Ježíše až do kraj
nosti. Jsmeli někdy na pochybách, co si 
v dané situaci myslet o Božím záměru, 
pak nám tento kněz statečného, čistého 
srdce ukazuje, že jedinou správnou ces
tou k objevení pravdy je bezvýhradné se
beodevzdání do vůle Otcovy. A to i teh
dy, budeli nás to stát život.

Při vědomí, že krásná slova se snad
no vyslovují, leč v praktickém životě čas
tokrát velmi těžce uskutečňují, nezbývá 
nám každému, než vybojovat svůj vlastní 
duchovní boj a s pomocí Božích milostí, 
Panny Marie a svatých dospět k vlastní
mu obrácení, aby budoucí svět mohl být 
a opravdu se stal lepším než ten dnešní. 
A tak napomůžeme k tomu, aby vzkříše
ný Ježíš a Neposkvrněné Srdce zvítězili 
i v těch nejzatvrzelejších duších.

Daniel Dehner

Editorial

myslet se nad učedníky z Emauz, kte
ří mají Pána vedle sebe, „ale jako by jim 
cosi zadržovalo oči, takže ho nepozna
li“ (Lk 24,16). Pán jim otevře oči lámá
ním chleba na konci cesty, která zača
la výčitkou: „Jak jste nechápaví a váhaví 
uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci!“ 
(Lk 24,25) – tak zní úvodní výtka. Zdro
jem jejich slepoty je nechápavé a váhavé 
srdce. Jeli srdce nechápavé a váhavé, ne
vidí. Vidí jenom nejasně.

Tady je moudrost tohoto blahosla
venství: pro nazírání je nutné jít do se
be a dát prostor Bohu, protože, jak říká 
sv. Augustin, „Bůh je vnitřnější než mé 
vlastní nitro (interior intimo meo)“ (Vy
znání, III,6,11). K vidění Boha neposlouží 

Pokračování na str. 7
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Dnešní neděle je pro tebe vzác
nou příležitostí, abys mohl 
poznat, jak důležitý je právě 

onen poslední, často opomíjený, a přece 
rozhodující krok na cestě k opravdové
mu obrácení. Účast v zážitku dvou učed
níků, kteří se prvního 
dne po sobotě vydali 
na cestu do Emauz, 
ti ozřejmí, že tento klí
čový bod obrácení na
stává tehdy, když se tě 
po období upřímného 
úsilí pojednou zmocňuje únava a zklamá
ní a zůstáváš stát plný zármutku, protože 
se ti zdá, jako by se všechno obracelo pro
ti tvému očekávání.

Učedníci jsou naplněni bezradností 
a smutkem. Způsob, jakým vytrhli z jejich 
středu jejich Mistra, je pro ně opravdu ví
ce než těžkou ranou. Právě před týdnem 
se zdálo, že už se konečně blýská na lep
ší časy a nastane zásadní obrat. Ale jak 
se to všechno náhle zvrátilo ve svůj opak! 
Nejen že nepřátelé připravili Ježíše o ži
vot, ale učinili to veřejně, způsobem tak 
ponižujícím a zdrcujícím! Srdce učedníků 
se právem cítí dvojnásob zraněno. Přede
vším proto, že před jejich zrakem potup
ně ukřižovali člověka, kterého tak nesmír
ně milovali. Ale nemenší ranou pro ně je, 
že to byl ten, komu navíc tak velice důvě
řovali a vkládali v něho všechnu svou na
ději. Čím větší byla jejich láska a naděje, 
tím hlubší a bolestnější je nyní jejich zkla
mání. Je to opravdu nad jejich síly. Jak 
neutéct před tím, co je drtí tak nezvratně 
a nezměnitelně?

Nebýváš snad na tom podobně jako 
Kleo fáš a jeho druh? Doufal jsi, že již 
zavládne království spravedlnosti, poko
je a lásky. Ale přední mužové zaprodáva
jí pravdu a spravedlnost, aby byla světem 
souzena a nakonec odsouzena. Bezpráví, 
násilí a bezbožnost všude kolem bez zá
bran zvedají hlavu a nepokrytě se radují 
ze svého vítězství. Některé z žen sice vy
pravují o viděních a zjeveních, ale stále 
se nic nemění k lepšímu, nijak to neod
povídá tvému očekávání, že všechno bu
de úplně jiné. A ke všemu to trvá již tak 
dlouho... Zdá se ti, že máš všechny dů
vody utéci před tím vším někam jinam...

Ale Pán, který sám musel vypít hořkost 
takového pokušení až do dna, nenechává 
bez pomoci ty, kteří trpí, protože ho mi

lovali a důvěřovali. V kritických chvílích 
se k nim nepoznán připojí, aby jim pomohl 
obnovit víru a důvěru. Naslouchej proto 
pozorně výkladu dobrotivého Průvodce. 
Chce ti být nápomocen, abys zcela změ
nil zorný úhel pohledu na to, co se stalo 

na Kalvárii, kde ve sku
tečnosti netriumfovalo 
Zlo, ale Láska. I kdyby 
se jakkoliv zdálo, že 
Zlý vítězí, musíš setr
vat ve skálopevné jis
totě: Bůh nikdy nepro

hrává. Zlý nemůže vymyslet nic, čím by 
mohl překvapit. Překvapeni mohou být jen 
ti, kteří nechápou, protože mysterium iniqui
tatis (1) svou hloubkou zatím překračuje je
jich horizont. Ale ještě větší je šířka a délka, 
výška i hloubka Kristovy lásky, přesahují
cí všechno poznání (2). Utrpení a ponížení, 
kterému se tak všemožně vyhýbáš, bylo Je
žíšovou cestou do slávy. Ale nedomnívej 
se, že tato sláva začíná až o nedělním rá
nu. Ježíš je slavný již ve svém nejhlubším 
pokoření, neboť právě v něm oslavil Otce 
i sebe. Vždyť se proslavil svou poslušnos
tí. Na Kalvárii se nestalo nic, co by neby
lo již od věčnosti stanoveno svatou Boží 
vůlí. Ano, od věčnosti! Klíč k pochopení 
tohoto tajemství ti podává apoštol Petr: 
Ježíš, bezúhonný a neposkvrněný beránek, 
byl k tomu vybrán již před stvořením světa.

Chápeš, co to znamená? Ještě nebylo 
propastí, prameny vod ještě neprýštily, hory 
s obrovskou svou tíží ještě nestály (3), a už by
lo rozhodnuto, že Syn Boží sestoupí jed
nou na tuto zem dosud nestvořenou, aby 
ji svou poslušnou obětí vykoupil. Když 
Bůh tvořil zemi, činil tak s vědomím, že 
to je místo, kde prolije svou krev. Lstivý 
Odpůrce není nikdy schopen zkřížit Bo
ží plány: Vládce tohoto světa proti mně nic 
nezmůže.(4) Od věčnosti bylo stanoveno, 
že to, co způsobí, když svede prarodiče 
k neposlušnosti, bude poslušností Boží
ho Syna nejen napraveno, ale že se v da
leko větší míře a v daleko větší slávě zje
ví Boží láska. A tak zatímco jedni se mu 
na kříži vysmívají a druzí se nad ním po
horšují (5), Otec na něho shlíží s největším 
zalíbením. Právě v té chvíli, kdy se Syn cí
tí od Něho beznadějně opuštěn a odsou
zen, Otec jej miluje svou věčnou a neko
nečnou láskou. Odehrává se tu pravý opak 
toho, co vidí pouhý lidský pohled: poní
žení je sláva a smrt je život.

Liturgická čtení
1. čtení (kratší text) – Sk 2,14.22–28
V den letnic vystoupil Petr s ostatními 
jedenácti (apoštoly) a slavnostně pro
mluvil k lidem: „Židé a všichni jeruza
lémští obyvatelé, pozorně vyslechněte 
mou řeč! Bůh vám dal svědectví o Je
žíši Nazaretském mocnými činy, divy 
a znameními, které, jak víte, konal Bůh 
skrze něho mezi vámi. A on byl vydán, 
jak to Bůh předem rozhodl a před po vě
děl, a vy jste ho rukama bezbožníků při
bili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, 
zbavil bolestí smrti, protože nebylo mož
né, aby zůstal v její moci. David přece 
o něm říká: »Mám Pána před očima stá
le, je mi po pravici, abych se neviklal. 
Proto se raduje mé srdce a můj jazyk 
jásá. Ano, i mé tělo odpočine v naději, 
neboť nevydáš mě podsvětí napospas, 
nedopustíš, aby tvůj svatý podlehl poru
šení. Oznámils mi cesty života, naplníš 
mě blahem před svou tváří.«“

Cesta ke slávě
Zamyšlení nad liturgickými  

texty dnešní neděle

Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit!

3. neděle velikonoční – cyklus A

Dokončení na str. 7

A to, co se v jednom dni odehrálo 
na Kalvárii, pokračuje dále v dějinách, do
kud se Syn Boží nezjeví ve slávě. Církev, 
živé Kristovo tělo, oslavuje Otce stejným 
způsobem jako On. Jestliže mne pronásle
dovali, i vás budou pronásledovat.(6) Kdyby 
tě pohled na Kristovo ponížení a utrpení 
v církvi naplňoval jen bolestí a zklamáním, 
zůstával bys nechápavý a těžkopádný. Do
kud budeš čekat na své zadostiučinění, ne
vyhneš se zklamání. Nejsme jako fanoušci, 
kteří jsou rozčarovaní, když se protivník 
raduje. Jsme údy Těla, které spoluoslavu
je Otce tím, že poslušně přijímá jeho vůli, 
ač se nám jeví jako absurdní. Blahoslavení 
jste, když vás budou pronásledovat a vylha
ně vám připisovat kdejakou špatnost. Raduj
te se a jásejte! (7) Co je tedy rozhodujícím 
krokem obrácení? Přijmout do všech dů
sledků s bezvýhradnou vírou a důvěrou: 
Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš.(8) Ve
lebím tě, žes mi byl rádcem, nezakolísám, 
když jsi mi po pravici.(9)

 Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) tajemství zla; (2) srov. Ef 3,18; 
(3) srov. Př 8,24–25; (4) srov. Jan 14,30; 
(5) srov. Mt 27,31; (6) Jan 15,20; (7) Mt 5,11–12;
(8) srov. Mt 26,39; (9) srov. Ž 16,7–8
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R odina, do níž se 7. října 1902 
ve Varšavě jako Hana Helena 
Chrzanowska narodila, neby

la jen tak obyčejná. Její otec byl věhlas
ným profesorem polonistiky a jeho příbuz
ným byl i nejslavnější polský spisovatel 
Henryk Sienkiewicz. Matčin otec zase 
patřil k nejpřednějším magnátům v ko
želužském průmyslu v zemi, proslul však 
především jako velký lidumil, jenž zave
dl pro své zaměstnance zdravotní pojiš
tění a jejich dětem platil školné. To bylo 
něco výjimečného nejen v této části Ev
ropy, ale i na celém Starém kontinentě.

Všechny čtyři děti Karola Szlenkiera 
po svém otci zdědily nejen velkou sumu 
peněz, nýbrž i srdce otevřené pro potře
by druhých a lásku k bližním. Zejména 
dcera Zofie se potatila. Svůj dědický po
díl věnovala na výstavbu dětské nemoc
nice, v níž byli malí pacienti léčeni zcela 
zdarma. Nazvala ji jménem svých rodi
čů Karola a Marie. A nestála stranou, ale 
vystudovala medicínu, aby sama mohla 
pomáhat nemocným dětem vracet se ve 
zdraví do života.

Zofie byla Haninou tetou a zároveň 
i obrovským vzorem, k němuž celý život 
vzhlížela. Obdivovala její celodenní na
sazení, se kterým přistupovala k nemoc
ným. Jednou jako malá onemocněla Ha
na úplavicí a skončila právě v nemocnici 
založené tetou, kam ji předtím často rá
da doprovázela. Mimořádně na ni během 
léčení zapůsobila i řeholní sestra Anděla, 
kterou si zamilovala pro její vlídnost, obě
tavost a péči, s nimiž u jejího lůžka bdě
la po několik nocí. Nejde o idylický stří
pek z raného Hanina života, ale o jeden 
ze zásadních bodů, které měly vliv nejen 
na formování jejího charakteru, ale i na 
pozdější rozhodování, jak má naložit se 
svým životem. Vzory tety a oné řeholni
ce, anděla co do jména i co do opatrová
ní, pro ni byly zcela zásadní.

Ohledně budoucího povolání Haně 
pomohly i události z konce světové války, 

kdy se do své obnovené vlasti vraceli z pol
ních lazaretů zranění vojáci. Hana Chrza
nowska se spolu s kamarádkou nabídla 
jako pomocná zdravotní síla v nemocni
cích, do nichž byli umisťováni. Převzaly 
část péče o tyto rekonvalescenty, případ
ně samy po dostatečném poučení prová
děly drobné chirurgické úkony. Hana byla 
dobrým duchem nemocničních prostor, 
snažila se mezi všechny ty zraněné otce 
a syny polských rodin vnášet pokoj a na
ději. Podobně si počínala během polsko
sovětské války v letech 1919–1920. Defi
nitivně se tehdy utvrdila v tom, kudy mají 
vést její další kroky.

Lékařství jako takové ji nelákalo, cíti
la, že platnější bude jako zdravotní sest
ra, že toto je její pravé poslání, v němž 
bude pacientům nablízku stále, tak jako 
sestra Anděla, a nikoli jen při vizitě, ře
čeno s jistou nadsázkou. Vyskytovala se 
zde však menší překážka: činnost zdravot
ních sester měly v popisu práce řeholni
ce různých řádů, laických ošetřovatelek 
bylo jako šafránu. Hana tedy po maturitě 
nenastoupila na lékařskou fakultu, jak to 
možná očekával její otec, ale k jeho velké 
radosti na polonistiku. Bylo však až příliš 
zřejmé, že toto není Hanina parketa, pro
to se nijak nezpěčoval, když v roce 1921 
vstoupila do nově zřízené (Američankou 
Helen Bridgeovou) varšavské školy, ob
doby našich zdravotních škol. Naopak ji 
v tom ještě podpořil. K údivu jedné zná
mé, která v laických zdravotních sestrách 
viděla ponížení žen a měla za to, že jde 
o důkaz úpadku rodiny Chrza nowských. 
Kdyby věděla…

Pro studium na této škole platí ono 
známé české pořekadlo „těžko na cvičiš
ti, lehko na bojišti“. Spaní všech v jed
nom sále v jakýchsi boxech oddělených 
visutými prostěradly nebylo jedinou ne
lehkou zkouškou budoucích zdravotních 
sester. Učitelky byly na své svěřenkyně 
hodně náročné, chtěly vychovat obětavé 
ošetřovatelky, pro něž bude pacient na 

prvním místě a pro něž bude přirozené 
u něj dlít třeba i hodiny. Tvrdé podmínky 
a přísnou disciplínu ovšem doprovázel vý
razný lidský rozměr, vštěpovaný mladým 
studentkám vlastním příkladem učitelek.

Tento pro ni zejména osobnostně ve
lice důležitý kurs Hana nakonec zvlád
la a v roce 1924 odmaturovala, což se 
nedá říct o všech jejích spolužačkách. 
Následně byla vyslána na stáž do Paří
že, po návratu pak přijala místo učitel
ky na zdravotní škole otevřené v Krako
vě, kde působila mezi lety 1926–1929. 
Během té doby absolvovala rovněž stáž 
v USA, kde se poprvé setkala s tím, če
mu se dnes říká domácí péče. Novinka 
ji zaujala natolik, že si usmyslela uvést ji 
do života i v Polsku.

Nyní se její činnost neomezovala „je
nom“ na výuku, psaní učebnic a samot
nou péči o pacienty v nemocnicích, ale 
zavedla do školního rozvrhu rovněž ná
vštěvy chronicky nemocných v jejich do
movech a péči o ně. Tady už nešlo o běž
né obstarávání nemocničních pacientů, 
ale o kompletní péči včetně odvšivování, 

Blahoslavená Hana Chrzanowska

Libor Rösner

Blahoslavená Hana Chrzanowska
Žila pár desítek kilometrů od našich hranic, před pár desítkami let. Jako by 

však ani nebyla z této doby. Její obdivuhodné dílo dýchá úžasnými příběhy, s ni-
miž se setkáváme na stránkách dávných letopisů popisujících velké činy velkých 
svatých a velkou víru projevující se velkými skutky.
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protože často šlo o lidi z nejnižších vrstev 
společnosti. Hana Chrzanowska pocho
pitelně nezůstávala jen ve dveřích, odkud 
by udělovala pokyny svým svěřenkyním, 
ale sama jim šla příkladem, a to v plném 
smyslu toho slova – byla pro mladé adept
ky uniformy zdravotních sester tím, čím 
pro ni samotnou byly její teta Zofie a sest
ra Anděla. Byla pro ně vzorem, nedostiž
ným vzorem, dodejme, poněvadž její na
sazení, lásku a obětavost šlo jen vzdáleně 
napodobovat, nikoli však se jim rovnat. 
Když k tomu připočteme její oblibu mezi 
studentkami, je snadné uvěřit, že se jí da
řilo přesvědčovat mladé dívky, aby věno
valy svou pozornost i těm nejposledněj
ším lidem, mnohem snáze, než to dodnes 
jde četným jejím následovnicím.

Pokud čtenáři až dosud chyběla zmín
ka o Bohu, není to autorské opomenutí. 
Hana byla totiž stejně jako její příbuzní 
nevěřící, přestože oficiálně byla matčina 
rodina evangelická a otcova katolická. Ví
ra u Chrzanowských nehrála žádnou pod
statnou roli, Hanu nepoznamenala ani vý
chova u voršilek. Pána všehomíra začala 
objevovat později, v 2. polovině 30. let, za
to se však k němu přiblížila natolik, že to 
až bere dech. Ještě více přilnula ke svým 
nemocným, neboť v nich náhle začala 
spatřovat Krista, a Krista milovala stále 
více, protože jasně cítila, že jen díky ně
mu má nejen ona sílu všechny ty ubožá
ky pojmout do své péče i do svého srdce.

Jedno české pořekadlo říká: „Všech
no zlé je k něčemu dobré.“ Jeho pravdi
vost tato Polka poznala na vlastní kůži. 
Prvotní smutek a pocit zmaru z faktu, 
že byla zrušena škola, na které vyučova
la, vystřídalo další dění, jež jí pro změnu 
potvrdilo ono novozákonní „vložte svou 
starost na Pána“.

Teprve díky podpoře faráře P. Ferdy
nanda Machaye se mohla naplno vrh
nout do práce. Nyní mohla o nemocné 
v jejich domovech pečovat stále a nebýt 
přitom svazována školními povinnostmi. 
V relativně krátké době vybudovala veli
ce výkonnou síť ošetřovatelek placených 
farností P. Machaye, které docházely k ne
mocným a přestárlým, aby jim s neobyčej
nou ohleduplností a starostlivostí věnova
ly svůj čas, své síly a své srdce.

Duchovně formována benediktinka
mi z Tyńce, jejichž oblátkou byla od ro
ku 1956, stála Chrzanowska v jejich čele, 

a to, co konala, ohromovalo ty, kdo toho 
byli svědky. Přicházela do nejhorších pro
středí, jaká si lze vůbec představit, kam se 
neodvažovaly přijít ani ty nejotrlejší z ošet
řovatelek, které osobně vyškolila, díky če
muž můžeme bez přehánění konstatovat, 
že šlo o více než skvělé ženy. Kolikrát le
želi dotyční jen na zemi, protože jejich 
bída byla tak velká, že neměli ani postel, 
ba ani matraci. Do toho všudypřítomná 
špína, odpudivý zápach, krysy, vši a jiná 
havěť… Kolikrát musela nemocného nej
prve odvšivit, zbavit jeho mokvající rá
ny hmyzu a červů nebo z něj smýt letitou 
vrstvu špíny, aby se vůbec dostala k tělu, 
jež měla ošetřit…

A oproti létům před konverzí nezů
stávala jen u léčení těla, ale zaměřova
la se i na již notně okoralé duše všech 
těch na pohled odpudivých lidských tro
sek, z nichž na ni „vyčníval“ úhelný ká
men Ježíš Kristus. Viděla ho v každém 
z nich a každého k němu toužila navrá
tit. Mnohdy se jí to podařilo, kolikrát i po 
dlouhých desetiletích.

Druhá světová válka zasadila Haně 
hned zkraje tři citelné rány. Jejího otce 
zatklo gestapo, poslalo ho do koncent
račního tábora, kde našel svou smrt. Bra
tr Bog dan byl jako důstojník účastnící se 
boje proti Sovětům zavražděn střelou do 
týlu v Kozielsku, milovná teta Zofie umře
la. Hana se však jako silná žena vzchopila 
a v Krakově rozvinula úctyhodnou chari
tativní činnost v rámci organizace vede
né arcibiskupem Adamem Sapiehou, pol
ským primasem, činnost přesahující vše, co 
až dosud dělala, jakkoli to bylo velkolepé.

Když byla zřízena organizace Rada 
Główna Opiekuńcza (Ústřední rada ošet
řovatelské péče), dostala Hana Chrza

nowska za úkol starat se o vysídlence 
a utečence z dobytých území. Vyžadova
lo to těžko představitelné penzum práce, 
jelikož lidí přicházejících ze svých původ
ních domovů byly tisíce. Sháněla jim by
ty, jídlo, pracovní příležitosti. Pečovala 
o sirotky, zvláště o židovské, umisťovala 
je do dobrých rodin a zajištovala jim tak 
později i ochranu před německými úřa
dy. Po srovnání Varšavy se zemí pak byla 
slečna Chrzanowska jednou z nejdůleži
tějších osob, u nichž mohli nacházet po
moc lidé, kteří z polské metropole stači
li zavčas uprchnout.

Jak rostla její pracovní vytíženost, rost
la a prohlubovala se i její víra, obzvláš
tě úcta k eucharistickému Kristu Ježíši. 
Hanina víra byla po válce, respektive po 
uchopení moci komunisty na překážku je
jímu působení na škole vychovávající příští 
ošetřovatelky psychicky nemocných. Stih
la však předat mnoho ze svých bohatých 
zkušeností (a především ze svého přístu
pu k pacientům) těm z dívek, které pro
šly jejíma rukama, než byla nucena komu
nisty zavíranou školu opustit a předčasně 
v roce 1957 odejít do důchodu.

Ale ani komunisti nemohli zastavit že
nu, která žila pro své nemocné. Zvláště 
když se odhodlala na vlastní pěst pomá
hat starým a churavějícím lidem z četných 
krakovských farností, kteří už nikoho ne
měli a které komunistický stát odepsal. 
Dokázala pro své dílo nadchnout řadu ji
ných – lékaře, zdravotní setry, řeholnice, 
studenty či své známé – a s nimi přinášet 
všem těmto lidem pomoc u jejich lůžek, 
v jejich domácnostech. Přicházela k nim 
samozřejmě i s duchovní péčí, a to i díky 
rekolekcím, které pro nemocné jako prv
ní člověk v Polsku pořádala. Díky jejímu 

Týden modliteb za povolání
Od pondělí 27. dubna do neděle 3. května 2020 proběhne již tradiční Týden mod-

liteb za povolání. V komunitách zasvěceného života, v kněžských seminářích, ve 
farních společenstvích, ale i jako jednotlivci se modlíme zvláštním způsobem za 
duchovní povolání. Vrcholem tohoto týdne intenzivních modliteb je 4. neděle veli
konoční – neděle Dobrého pastýře, kdy si katolická církev po celém světě připome
ne již 57. Světový den modliteb za povolání.

Zapojme úmysl tohoto týdne do svých pravidelných modliteb, neboť duchovních 
povolání je pro blaho lidských duší potřeba po všechen čas. Ježíš sice svoji Církev 
nikdy neopustí, jak slíbil, ale na modlitbách nás, věřících a členů této Církve do 
značné míry záleží, kolik nových duchovních povolání přibude a jak budou pozor
ní ti, kdo se vydávají na cestu za Božím hlasem. Nezbavujme se svého dílu zodpo
vědnosti a modleme se.

Redakce Světla
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Dobu postní a následné Veliko
noce, oslavu vzkříšení našeho 
Pána Ježíše Krista, jsme byli 

zvyklí prožívat ve svých farnostech, kos
telích a kaplích tak nějak samozřejmě, 
vždy se snahou o vnitřní usebrání a roz
jímání o spasitelském díle vykoupení, kte
ré nám Bůh připravil. V liturgickém roku 
to bylo vždycky období, kte
ré nás, lid věřící, ale mnohdy 
i nevěřící, vytrhlo ze stereo
typu všedních dní. Ovšem 
s příchodem letošního břez
na, zhruba uprostřed postní 
doby, přišlo něco, na co byl 
málokdo připraven: zákaz bo
hoslužeb, zákaz shromažďo
vání. Zpočátku to mnozí bra
li jako nutnost, která se dá 
zvládnout, ale čím více bylo jasné, že ten
to stav bude trvat déle, tím bylo nutnější 
nacházet nové cesty nejen pastorace, ale 
hlavně jak zůstat nadále spojeni ve spo
lečenství věřících i na dálku. Vnější okol
nosti nám zabránily účastnit se společ
ných bohoslužeb v kostelích a kaplích, 
ale díky moderním technologiím se veš
kerý duchovní život přesunul do našich 
domovů. Snad bylo již hodně těch, kte
ří společně s rodinami navštěvovali mše 
svaté a jiné akce ve farnostech a společen
stvích, ale uvnitř rodiny byla jejich mod
litba vlažná. Nyní se ale začala celá rodi
na scházet a spolu se modlit, jak o tom 
svědčí jednotliví věřící, a s nadšením do
dávají, že svůj duchovní život prohlubu
jí nejen sami, ale i se svými blízkými(1).

Ale nezahálejí ani kněží a biskupové. 
Mnozí z nich přenášejí přes internet kaž
dodenní modlitbu růžence, minimálně jed
nou do týdne mši svatou a další duchovní 
podněty. Mnozí přijímají ve zpovědnicích 
či na farách jednotlivé věřící, aby jim udě
lili svátost pokání a svaté přijímání. Mno
zí neváhají a nadále navštěvují nemocné 
a umírající, aby jim svátostmi posloužili.

O slavnosti Zvěstování Panně Marii, 
25. března, proběhlo po celém světě za
svěcení Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie, přičemž nejsilněji zněla tato výzva 
k zasvěcení z Polska, Irska, Portugalska 
a Španělska.(2) I v naší zemi se k tomuto 
zasvěcení věřící připojili. Ovšem ve stře

du Svatého týdne, 8. dubna, provedl za
svěcení naší země Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie oficiálně i arcibiskup praž
ský a primas český Dominik kardinál Du
ka OP – bylo možné sledovat v přímém 
přenosu na jeho facebooku. A nakonec 
vyzvali čeští a moravští biskupové věří
cí, aby na Bílou sobotu večer zapálili ve 

svých oknech svíce na zname
ní vítězství Kristasvětla nad 
smrtítmou.

Nemožnost přímé účasti 
na veřejných bohoslužbách 
v kostelích a kaplích nám ale 
poodkrývá ještě jednu pravdu: 
totiž až když ztratíme něco sa
mozřejmého, začneme si toho 
mnohem více vážit. To si urči
tě uvědomili i autoři výzvy kri

zovému štábu vlády ČR, aby alespoň na 
Velikonoce povolil společné bohoslužby, 
vždyť v kostelích dokážeme přísné hygie
nické podmínky dodržet mnohem lépe, 
než v přeplněných supermarketech, kte
ré zůstaly po celou dobu nouzového sta
vu otevřené prakticky bez omezení. Ny
ní již víme, že žádost vyslyšena nebyla, 
a já to vnímám jako takovou černou skvr
nu na všem tom pozitivním, o čem jsem 
psal výše. Totiž, že i přes to všechno zů
stává naše společnost nadále společnos
tí konzumní, kdy možnost nákupu je dů
ležitější než možnost duchovní útěchy, 
např. účastí na mši svaté.(3)

Nezbývá mi, než nám všem přát – 
a v modlitbě vyprošovat –, abychom po 
uvolnění všech opatření opět nacháze
li cestu do kostelů, kaplí a společenství 
ke společné účasti na bohoslužbách a ži
votě Církve, a nezůstávali nadále uzavře
ni ve svých domovech pod vlivem vlastní 
lenosti a pohodlnosti.

Poznámky:
 (1) Např. https://www.tkkbs.sk/view.php?cislo

clanku=20200403030.
 (2) Zdroj: https://www.lifenews.sk/29548/sucasna

celosvetovapandemiavyvolavavlnuzasvatenia
saneposkvrnenemusrdcupannymarie.

 (3) To umocňuje i fakt, že vláda povolila na Ve
likonoční pondělí prodej, ačkoli šlo původně 
o den, který patřil k oněm několika svátkům, 
kdy je prodej v obchodech nad 200 m2 zaká
zán.

přičínění umíraly stovky z nich smířené 
s Bohem, opět často po drahných letech.

Velkou oporu našla v P. Karolu Woj
tyłovi, pozdějším krakovském biskupo
vi, díky němuž měla pro své plány převe
dené v čin morální i materiální podporu 
Církve a mohla organizovat střediska far
ního ošetřovatelství, v nichž učila farní
ky pečovat o všechny ty nebožáky ze své
ho sousedství. Toto dobrovolnické dílo 
péče o nemocné vzrůstalo, dosahovalo 
brzy úžasných rozměrů, k nelibosti pol
ských soudruhů, kteří sami nebyli schop
ni pro lidi udělat ani malinký zlomek to
ho, co tato žena.

Chrzanowska se nevěnovala pouze ne
mocným, ale také zdravotním sestrám, 
dbala především o jejich duchovní růst, 
rekolekce či přednášky organizovala i pro 
ně a rozdávala jim vlastní rukou sepsané 
Zrcadlo svědomí zdravotní sestry.

V roce 1966 sama onemocněla – nemo
cí z nejzákeřnějších, rakovinou. Navzdory 
operaci rakovina přivodila Haninu smrt, 
jež nastala 29. dubna 1973.

Pohřební obřady vedl Karol kardinál 
Wojtyła, jenž kvůli tomu odjel ze zasedá
ní Polské biskupské konference. Účastnily 
se jich desetitisíce lidí, pohřební průvod 
se táhl celým městem a nesmírně dojíma
vý a za srdce chytající byl pohled na de
sítky, ba stovky lidí na invalidních vozí
cích, s berlemi, lidí obvázaných, jdoucích 
po svých, ale i chůze neschopných, veze
ných nebo nesených příbuznými. Ti všich
ni přišli a přijeli, aby se naposledy rozlou
čili s ženou, která jim věnovala svůj život.

„Paní Hano, děkujeme ti, žes byla mezi 
námi […] jakýmsi vtělením Ježíšových bla
hoslavenství z Kázání na hoře, zejména to
ho, kde se hovoří o blahoslavených milosrd
ných,“ pronesl na pohřbu pozdější papež, 
jenž ještě za života pozdější blahoslave
né stihl pro tuto svou rodačku získat od 
Pavla VI. medaili „Pro Ecclesia et Ponti
lice“, ocenění udělované za zcela mimo
řádné zásluhy.

První podnět k zahájení beatifikač
ního procesu Hany Chrzanowské vzešel 
z okruhu Katolického sdružení zdravotních 
a porodních sester, v jehož čele dlouhá lé
ta stála. Zahájen byl v r. 1998 a 28. dub
na 2018 byl završen prohlášením Hany 
Chrzanowské za blahoslavenou, což jmé
nem současného pontifika vykonal papež
ský legát Angelo kardinál Amato.

Mag. Theol. Tomáš Kiml

Tak trochu jiné Velikonoce
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změna brýlí, hledisek nebo změna teolo
gických autorů, kteří učí cestě. Je zapo
třebí osvobodit srdce od klamů o něm! 
Toto je jediná cesta.

To je zásadní zralost, totiž uvědomovat 
si, že náš nejhorší nepřítel se často skrý
vá v našem srdci. Nejušlechtilejší bitva 
se vede proti vnitřním klamům, způso
beným hříchy. Hříchy totiž mění vnitřní 
vidění, hodnocení věcí, ukazují věci, kte
ré nejsou pravdivé anebo přinejmenším 
nejsou tak docela pravdivé.

Je tedy důležité pochopit, co je to čis-
tota srdce. K tomu je zapotřebí připome
nout, že podle Bible srdcem jsou nejenom 
city, nýbrž nejhlubší nitro lidské bytosti, 
vnitřní prostor, kde je člověk sám sebou. 
Taková je biblická mentalita.

Matoušovo evangelium říká: „Jestli
že tvé vnitřní světlo je tmou, jak hlubo
ká bude sama temnota!“ (Mt 6,23) Toto 
„světlo“ je pohledem srdce, perspektivou, 
syntézou a bodem výkladu reality (srov. 
Evangelii gaudium, 143).

Co však znamená čisté? Srdce, které 
je čisté, žije v Pánově přítomnosti a ucho

vává v sobě, co je hodno vztahu k Pánu. 
Pouze takto má život „jednotný“, přímo
čarý, nepokřivený a prostý.

Očištěné srdce je tudíž výsledkem pro
cesu, který zahrnuje osvobození i odříká
ní. Čisté srdce se nerodí, prožilo vnitřní 
simplifikaci a naučilo se odmítat v sobě 
zlo, což Bible nazývá obřízkou srdce (srov. 
Dt 10,16; 30,6; Ez 44,9; Jer 4,4).

Tato vnitřní očista implikuje zjištění, 
že část srdce je pod vlivem zla – „Víte, ot
če, cítím tak, myslím tak a dívám se tak, 
což je ohavné; uznávám, že je to špatné,“ 
– aby bylo možné osvojit si umění nechá
vat se stále poučovat a vést Duchem Sva
tým. Je to cesta od nemocného, hříšného 
srdce, které nemůže vidět správně, proto
že je v hříchu, k plnému světlu srdce – to 
je dílo Ducha Svatého. On nás vede po 
této cestě. Ano, touto cestou srdce dojde
me k „vidění Boha“.

V tomto blaženém patření je eschatolo
gická dimenze budoucnosti jako ve všech 
blahoslavenstvích, totiž radost z Božího 
království, ke kterému se ubíráme. Je však 
i další dimenze: vidět Boha znamená chá

pat úradky Prozřetelnosti v tom, co se 
děje, uznávat jeho přítomnost ve svátos
tech, jeho přítomnost v bratřích, zejmé
na chudých a trpících, a rozpoznávat jej 
tam, kde se projevuje (Katechismus kato
lické církve, 2519).

Toto blahoslavenství je tak trochu plo
dem těch předchozích. Pokud vnímáme 
žízeň po dobru, jež přebývá v nás, a uvě
domujeme si, že žijeme z milosrdenství, 
začínáme cestu osvobození, která potrvá 
celý život a vede až do nebe. Je to vážná 
práce, kterou koná Duch Svatý, pokud 
mu dáme prostor, aby jednal, a jsme ote
vřeni působení Ducha Svatého. Proto 
můžeme říci, že je to dílo Boha v nás – 
uprostřed zkoušek a životní očisty – a toto 
dílo Boží, Ducha Svatého, vede k obrov
ské radosti, k pravému pokoji. Nemějme 
strach, otevřme brány svého srdce Du
chu Svatému, aby nás očistil a vedl ces
tou vstříc plné radosti.

Přeložil Milan Glaser,  
Česká sekce Rádia Vatikán  

(Redakčně upraveno)

O blahoslavenstvích – Blahoslavení čistého srdce 
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

2. čtení – 1 Petr 1,17–21
Milovaní! Když říkáte Otec tomu, který 
soudí nestranně každého podle jeho či
nů, žijte v bázni po dobu svého vyhnan
ství. Víte přece, že jste ze svého prázd
ného způsobu života, jak jste ho zdědili 
po předcích, byli vykoupeni ne snad ně
jakými věcmi pomíjejícími, stříbrem ne
bo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, bez
úhonného a ne po skvr něného beránka. 
On byl ovšem k tomu vybrán už před stvo
řením světa, ale pro vás se objevil teď na 
konci časů. Skrze něho jste uvěřili v Bo
ha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil, 
takže když věříte, můžete zároveň v Bo
ha i doufat.

Evangelium – Lk 24,13–35
Dva z Ježíšových učedníků se ubírali to
ho dne (prvního po sobotě) do vesnice 
zvané Emauzy, která je vzdálena od Je
ruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu 
o tom všem, co se stalo. Jak tak hovoři
li a uvažovali, přiblížil se k nim sám Je

žíš a připojil se k nim. Ale cosi jim jako
by zadržovalo oči, takže ho nepoznali. 
Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu 
rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní.
Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu 
odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdr
žuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto 
dny stalo.“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“
Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, 
který byl prorok, mocný činem i slovem 
před Bohem i přede vším lidem, naši ve
lekněží a přední mužové odsoudili k smr
ti a ukři žo va li. My však jsme doufali, že 
on je ten, který má vysvobodit Izraele. 
A k tomu všemu je to dnes třetí den, co 
se to stalo. Některé naše ženy nás sice 
rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, ne
nalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že mě
ly i vidění andělů a ti prý říkali, že on ži
je. Někteří z našich lidí odešli k hrobu 
a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, 
jeho však neviděli.“
A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váha
ví uvěřit tomu všemu, co mluvili proro

ci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytr
pět a tak vejít do své slávy?“ Potom začal 
od Mojžíše, probral dále všechny proro
ky a vykládal jim, co se ve všech částech 
Písma na něj vztahuje.
Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, 
a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni 
na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť 
se připozdívá a den už se nachýlil.“ Ve
šel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když 
byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl 
nad ním požehnání, rozlámal ho a po
dával jim. Vtom se jim otevřely oči a po
znali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi 
sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, 
když k nám na cestě mluvil a odhaloval 
smysl Písma?“
Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrá
tili se do Jeruzaléma. Tam našli pohro
madě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. 
Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se 
Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co 
se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše po
znali při lámání chleba.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
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Láska Boží od počátku

Celé stvoření je dílem milujícího Boha. 
Bůh, Svatá Trojice, je sám v sobě odjak
živa Láska, dokonalý a nekonečný vztah 
lásky. Mezi třemi Božskými osobami, Ot
cem, Synem a Duchem Svatým, existu
je absolutní, nerozdílná a milující jedno
ta. Můžeme pochopit jenom malý dílek 
tohoto věčného tajemství, které nás pře
sahuje. My jsme omezené a konečné by
tosti. Přesto nepřestáváme nikdy odhalo
vat Boží tajemství a to, co jsme z toho už 
pochopili, stačí více než dostatečně, aby
chom Boha milovali a žili v něm z této lás
ky, která nás naplňuje, posvěcuje, osvěcu
je a zachraňuje.

Když čteme Bibli, máme tuto Boží lás
ku stále před očima. Překvapuje nás, na
plňuje nás radostí a obdivem.

Nejprve je to stvoření vesmíru, dílo 
Všemohoucího. Kdo by nemohl uctívat 
Stvořitele všech věcí, když vnímá toto gi
gantické, mimořádné, nádherné dílo? Dí
lo, které je důkazem absolutní moudrosti 
a věčnosti? Dílo, které můžeme my lidé, 
kteří jsme svojí přirozeností a Boží milos
tí nadáni inteligencí, a k našemu štěstí je 
můžeme chápat a zkoumat. Stvoření, kte
ré je tak bohatě naplněno životem, že si 
ho stěží dovedeme představit. Všechno 

ve vesmíru nám ukazuje na obrovskou 
velkorysost a vynalézavost Boží. Oprav
du, my lidé jsme zářivým důkazem lásky 
Boží. Bůh daroval všechno, co sám v so
bě obsahuje, svým milovaným tvorům: 
život, lásku, inteligenci, milost, věčnou 
blaženost…

Láska Boží v dějinách

Od začátku byl člověk stvořen jako svo
bodný. Má svobodu naslouchat svatým 
přikázáním Božím nebo ne. Opravdová 
svoboda, která existuje jenom ve spojení 
s Bohem, skončila, když člověk upadl do 
pasti Neposlušného a Zlého, po tom, co 
byl uveden do omylu Odpůrcem a byl při
tahován žádostivostí. Svým pádem do hří
chu se člověk navázal na satana a na hřích, 
který ho znetvořuje, ničí a vzdaluje od Bo
ha. Současně se milosrdný Bůh smiloval 
nad námi všemi, kteří jsme se stali oběť
mi otce lži. Bůh ví, že jsme křehká stvo
ření, proto nikdy neváhal dát nám všech
ny potřebné milosti, aby nás uvedl znovu 
na pravou cestu svatosti a života. Pán za
sáhl v průběhu dějin. Dal nám svá cenná 
přikázání a učinil velká znamení a divy, 
aby se lidé k němu navrátili. Bůh osvítil 
svůj lid svými služebníky, vedl jej patriar
chy, světci a proroky. Jeho dobrotou na
plněná něžnost se stále projevovala, aby 

Jacques Magnan

„Láska Boží“ (1 Jan 4,9)
V tomto velikonočním čase pokání, kdy uvažujeme o utrpení smrti a vzkříše-

ní Vykupitele, jsme my jako Církev pozváni, abychom meditovali o nekonečně se 
rozdávající lásce Boha, kterou nás sám zahrnuje. Pojďme tedy v důvěře k naše-
mu Pánu, který všem, kdo ho milují, dává věčný život.

uzdravovala hříchem poznamenané a ne
mocné lidi a zachraňovala je.

Bůh nás miluje a chce nás přitáhnout 
ke svému nevýslovnému světlu, k věčnému 
životu. V různých kulturách se Bůh ukazo
val nejrůznějším způsobem, aby dal lidem 
pochopit, co je dobré a svaté a co souhla
sí s jeho vůlí. Pokud lidé poslouchali a žili 
v souladu s božskými zákony, jejich civili
zace vzkvétala, ale když se od tohoto svaté
ho zákona vzdálili, zmizelo všechno… Exis
tuje zřejmá souvislost mezi konáním lidí 
na individuální a kolektivní úrovni a mí
rem a blahobytem světa. Jestliže se lidé 
trvale vzdalují od cesty svatosti, pak není 
katastrofa daleko… Ze všech národů, jimž 
se Bůh zvláštním způsobem ukázal, musí
me uvést především národ izraelský. Vyvo
lený národ žil v očekávání Mesiáše a svět 
osvěcoval svými proroky a služebníky Bo
žími. Proto můžeme vždycky čerpat z ko
řenů naší víry, protože Kristus nechtěl Zá
kon odstranit, ale naplnit (srov. Mt 5,17; 
Řím 3,31). A my máme znát Písmo sva
té. Nyní je shromážděn Bohem vyvole
ný a požehnaný věřící lid a věrná Církev, 
všechny duše dobré vůle, které uznávají 
a přijímají Ježíš Krista jako Vyslance Bo
žího, Syna Božího.

Boží láska,  
která se projevuje v Ježíši Kristu

„Boží láska k nám se ukázala v tom
to: Bůh poslal na svět svého jediného Sy
na, abychom žili skrze něho.“ (1 Jan 4,9)

Protože se nám božská láska zjevila, 
aby nás zachránila, máme také pochopit, 
že jsme povoláni v této lásce zůstat, aby
chom měli věčný život. Ano, zjevení Vyku
pitele Ježíše Krista nám ukazuje v plnosti, 
jak působí Boží láska. Bůh sám přichází, 
aby s námi žil a ukázal nám cestu k do
konalosti, která leží na dosah nám všem 
(srov. Mt 5,48; Kol 4,12; Jak 1,4). Potom 
se nám daruje, trpí pro nás a umírá na kří
ži jako svatý, neposkvrněný obětní dar, 
aby nás dovedl k věčnému životu v nebi. 
Pak nám ukazuje svým vzkříšením z mrt
vých, že je skutečně Pánem života, který 
má sám v sobě. Vzkříšení Pána je nadě
jí, na níž spočívá naše víra v život věčný. 
Věříme s neotřesitelnou důvěrou, že Ježíš 
vstal z mrtvých.

Bůh je odjakživa živá a svatá podsta
ta. Obsahuje v sobě veškerou dokonalost 
a všemohoucnost. To nám ukázal v boha

Poselství Panny Marie pro Mirjanu Soldo
„Drahé děti, můj Syn jako Bůh se vždycky díval nadčasově. Já, jako 

jeho Matka, skrze Něho vidím v čase. Vidím hezké i smutné věci. Ale vi-
dím, že ještě je láska a že je třeba učinit, aby byla viditelná. Děti moje, 
nemůžete být šťastné, jestli nemáte rády jedni druhé, jestli nemáte lásku 
v každé situaci a v každém momentu svého života. A já jako Matka k vám 

přicházím v lásce, abych vám pomohla, abyste poznaly pravou lásku, abyste poznaly mé-
ho Syna. Proto vás vybízím, abyste stále znovu, co nejvíce žíznily po lásce, víře a naději. 
Jediný pramen, ze kterého můžete pít, je důvěra v Boha, mého Syna. Děti moje, ve chví-
lích neklidu a odříkání si hledejte jenom tvář mého Syna. Žijte jenom jeho slova a neboj-
te se. Modlete se a milujte upřímnými city, dobrými skutky a pomozte, aby se svět pro-
měnil a moje Srdce zvítězilo. Jako i můj Syn, tak i já vám říkám: mějte rády jedni druhé, 
protože bez lásky není spásy.Děkuji vám, děti moje.“

18. března 2020
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té míře, když se sám vydal za oběť, aby 
nás živil svým Tělem a svou Krví – tou 
nebeskou a božskou stravou, která napl
ňuje náš život božským životem. Nako
nec nám vzkříšený Spasitel seslal Ducha 
Svatého, který z nás učinil bohumilé chrá
my. S ním nejsme nikdy sami. Duch Svatý 
z nás dělá příbytek Svaté Trojice. On nás 
osvěcuje, vede nás, posvěcuje nás a pomá
há nám pochopit božská tajemství a dě
jiny spásy. Dává nám poznat neviditelné 
a věčné skutečnosti.

„A naděje nezklame, protože do našich 
srdcí byla vlita Boží láska prostřednictvím 
Svatého Ducha.“ (Řím 5,5)

„Ať Pán vede vaše srdce k lásce Boží 
a k vytrvalosti Kristově.“ (2 Sol 3,5)

„Ale v tom, kdo zachovává jeho slovo, prá
vě v něm je Boží láska vskutku naplněna. 
Podle toho víme, že jsme v něm.“ (1 Jan 2,5)

„Vždyť láska k Bohu tkví v zachovávání 
jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou tí
živá...“ (1 Jan 5,3)

„Uchovávejte se v lásce Boží, připraveni 
přijmout milosrdenství našeho Pána Ježí
še Krista k životu věčnému.“ (Jud 1,21)(1)

To je naše víra. Je založena na neotře
sitelné důvěře, že nás Bůh ve svém Synu 
a jeho svatým utrpením osvobodil od hří
chu, který nás vzdaluje od něho a od spá
sy. Svou svatou krví nás vykoupil z našich 
pochybení a osvobodil od Zlého, aby z nás 
udělal nová a svatá stvoření, která budou 
vedena Duchem Svatým. Když zůstaneme 
v Ježíši Kristu a ve vůli Otce, pak zůstane
me v míru, v radosti a v důvěře. Pak nás 
osvítí Bůh v pravdě a doprovodí nás na 
cestě k věčné blaženosti v nebi, k onomu 
rozsáhlému a krásnému naplnění v bož
ském životě.

„Každý, kdo miluje, je z Boha zrozen 
a Boha zná.“ (1 Jan 4,7; srov. 1 Jan 2,3–6; 
3,9; 5,1–4).

„Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží 
a společenství Ducha Svatého buď s vámi 
se všemi!“ (2 Kor 13,13)

* * *
Veleben buď, Pane, náš Bože, za dar 

života, za všechno stvoření a za tvoji sva
tou oběť, kterou nás posvěcuješ a otevíráš 
nám dveře nebe a věčného života.

Ó Pane života, pomoz nám skrze své
ho Svatého Ducha, abychom žili ve tvé 
lásce a v ní zůstali.

Panno Maria, naše svatá Matko, ty jsi 
stála pod křížem se srdcem probodeným 
bolestí, zůstaň na naší straně, když bude
me muset nést svůj těžký kříž, a provázej 
nás na cestě ke vzkříšení, na cestě bož
ského života.

Z Maria heute 3/2018 přeložil mp 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:
 (1) Srov. Lk 11,42; Jan 5,41–42; Řím 8,39; 

1 Jan 3,17. O přikázáních lásky: srov. Dt 10,12; 
19,9; 30,16; Sir 4,12; Mich 6,8; Mk 12,33; 
Jan 13,34; 15,17; 1 Sol 4,9; 1 Petr 1,22; 
1 Jan 3,23; 4,11.

Uvažujte o nepochopitelné  
hloubce mé lásky

„Já jsem pravý pramen zákona a vy má
te být jeho odrazem. A když jsem vás prá
vě ujistil, že je to ZÁKON LÁSKY, musíte 
být apoštoly plnými lásky, abyste plní lás
ky a něžnosti hledali duše pro mé králov
ství lásky mezi všemi lidmi.

Děti moje, jsem pramenem každé milos
ti a veškerého dobrodiní, ale nade všechno 
jsem hlubinou lásky. Uvažovali jste už ně
kdy nad nekonečným oceánem mého milo
srdenství? Pojďte, rozjímejte a uvažujte o ne
pochopitelné hloubce mé lásky!

Víc vám už o tom nyní říkat nechci, pro
tože nejhlubší nitro mého Srdce nezjevím ta
dy, na těchto stránkách; stane se tak časem, 
když toto poselství lidé, moje děti, přijmou. 
Když budou lidé toto poselství číst pozorně 
a s láskou, pochopí, co jim já, jejich Otec, 
chci říct. Potom se jim totiž sám přiblížím 
a dám jim zakusit svou božskou reálnou 
přítomnost, která je učiní šťastnými a ujis
tí je v tom, že já jsem opravdu jejich Otec.

A toto se ještě intenzivněji uskuteční, 
když zástupce mého Syna na zemi splní 
mé přání.“

Jak velmi to záleží na nás, zda pozná
me Otcovo Srdce a nakolik zakusíme je
ho lásku! V podstatě je to velmi jednodu
ché, když on sám nám říká, jak to máme 
učinit: „toto poselství pozorně a s láskou 
číst,“ znovu a znovu. Z naší strany je při
tom důležité, abychom neočekávali, že 
„výsledek“ se dostaví „na povel“, ale kdy 
a jak se dá naší duši poznat, to máme pře
nechat Otci.

Beze mě nemůžete žít

„Když tvořím člověka z ničeho, z bláta 
beru prvek země, abych z něj utvořil člově
ka, tak mu dávám něco velmi velkého, něco, 
co pochází ode mě – je to duše, duch. Když 
člověk přichází na svět, má už obdivuhod
nou velikost, protože nese v sobě tento po
klad krásy, který pochází od Boha a který 
činí tuto duši božskou. Když je však člověk 
stvořený mnou, musí ze mě i žít.

Beze mě by žít nedokázal, byl by jako 
ryba bez vody; je to moje láska v něm, která 
mu v každém okamžiku dává život.

Abych ho zachoval při životě, dávám mu 
vzduch, déšť, slunce, teplo, zimu; živím ho, 
šatím ho a tak dále. To stejné platí v duchov
ním řádu, kde mu dávám všechny svátosti, 

přikázání, modlitbu, oběť mše svaté – všech
ny prostředky milosti, které mi vnukla mo
je láska. Uvědomte si proto, lidé, že všech
no, opravdu všechno přichází ode mě! Co 
jiné by mě mělo povzbuzovat k tomu, činit 
toto všechno, když ne moje láska, moje ne
konečná láska k vám?

Pamatujte si tedy, že zanechávám svou 
slávu, přicházím a stávám se malým, abych 
měl s vámi, svými dětmi, důvěrný vztah, pro
tože žízním po lásce. Žízním po tom, abych 
vás stále víc obdarovával; nabízím vám nové 
milosti a upozorňuji vás na ty, které nechá
váte přejít okolo vás bez jakéhokoli užitku 
pro vaši duši, protože máte příliš omezenou 
představu o mé dobrotě a lásce.

Všechno, co konám, děti moje, neděje 
se snad jen proto, že vás takto vášnivě mi-
luji? Pamatujte, že vám chybí všechno a že 
toto všechno dostanete jen a jen ode mě. Ne
chci zacházet dále do hloubky této propasti, 
protože kdybych vám zjevil plnost mé lásky 
k vám, ocitli byste se před největším tajem
stvím všech tajemství.

Nakonec si z toho vyvoďte, že jste po
noření v mé lásce jako ryba ve vodě, snaž
te se uznat svou závislost na mně tím, že 
řeknete: »Přicházím od Boha, svého Otce 

Matka Evženie Ravasio (16 – dokončení)
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To nebeský Otec skutečně učinil. V ro
ce 1932 nebyl ještě známý žádný lék pro
ti malomocenství. Vnuknutím nebeské
ho Otce objevila matka Evženie v africké 
džungli lék proti této nevyléčitelné nemo
ci – byla to semena plodů stromu chaul
moogra. Takto se projevil skutečně jako 
lékař a starostlivý Otec malomocných, 
a to díky lidské spolupráci, díky důvěře 
jeho dítěte – důvěře matky Evženie. Psa
li jsme o tom ve Světle č. 4/2020, v živo
topisu matky Evženie.

„Prokážu se jako Otec všech těch lidí, kte
ří jsou opuštění a vyloučení z každé lidské 
společnosti. Projevím se jako Otec zarmou
cených, jako Otec nemocných a zvláště umí
rajících. Projevím se jako Otec všech rodin, 
jako Otec sirotků, vdov a vězňů, jako Otec 
pracujících a mládeže. Ve všech potřebách 
se prokážu jako Otec.

Potom se projevím jako Otec představite
lů vlád a jejich národů. A vy všichni zakusíte 

moje dobrodiní, všichni pocítíte moji ochra-
nu, všichni uvidíte moji moc!“

* * *

„Přijměte všichni mé otcovské  
a Boží požehnání. Amen!

Uděluji ho zvláště mému synu  
a zástupci. Amen!

Zvlášť mému synu biskupovi. Amen!
Zvlášť mému synovi,  

tvému duchovnímu otci. Amen!
Zvlášť mým dcerám, tvým matkám. 

Amen!
A celé kongregaci mé lásky. Amen!
A celé Církvi a všemu kléru. Amen!

Jedno veskrze osobní požehnání uděluji 
Církvi trpící v místě očišťování. Amen! 

AMEN!“

Z Víťazstvo Srdca 132/2020  
přeložila a upravila jk

a vracím se zpět k němu, protože patřím 
jen jemu samému.«“

Pro kněze a zasvěcené osoby

„Dřív než uzavřu toto poselství, chtěl bych 
některým duším, které se zasvětily mé služ
bě, předložit jedno přání. Tyto duše, to jste 
vy – kněží, řeholnice a řeholníci. Vy jste za
svěcení mé službě ať už v kontemplativním 
životě, anebo v charitních a apoštolských dí
lech. Z mé strany je to privilegium mé dob
roty, z vaší strany to zase znamená věrnost 
povolání pomocí vaší dobré vůle.

Mé přání je toto: Vy, kteří snadněji chápe
te, co očekávám od lidstva, proste mě, abych 
dílo své lásky mohl uskutečnit ve všech du
ších. Víte o všech těžkostech, které je třeba 
překonat, abyste získali alespoň jednu du
ši. Pohleďte, tímto vám dávám účinný pro
středek, který vám pomůže získat pro mě 
velký počet duší. Tento prostředek spočívá 
přesně ve vaší práci v tom, abych byl lidmi 
poznán, milován a uctíván.

Především si však přeji, abyste vy za
čali jako první. Jaká to jen pro mě bude 
radost, vstoupit nejprve do domovů kněží 
a řeholníků! Jak radostné je být jako Otec 
uprostřed dětí mé lásky! S vámi budu ho
vořit jako s přáteli, jako se svými důvěrní
ky. Také se pro vás stanu tím nejdiskrétněj
ším důvěrníkem. Budu pro vás všechny, ve 
všem vám budu stačit. Především vám bu
du Otcem, který vychází vstříc vašim přá
ním a který vás naplní přemírou své lásky, 
bohatstvím svých dobrodiní a svou všeobjí
mající něžností.

Neodepřete mi tuto radost, kterou bych 
tak rád mezi vámi prožíval! Stonásobně 
vám to odplatím, a když mě ctíte, i já vás 
uctím tak, že vám ve svém království připra
vím velkou slávu.

Já jsem SVĚTLO světel. Kam toto svět-
lo pronikne, tam bude život, chléb a štěstí. 
Toto světlo rovněž osvítí poutníka a skeptika, 
jakož i nevědomého; lidé, osvítí vás všech
ny, kteří žijete v tomto světě plném temnoty 
a neřestí. Kdybyste neměli moje světlo, zříti
li byste se do propasti věčné smrti!

Toto světlo bude nakonec osvětlovat ces
ty, které vedou do pravé katolické církve, 
a svým ubohým dětem, které jsou ještě stá
le obětí pověr, ukáže k ní cestu.“

Univerzální otcovství Boha

„Projevím se jako Otec k těm, kteří na 
zemi trpí nejvíc: ubohým malomocným.“

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

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

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

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA KVĚTEN 2020

EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL
Jáhni. – Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým,  

byli pro celou církev živým znamením.

NÁRODNÍ ÚMYSL

Za kněze, řeholníky a řeholnice. – Ať na přímluvu sv. Radima  
je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život  

pro Krista a službu druhým.

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

 

Jeden z úmysl  Celosv tové sít  modlitby s pape em je v dy p edstaven a  na za átku m síce 
(nikoliv na cel  rok dop edu), aby tak mohl lépe reagovat na aktuální pot eby. S ohledem na 
tuto skute nost není v technick ch mo nostech redakce Sv tla zajistit v as kompletní p ehled 
úmysl . Na p ání n kter ch na ich tená  otiskujeme v dy na za átku m síce alespo  ji  
známé úmysly, aby se tak mohli zapojit do spole né modlitby. Aktuáln  lze sledovat 
uve ejn ní pape ova úmyslu nap . ve zprávách na https://www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA APO TOLÁTU 

Nebesk  Ot e, kladu p ed tebe cel  dne ní den a ve spojení s tv m Synem, kter  ve m i svaté 
neustále zp ítom uje svou ob  za záchranu sv ta, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i 
radosti. Duch Svat , kter  vedl Je í e, a  je i m m pr vodcem a dává mi sílu sv d it o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou na eho Pána a Matkou církve, to v e p iná ím jako svou 
nepatrnou ob  zejména na úmysly Svatého otce a na ich biskup :

ÚMYSLY APO TOLÁTU MODLITBY NA LEDEN 2019

Evangeliza ní úmysl:
Mladí lidé a p íklad Panny Marie.
Za  mláde ,  p edev ím  za  mladé  v  Latinské  Americe,  aby  podle  p íkladu  Panny  Marie 
odpovídali na volání Pána a ohla ovali sv tu radost evangelia.

Národní úmysl:
A  se církev stává v na í zemi znamením nad je pro budoucnost.

Svat  Franti ku Xaversk , oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dít te Je í e, oroduj za nás!
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95. SVATÝ RŮŽENEC A JINÉ 
POBOŽNOSTI

Modlitba tří Zdrávas, Maria před spa
ním a při vstávání, Anděl Páně třikrát den
ně, Zdrávas, Maria v celou hodinu, návště
va mariánských svatyní, nošení svatého 
obrázku v kabelce nebo tašce, nošení ška
pulíře nebo Mariiny medailky, nějaké Ma
riino zpodobení nebo obraz doma, modlit
ba růžence s rodinou, představování dětí 
Panně, domácí kaple, patřit k marián ským 
sdružením..., to jsou některé mariánské de
vocionálie a úkony zbožnosti.

Růženec označuje místo nebo zahra
du s růžemi. Maria je poctěna a potěšena 
vůní tohoto duchovního věnce růží, kte
rým růženec je. Růženec se skládá z těch 
nejvýznamnějších modliteb: Otče náš (zá
klad křesťanské modlitby), Zdrávas, Maria 
opakované sto padesátkrát, Sláva (chvála 
a oslava Trojjediného Boha), kontemplace 
tajemství spásy (spojující hlasovou 
a mentální modlitbu), to nám pomá
há prožívat životní bolesti a radosti ži
vota podle Ježíšova a Mariina vzoru.

Je zde jedno nebezpečí: neuvěřitel
ná rutina, která může mít svůj základ 
v neustálém opakování (skoro vyčer
pávajícím) Zdrávasů. Musíme si dát 
pozor a být ostražití, abychom neztrá
celi čas modlitbou v roztržité jedno
tvárnosti, a tak neztratili bezpočet mi
lostí. Soustředěné přemýšlení a velká 
láska k Marii nás nenechají upadnout 
do možné jednotvárnosti.

Svatá Panna z Fatimy a z Lurd nás 
vyzývá k modlitbě růžence. Otec Pey
ton radí, abychom se modlili v rodině. 
Podle nejdůvěryhodnější tradice to by
la Panna Maria, která odhalila a pora
dila svatému Dominiku Guzmánovi 
ve 13. století tuto modlitbu a propaga
ci svatého růžence.

Růženec je obdivuhodné sjednocení 
všech evangelií, rozjímání o krocích Pá
na a jeho Matky, věnec růží, hymnus chvá
ly, jednoduchá rodinná modlitba, přehled 
křesťanského života, jistý příslib nebeské 
laskavosti v hodině smrti. Jan Pavel II. 
řekl, že je to žebřík pro výstup do nebe.

Takto Lope de Vega opěvuje s laska
vostí modlitbu růžence:

Hle, křesťané,
růže tak velké Paní,
není to spravedlivé,

aby jí padaly z rukou;
neboť čím více vztahujete

ruku k nim,
namísto zvadnutí

tím jsou krásnější.(1)

96. MARIA A EUCHARISTIE

Tématem Maria a Eucharistie se teo
logové zabývali jen málo. Nicméně, ví
me o přítomnosti Panny Marie v rodící 
se církevní komunitě, která slaví Eucha
ristii a oslavuje Boží slovo.

Maria a Církev jsou povolány k mateř
ství. Maria zplodila Ježíše Krista skrze dí
lo Ducha Svatého, Církev posvětila chléb 
a víno a Kristus je přítomen ve svatém 
přijímání pro děti, které kráčejí ke spáse.

Maria se odevzdala svému Synu ve 
svém nitru pro spásu lidí. A Církev sla
ví a předává Eucharistii jako chléb živo
ta pro svět, tedy „kdo jí tento chléb, bu
de živ navěky“ (Jan 6,58).

Kristus se stává knězem v Mariině lů
ně a poté se obětuje vrcholným způso

bem na kříži a v Eucharistii. Maria byla 
aktivně přítomná počátku tohoto Kristo
va kněžství ve svém lůně, v okamžiku kří
že i v Eucharistii, vrcholu a završení její
ho kněžského prostřednictví.

Eucharistie a Maria mají své vyjádření 
v mnoha uměleckých projevech:

• To se děje s určitou četností od 9. sto
letí a dále jako zpodobení ženy, která stojí 
na pravé straně ukřižovaného Krista a dr
ží v ruce číši, do níž zachytává krev, kte
rá vyvěrá ze zraněného Kristova boku. 
V tomto zobrazení je Maria vždy chápá
na jako Církev, která shromažďuje svá
tosti (tou hlavní je Eucharistie) z Kristo
va otevřeného boku.

• Ekvádorský umělec Miguel de San
tiago v 17. století představuje v některých 
barokních kostelích v Quitu téma Nepo
skvrněná a Eucharistie. Je to vyobraze
ní Panny Marie, oblečené v bílé tunice 
s modrými rukávy a nesoucí na své hru

di monstranci. V této symbolice Maria 
nabízí svému Synu hotový chléb a eu
charistický pokrm jako výživu duší. Její 
bílá tunika, symbol jejího neposkvrně
ného početí, je nejlepším znamením 
svatosti a čistoty srdce, které jsou udr
žovány svatou Eucharistií.

Církevní život je stav vždy pevné
ho zakořenění a zakotvení v uctívání 
Eucharistie a přesvaté Panny Marie: 
Eucharistie je završením mnoha ma
riánských oslav. Tak se děje při osla
vách lidové zbožnosti, ve spirituali
tě současných hnutí a v mariánských 
svatyních.

Panna se projevuje tímto charisma
tem: vede nás k Eucharistii. Jaká to nád
hera, mít srdce naplněné těmito dvěma 
láskami: Eucharistií a Pannou Marií!

(Pokračování)

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

contemplación. San Pablo,  
Madrid 1998.

Přeložila hk (Redakčně upraveno)

Poznámky:
 (1) Lope DE VEGA, La devoción del rosario, en 

Obras dramáticas, RAE, 296.

Sto růží Panny Marie pro rozjímání (26)

P. Clemente Arranz Enjuto
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„Jako rubáše / ždímané v brodech žalu / zkrouceno dřevo kmene tvého /  
tím vychýlením tak náhlým, tak úpěnlivým / z propasti nahoře do propasti dole. /  

Takové gesto Boží, jež rozčíslo / nebe smutných časů.“

– napsal Jan Zahradníček v básni re
flektující číhošťský zázrak. Zázrak nebo 
jen nastražená provokace, která měla cír
kev jednoznačně vmanévrovat do pozi
ce nepřítele? Ptali se a ptají mnozí. Jisté 
však je, že věrnost ukřižovanému Spasite
li následně dosvědčil v krutých mukách 
kněz Josef Toufar. „Jako bychom dnes ze
mřít měli“ – citát z jeho kázání o 62 let 
později zvolil Miloš Doležal za titul bio
grafické knihy mapující s nesmírnou ba
datelskou precizností doslova krok za 
krokem Toufarův život. Pod stejným ná
zvem napsal také scénář k filmu v režii 
Romana Vávry, který u příležitosti letoš
ního 70. výročí smrti číhošťského mučed
níka vysílala Česká televize.

Ve čtvrtek 5. března byl tento snímek 
péčí Václava Kolaji, velvyslance ČR při 
Svatém stolci, za přítomnosti autorů – 
Miloše Doležala a producenta nábožen
ských pořadů ČT Patricka Diviše – před
staven v sídle Vatikánského rozhlasu. 
Jakkoli stále zpřísňovaná pravidla pro 
shromažďování vydávaná v rychlém sle
du kvůli prevenci před koronavirem zre
dukovala počet míst v sálu ze 70 na 35 
a některým diplomatům byla účast pří
mo zakázána (mnozí jiní ale přišli a by
li mezi nimi kromě velvyslanců evrop
ských států také reprezentanti Taiwanu 
či Arménie), soustředěná atmosféra po
tvrdila výmluvnost a nosnost Toufarova 
příběhu, přesahujícího svou dobu a mís
to. Akce nadepsaná Zázrak versus dikta
tura. O bezradnosti před transcendencí, 
mediální manipulaci a mučednictví kně
ze Josefa Toufara – se stala poslední va
tikánskou společenskou ini ciativou před 
odvoláním veškerých dalších na neurči
to. Poselství Toufarovy pevnosti až k mu
čednictví a kříže, který se zakymácel ve 
ztracené vísce v geografickém středu 
naší země, se nyní dostalo ke slovu ta
ké v Římě a šířeji ve světě, který je zce

la jistě vychýlený. Dejme ale slovo Mi-
loši Doležalovi:

„To, že se na přelomu roku 1949–1950 
ten křížek tak podivuhodně rozkýval, ne
spadl, ale vychýlil se, a zvláštním způso
bem se také přetočil směrem ke kazatelně, 
cosi znamená. Například básník Jan Za
hradníček ve své poezii pohyb číhošťské
ho křížku několikrát zreflektoval a viděl 
v tom něco zvláštního a mystického. Já 
se domnívám, že doba byla tak drama
tická, zvláštní, až krizová, právě pro Bo
ží lid české katolické církve, že to mů
žeme chápat jako jisté znamení, obraz, 
metaforu. Sám Josef Toufar slovo zázrak 
nikdy nepoužil. Mluvil o tom, že se sta
lo něco mimořádného. A první jeho re
akce byla, že jde o znamení pro něj ja
ko pro kněze, pro jeho kněžství: kněz si 
má být vědom svého poslání a svého po
svátného úkolu. Pokoušel se to samozřej
mě také sám nějak interpretovat, proto
že až do 28. ledna 1950, než byl unesen 
z číhošťské fary, s tím křížkem pobýval. 
On ho sám neviděl. On sám pohyb kříž

ku neviděl, stalo se to za jeho zády, ale 
promlouvalo to k němu naléhavě, proto
že on před tím křížkem každý den kle
čel, a muselo to v něm způsobovat řadu 
zvláštních a úplně zásadních otázek. Od
pověď na to dal tím, jakým způsobem 
odolával tomu bestiálnímu mučení v po
sledním měsíci svého života. Proto mys
lím, že za tím křížem vlastně stál, do po
sledního dechu.“

Ve filmu nazvaném stejně jako vaše 
kniha „Jako bychom dnes zemřít měli“ 
snad všechny svědkyně oné události mluví 
o tom, že v první chvíli pochybovaly samy 
o sobě, o svých smyslech, až teprve potvr-
zení, že také ostatní viděli totéž, je utvrdi-
lo v přesvědčení, že šlo o mimořádnou věc. 
Nesnažil se někdo interpretovat tu událost 
jako nějakou davovou psychózu nebo ně-
co podobného?

„Určitě, těch interpretací je spousta: 
dokonce, že tam vedle přistálo na louce 
UFO a že se trochu zvedl prach… těch 
pokusů samozřejmě bylo a bude spous
ta… Tam je velice podstatné to, že těch 
devatenáct svědků, kteří to onoho 11. pro
since 1949 viděli (a byli to lidé od dětí 
školního věku přes středoškoláky až po 
dospělé), všichni to jasně, jednoznačně 
potvrdili před komunistickými prokuráto
ry a příslušníky státní bezpečnosti z kra
je února 1950. Přestože na ně byl činěn 
tlak, aby to zpochybnili nebo odvolali, ni
kdo z těch devatenácti lidí to neodvolal. 
A druhá věc: Nikdo přece nevěděl, jak 
Josef Toufar bude kázat, k jaké interakci 
tam vlastně dojde, protože se to stalo ve 
chvíli, kdy Josef Toufar směřoval své ká
zání k pointě, k jakémusi závěru, rekapi
tuloval a pronesl slova ve smyslu: Zde ve 
svatostánku tluče a bije milosrdné Srdce 
Ježíšovo. Nikdo z těch lidí přece nemohl 
vědět, kam bude Josef Toufar směřovat. 
A je také zvláštní, že to neviděl celý kos
tel, vidělo to jen devatenáct lidí, kteří se 
nedívali na Josefa Toufara, na jeho tvář 
nebo nepospávali, ale dívali se směrem 
ke svatostánku. A další věc: Samozřej
mě se objevují také svědecké výpovědi, 
výpovědi pamětníků o tom, že se onen 
křížek hýbal také na Vánoce a na Boží 
hod vánoční atd. … Ale v těchto věcech 
jsem opatrný, kritický, protože tam sku
tečně mohlo docházet k nějakým zvlášt
ním sugescím nebo davovým přáním. 

Josef Toufar pomáhá v rozhodování
Rozhovor s Milošem Doležalem  

na Vatikánském rozhlase 13. března 2020

P. Josef Toufar
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Podstatný pro nás a pro celý ten příběh 
je 11. prosinec 1949.“

Pak je tady ještě jedna otázka: Jak se 
dnes lidé dívají na rozumem těžko uchopi-
telné věci, na něco, co se může nebo nemu-
sí nazývat zázrakem? Anebo kdo – v tomhle 
smyslu – dneska vlastně víc věří v nadpřiro-
zené zásahy: věřící nebo nevěřící?

„To je dobrá otázka… Pro mě samotné
ho v tom toufarovském bádání ten pohyb 
křížku není až tak zásadní. Není to dle 
mého soudu ústřední bod. Tím nejpod
statnějším je podle mne Toufarův život
ní příběh, jeho kněžství a to, jakým způ
sobem následoval Krista ve finále svého 
života. Ptáteli se na to, jestli Josef Tou
far, jeho příběh, tajemství číhošťského kří
že oslovuje, tak pro mne je to něco pře
kvapivého. Jsem sám svědkem toho, že 
do Číhoště a do jiných míst, která jsou 
spojena s Josefem Toufarem, jezdí nejen 
katolíci, ale také protestanté a v docela 
velké míře agnostici nebo ateisté, kteří 
s církví – jak mi často říkají – nemají nic 
společného, ba naopak. Víte, to je v Če
chách zvláštní, že se bohoslužeb zúčast
ňují i ateisté a váží si Josefa Toufara jako 
důležité osobnosti, která k nim promlouvá 
a pomáhá jim v jejich každodenním roz
hodování. Vím to, protože často se ti lidé 
na mě obracejí buď osobně, nebo v do
pisech či mailech a cosi o sobě napíší. 
Takže nemluvím z nějakého abstraktní
ho odstupu, ale skutečně sám jsem svěd
kem toho, jak Josef Toufar, kněz, sedmde
sát let po své smrti promlouvá k dnešním 
lidem, k té pestré, zvláštní societě v Če
chách a na Moravě.“

Bodrý a vytrvalý, poctivý a věrný… při 
čtení celé té ohromné škály svědectví a zá-
znamů, které jste shromáždil ve své knize 
o Josefu Toufarovi, mě napadá ještě jed-
na věc: totiž že to byl „chlap“, v pozitiv-
ním významu „mužnosti“, „rytířskosti“…

„Skutečně Josef Toufar byl venkovský 
chlapík: ramenatý, pevný, žádné ořezávát
ko. Navíc u něj bylo zvláštní také to, že 
od dětství vyrůstal mezi lidmi. On byl sku
tečně součástí těch lidí a ani jako kněz se 
jich nestranil. Nebudoval žádná katolic
ká ghetta, nevytvářel žádné kulturní vál
ky, v nichž by s někým soupeřil a nějak 
se vymezoval. Naopak. Byl to kněz, kte
rý jemně a prakticky propojoval. V jed

nom dopise z roku 1949 dokonce píše, 
že nerozděluje lidi na věřící a nevěřící, 
neptá se, jakého je kdo vyznání, ale když 
ně kdo potřebuje pomoci, tak pomůže.“

70. výročí smrti Josefa Toufara, které 
uplynulo 25. února, mělo myslím v naší ze-
mi velký ohlas, počínaje mší přímo na mís-
tě, kde zemřel, přes celou řadu novinových 
článků a rozhovorů s vámi. Co z těchto dní 
stojí za zmínku?

„Bylo zvláštní, že 70. výročí se účastni
li ještě pamětníci. Lidé, kteří Josefa Tou
fara pamatují. Konala se třeba dvoudenní 
konference v Želivském klášteře na Vy
sočině a my jsme tam různě teoretizova
li o Josefu Toufarovi, probírali jsme, ja
ký to byl muž a bůhvíco… A vždycky se 
tam do diskuse přihlásil někdo osmdesá
tiletý nebo devadesátiletý, kdo konkrét
ně, plasticky a »životodárně« Josefa Tou
fara zpřítomnil. To bylo nesmírně silné… 
A vystoupila tam třeba paní učitelka Da
vidová z Humpolce, která byla Toufaro
vou farnicí, a on ji doučoval latinu, a ta 
svědčila o tom, jak pro ni Josef Toufar 
byl důležitý v takové té normalizační še
di 70. a 80. let. Říkala dokonce, že byly 
situace, kdy se měla rozhodovat a nevě

děla, tápala v životě, myslím, že to byly 
i morální nebo etické otázky, a že se jí 
vybavila Toufarova tvář, že jí pomáhal 
jakousi svou silou, svým duchovním vy
zařováním, při malých i větších rozhodo
váních v té normalizační prašivině. To pro 
mě bylo nesmírně cenné. My jsme tako
ví samozvaní životopisci – což je vlastně 
dost velká drzost, že člověk píše o někom, 
koho osobně neznal – a pak vystoupí ně
kdo, kdo Josefa Toufara znal nebo byl je
ho žákem a uzemní to celé do nějaké ve
lice, možná zdánlivě přízemní, ale velice 
konkrétní situace, a najednou je ten Jo
sef Toufar s námi nebo uprostřed nás.“

Mezi připomínkovými událostmi byly 
také bohoslužby na místech, kde byl Josef 
Toufar mučen a kde zemřel…

„Považuji za velice důležité chodit na 
ta místa, kde se ty historické události sta
ly, dotýkat se těch míst. V případě Josefa 
Toufara nám to bylo umožněno na dvou 
místech, prvně to bylo ve Valdické Kar
touze, kde Josef Toufar byl měsíc v úno
ru 1950 mučen. Uskutečnila se tam tako
vá malá bohoslužba, na níž byl přítomen 
také pater Josef Kordík a pater Jan Ry
bář, kněz, který byl ve Valdicích tajně vy
svěcen na kněze a prošel také martyriem 
toho vězení. A s těmito skutečně knězi – 
chlapy to zpřítomňování v tom valdickém 
pekle bylo něco opravdu mimořádného. 
A druhá událost: pokoj číslo 312 ve vy
bydleném baráku v Legerově ulici, v sa
mém centru Prahy (dnes je to vybydlený 
dům, který se bude přestavovat na hotel) 
– a tam se uskutečnila právě 25. února 
2020 v kruhu přátel a příbuzných Jose
fa Toufara malá bohoslužba kolem ma
lého obětního stolu, s výhledem na kal
né nebe nad Prahou. Josef Toufar zemřel 
symbolicky v den, kdy komunisté oslavo
vali druhé vítězství převratu, po celé re
publice ze sálů znělo skandování »Ať žije 
soudruh Gottwald, ať žije KSČ!« – a v Pra
ze umíral umlácený kněz Josef Toufar. 
A v tomhletom malém vybydleném po
kojíku bývalého luxusního státního sa
natoria zpřítomňování jeho oběti a jeho 
tváře bylo nesmírně silné.“

Připravila Johana Bronková,  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu 

(Redakčně upraveno)

P. Josef Toufar
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skla? 14:00 Živě s Noe [L] 14:35 Cesta k andělům 
(52. díl): Jaroslav Šebek – historik 15:30 Víra do kapsy 
15:50 Zpravodajské Noeviny: 28. 4. 2020 16:10 Jak 
potkávat svět (49. díl): S Pavlem Žalmanem Lohonkou 
17:35 Divadélko Bubáček (11. díl): Mechové jezírko 
17:50 Sedmihlásky (64. díl): Okolo mlýna 18:00 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 18:55 Venezuela – Ženy 
nahoře 19:30 Terra Santa News: 29. 4. 2020 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Adorace: s P. Vojtěchem 
Žvakem [L] 21:05 Nebojte se... [L] 22:10 Živě s Noe [P] 
22:45 Noční univerzita: S. Veronika Barátová – 
Pročišťování révy 23:40 Generální audience papeže 
Františka [P] 0:05 Post Scriptum 0:15 Poníky, Poníky 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 30. 4. 2020
6:05 Výpravy do divočiny: Želvy v ohrožení 
7:00 Naše peníze, jejich osud 7:55 P. Vojtěch 
Kodet – Blahoslavenství: Blahoslavení pronásle-
dovaní pro spravedlnost 8:35 Terra Santa News: 
29. 4. 2020 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Noemova pošta: 
Duben 2020 11:05 Sedmihlásky (64. díl): Okolo 
mlýna 11:10 Divadélko Bubáček (11. díl): Mechové 
jezírko 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 Muzikanti, hrajte 13:35 Generální 
audience papeže Františka 14:00 Živě s Noe [L] 
14:35 Cesta k andělům (53. díl): Jiří Bonaventura Štivar 
– kapucín 15:40 V pohorách po horách (41. díl): Český 
kras – Jelínkův most 16:00 Zpravodajské Noeviny: 
28. 4. 2020 17:05 Divadélko Bubáček (12. díl): Panenka 
a ztracené zrcátko 17:20 Sedmihlásky (64. díl): Okolo 
mlýna 17:25 Animované biblické příběhy: Ztracený syn 
18:00 Uzdrav naši zem [L] 19:05 Večeře u Slováka: 
4. neděle velikonoční [P] 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
30. 4. 2020 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Benedikt XVI., 
s úctou k pravdě 21:00 Janomamové v Brazílii 
21:30 Živě s Noe [P] 22:10 Pod lampou [P] 0:15 Post 
Scriptum 0:25 Zpravodajské Noeviny: 30. 4. 2020 
0:45 Kurzy Alfa 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 1. 5. 2020
6:05 Zpravodajské Noeviny: 30. 4. 2020 6:25 Žamboši 
na Mohelnickém dostavníku 2012 7:25 Noční univer-
zita: S. Veronika Barátová – Pročišťování révy 8:25 První 
křesťané: Pohoršení kříže 9:00 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín (93. díl) 9:10 Cvrlikání (58. díl): Kapky 10:20 Dům 
ze skla? 11:25 Divadélko Bubáček (12. díl): Panenka 
a ztracené zrcátko 11:40 Sedmihlásky (64. díl): 
Okolo mlýna 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
13:30 Poletuchy: Na skok do televize 14:20 Zahrada 

Pondělí 27. 4. 2020
6:05 Putování Modrou planetou: Austrálie 6:50 Povolaní 
v Nigérii 7:20 V pohorách po horách (41. díl): Český 
kras – Jelínkův most 7:35 Jak potkávat svět (50. díl): 
S Hanou a Petrem Ulrychovými 9:00 Živě s Noe [L] 
9:20 Misionáři chudých 10:00 Klapka s Václavem 
Fořtem 11:05 Sedmihlásky (64. díl): Okolo mlýna 
11:10 Divadélko Bubáček (8. díl): Psí princezna 
11:30 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [L] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
12:50 První křesťané: Pohoršení kříže 13:30 44 let 
novickou 14:00 Ovečky [L] 14:35 Cesta k andělům 
(50. díl): Veronika Sedláčková – zpravodajka a novi-
nářka 15:30 Don Rua – nástupce 16:00 Noční univerzita: 
Mgr. Jan Špilar – Věrni zůstaneme sobě v každé době… 
17:00 Můj chrám: Kostel Panny Marie Královny míru, 
Praha-Lhotka, a Josef Špaček 17:15 V souvislostech 
17:35 Divadélko Bubáček (9. díl): O princezně Johance 
17:50 Sedmihlásky (64. díl): Okolo mlýna 18:00 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 19:00 Církev za oponou: 
Křesťanské hodnoty 19:20 Žamboši na Mohelnickém 
dostavníku 2012 19:50 Přejeme si … 20:05 Dům ze 
skla? [L] 21:10 ARTBITR – Kulturní magazín (93. díl) [P] 
22:10 Noemova pošta: Duben 2020 23:45 Post Scriptum 
0:00 Noční univerzita: P. Josef Prokeš – Ponesete hojné 
ovoce 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 28. 4. 2020
6:05 Příroda kolem nás: Hadilov písař a dančí říje na 
Vysočině 6:25 Bangladéš: Týdenní dopis lásky 6:55 Pod 
lampou 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 V souvislostech 
9:45 Muzikanti, hrajte 10:15 Noční univerzita: P. Josef 
Prokeš – Ponesete hojné ovoce 11:05 Sedmihlásky 
(64. díl): Okolo mlýna 11:10 Divadélko Bubáček (9. díl): 
O princezně Johance 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 Opřu se o florbalovou hůl 
13:10 Mezi pražci (86. díl): Duben 2020 14:00 Živě 
s Noe [L] 14:35 Cesta k andělům (51. díl): Jiří Stivín 
– hudebník 15:25 Meditační kaple sv. Jana Pavla II. 
v Ústí nad Orlicí 16:00 Outdoor Films s Josefem 
Lukášem (22. díl): Skialpinismus a hory jsou můj 
život 17:35 Divadélko Bubáček (10. díl): O nezodpo-
vědném černokněžníkovi 17:50 Sedmihlásky (64. díl): 
Okolo mlýna 18:00 Uzdrav naši zem [L] 19:05 Jazzový 
skřítek a jeho Pekáč 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
28. 4. 2020 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Buon giorno 
s Františkem [L] 21:15 Řeckokatolický magazín [P] 
21:30 Živě s Noe [P] 22:15 Záznam koncertu pěveckého 
sboru Stojanova gymnázia Velehrad 22:55 P. Vojtěch 
Kodet – Blahoslavenství: Blahoslavení pronásledovaní 
pro spravedlnost 23:30 Terra Santa News: 22. 4. 2020 
23:55 Letem jazzem (12. díl): Pořad nejen pro milov-
níky jazzu... 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 29. 4. 2020
6:05 Noční univerzita: Mgr. Jan Špilar – Věrni zůsta-
neme sobě v každé době… 7:15 VUS Ondráš a SĽUK: 
MFF Strážnice 2019 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Přímý pře-
nos generální audience papeže [L] 10:25 Zpravodajské 
Noeviny: 28. 4. 2020 10:45 Člun – Katolická církev 
ve Vietnamu 11:10 Divadélko Bubáček (10. díl): O ne-
zodpovědném černokněžníkovi 11:30 Živě s Noe [L] 
11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:55 Dům ze 

Mariánská 15:40 Církev za oponou: Křesťanské hodnoty 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 30. 4. 2020 16:20 Kibeho: 
Mariánské poutní místo v Africe 17:30 Buon giorno 
s Františkem 18:25 Sedmihlásky (64. díl): Okolo mlýna 
18:30 Divadélko Bubáček (13. díl): O Honzíkovi a líném 
pantátovi 19:15 Litanie loretánské Jakuba Jana Ryby: 
Obrazy pražské Lorety na Hradčanech 19:35 V poho-
rách po horách (41. díl): Český kras – Jelínkův most 
19:50 Přejeme si … 20:05 Blahoslavený Duns Scotus 
21:30 Víra do kapsy 21:45 ARTBITR – Kulturní maga-
zín (93. díl) 22:00 Večeře u Slováka: 4. neděle veli-
konoční 22:30 Outdoor Films s Markétou Knotkovou 
(89. díl): Cesta hrdinů SNP 0:05 Litevská mytologie: 
Svatováclavský hudební festival 2019 1:25 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Sobota 2. 5. 2020
6:05 Kulatý stůl: Je čestnost a lidskost moderní? 
7:55 Příroda kolem nás: Hadilov písař a dančí říje na 
Vysočině 8:10 Můj chrám: Kostel Panny Marie Královny 
míru, Praha-Lhotka, a Josef Špaček 8:30 Sedmihlásky 
(64. díl): Okolo mlýna 8:35 Animované biblické pří-
běhy: Ztracený syn 9:05 V posteli POD NEBESY V. 
(4. díl) 10:00 GOODwillBOY V. (3. díl) 11:15 Muzikanti, 
hrajte 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední mod-
litba [P] 12:05 Zpravodajské Noeviny: 30. 4. 2020 
12:30 Pod lampou 14:40 Terra Santa News: 29. 4. 2020 
15:00 Kmochův Kolín 2019: Dechový orchestr mla-
dých ZUŠ Jeseník [P] 15:55 První křesťané: Obrácení 
impéria 17:10 Mezi pražci (87. díl): Květen 2020 [P] 
18:00 Mše svatá z kaple Telepace [P] 19:05 V souvis-
lostech [P] 19:30 Koncert k poctě sv. Jana Sarkandera: 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově [L] 
20:55 Hlubinami vesmíru s dr. Ondřejem Pejchou, 
1. díl [P] 22:05 Přejeme si … 22:15 V pohorách po horách 
(42. díl): Poludňový Grúň – Malá Fatra [P] 22:30 Živě 
s Noe [P] 23:35 Noční univerzita: Mgr. Jan Špilar – 
Věrni zůstaneme sobě v každé době… 0:35 Ukrajina: 
Skutky apoštolů: O 2000 let později 1:05 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Neděle 3. 5. 2020
6:05 Řeckokatolický magazín 7:05 Outdoor Films 
s Petrem Horkým (15. díl): S Petrem Horkým 8:40 Večeře 
u Slováka: 4. neděle velikonoční 9:10 Církev za opo-
nou: Křesťanské hodnoty 9:30 Mše svatá z kostela 
Nanebevzetí Panny Marie: Holešov [L] 11:35 ARTBITR 
– Kulturní magazín (93. díl) 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 
12:20 V souvislostech 12:40 Zpravodajský souhrn uply-
nulého týdne 13:25 Hlubinami vesmíru s dr. Ondřejem 
Pejchou, 1. díl 14:05 Muzikanti, hrajte 14:55 Noční 
univerzita: S. Veronika Barátová – Pročišťování révy 
16:00 Živě s Noe 17:40 Bačkorám navzdory: Lubor 
jede na výlet [P] 18:00 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
18:55 Sedmihlásky (61. díl): Poslali mňa pro vodu 
19:00 Animované biblické příběhy: Přišel hledat ztracené 
19:30 Příroda kolem nás: Lovy na Konopišti a procházka 
z pole do lesa [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Missio ma-
gazín: Květen 2020 [P] 21:10 Jak věří katolíci: Cesta 
k jádru naší víry (1. díl): Úžas a zděšení: Zjevení 
Boha, který se stal člověkem 22:00 V souvislostech 
22:25 Buon giorno s Františkem 23:45 Polední mod-
litba Sv. otce Františka 0:05 Zpravodajský souhrn uply-
nulého 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 25. DUBNA – 2. KVĚTNA 2020

 

Liturgická čtení
Neděle 26. 4. – 3. neděle velikonoční
1. čt.: Sk 2,14.22b–33
Ž 16(15),1–2a+5.7–8.9–10.11
Odp.: 11a (Ukaž mi, Pane, cestu 
k životu. Nebo: Aleluja.)
2. čt.: 1 Petr 1,17–21
Ev.: Lk 24,13–35

Pondělí 27. 4. – ferie
1. čt.: Sk 6,8–15
Ž 119(118),23–24.26–27.29–30
Odp.: 1 (Blaze těm, kteří kráčejí 
v zákoně Hospodinově.  
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,22–29

Úterý 28. 4. – nezávazná památka 
sv. Petra Chanela nebo sv. Ludvíka 
Marie Grigniona z Montfortu
1. čt.: Sk 7,51–8,1a
Ž 31(30),3cd–4.6ab+7b+8a.17+21ab
Odp.: 6a (Do tvých rukou, 
Hospodine, svěřuji svého ducha. 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,30–35

Středa 29. 4. – svátek sv. Kateřiny 
Sienské
1. čt.: 1 Jan 1,5–2,2
Ž 103(102),1–2.3–4.8–9.13–14.17–18a
Odp.: 1a (Veleb, duše má, 
Hospodina. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mt 11,25–30

Čtvrtek 30. 4. – nezávazná památka 
sv. Zikmunda nebo sv. Pia V.
1. čt.: Sk 8,26–40
Ž 66(65),8–9.16–17.20
Odp.: 1 (Jásejte Bohu, všechny země! 
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,44–51

Pátek 1. 5. – nezávazná památka 
sv. Josefa, Dělníka
1. čt.: Sk 9,1–20
Ž 117(116),1.2
Odp.: Mk 16,15 (Jděte do celého 
světa a hlásejte evangelium.  
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,52–59

nebo čtení vlastní (při slavení 
nezávazné památky):
1. čt.: Gn 1,26–2,3  
nebo Kol 3,14–15.17.23–24
Ž 90(89),2.3–4.12–13.14+16
Odp.: 17c (Pane, dej zdar práci 
našich rukou! Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mt 13,54–58

Sobota 2. 5. – památka sv. Atanáše
1. čt.: Sk 9,31–42
Ž 116(115),12–13.14–15.16–17
Odp.: 12 (Čím se odplatím 
Hospodinu za všechno, co mi 
prokázal? Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 6,60–69

Pondelok 27. 4. o 20:00 hod.: 
Modlitba za odvrátenie epidémie
Priamy prenos z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Má-
rie v Šaštíne.

Utorok 28. 4. o 20:55 hod.:  
Povolanie laik – Modlitba nádeje (dokument)
Michal Slavoš bol gambler, v záložni predal dokonca aj svadob-
né obrúčky... Dnes má gospelovú kapelu Kalich a s kamarátmi – 
tiež bývalými závislákmi – tak môžu druhým lepšie vyrozprávať, 
čo prežili, a povzbudiť ich v dôvere v Boha.

Streda 29. 4. o 20:30 hod.:  Fundamenty (Pápeži 
koncilu)
Uvažovanie nad dokumentami II. Vatikánskeho koncilu s mode-
rátorkou Janou Zlatohlávkovou a jej hosťami, prof. Milošom Lich-
nerom SJ a Jurajom Vittekom.

Štvrtok 30. 4. o 21:00 hod.:  Plná milosti
Záznam z hudobno-slovného pásma z Mariánskej hory v Levoči. 
Účinkuje Chrámový zbor sv. Martina z Lipian.

Piatok 1. 5. o 20:30 hod.: 
Dôkaz viery:  Svätý Júda Tadeáš (filmový seriál)
Kňaza pracujúceho pre Vatikán požiadajú, aby sa ujal prípadu ma-
nifestácie robotníkov z cementárne. Keď však začne v mestečku 
vyšetrovať, čo sa deje, zistí, že sa pravdepodobne udial skutočný 
zázrak na príhovor svätého Júdu Tadeáša.

Sobota 2. 5. o 20:30 hod.:  
Svätý Ignác z Loyoly  (film)
Film prináša ľudský pohľad na sv. Ignáca z Loyoly – zaklada-
teľa jezuitov, prezývaného aj „svätcom druhej šance“. Je napí-
navým príbehom skutočného muža, vojaka. Jeho dielo – Du-
chovné cvičenia – pomohlo množstvu hľadajúcich urobiť ži-
votné rozhodnutie.

Nedeľa 3. 5. o 12:55 hod.:  
Tajomstvá Pátra Pia  (dokument)
Dokumentárny film predstavuje život svätého Pátra Pia z Pietrel-
ciny ako ho mnohí nepoznajú. Viac než päťdesiat rokov po jeho 
smrti boli zverejnené svedectvá jemu blízkych osôb, jeho du-
chovných detí, ale aj dôležitých svedkov z procesu svätorečenia.

ZMĚNA  PROGRAMU  VYHRAZENA

Programové tipy TV LUX od 27. 4. 2020 do 3. 5. 2020
Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 26. 4. PO 27. 4. ÚT 28. 4. ST 29. 4. ČT 30. 4. PÁ 1. 5. SO 2. 5.

Antifona 518 582 518 582 518 582 1741 1961 518 582 1357 1509 1734 1953

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

Ranní chvály:

Hymnus 518 582 518 582 518 582 1742 1961 518 582 1325 1467 1734 1953

Antifony 540 606 1046 1165 1062 1182 1742 1962 1092 1215 1325 1468 1123 1249

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

Krátké čtení a zpěv 540 607 544 611 547 615 1743 1962 553 622 1326 1468 1735 1954

Antifona k Zach. kantiku 540 607 544 611 547 615 1355 1507 1356 1508 1358 1510 1735 1954

Prosby 541 607 544 611 547 615 1744 1963 553 622 1326 1469 1724 1943

Závěrečná modlitba 541 608 545 612 1355 1505 1355 1507 1356 1508 1358 1510 1359 1511

Modlitba během dne:

Hymnus 519 583 519 583 519 583 519 583 519 583 519 583 519 583

Antifony 519 584 519 584 519 584 519 584 519 584 519 584 519 584

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

Krátké čtení 541 608 545 612 548 616 1754 1964 554 623 557 627 560 630

Závěrečná modlitba 541 608 545 612 548 616 1355 1507 554 623 557 626 560 630

Nešpory: SO 25. 4.

Hymnus 517 581 517 581 517 581 517 581 1746 1965 517 581 1322 1464 517 581

Antifony 538 605 542 609 1056 1177 1072 1193 1747 1966 1102 1226 1328 1471 561 632

Žalmy 1025 1144 1040 1159 1057 1177 1072 1193 1747 1966 1102 1226 1761 1982 1133 1259

Kr. čtení a zpěv 538 605 542 610 546 613 549 617 1749 1968 555 624 1329 1471 561 632

Ant. ke kant. P. M. 539 605 543 610 546 614 549 617 1356 1507 1356 1508 1358 1510 562 632

Prosby 539 606 543 610 546 614 549 618 1750 1969 555 624 1329 1472 562 633

Záv. modlitba 541 608 541 608 545 612 1355 1505 1355 1507 1356 1508 1358 1510 564 635

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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DESET KROKŮ K RADOSTI
Max Kašparů • Ilustrace Markéta Žižkovská

Byli jsme povoláni k životu a součástí jeho dob
ré kvality je také pocit radosti a štěstí. Desatero 
kroků, které nabízí obsah této útlé publikace, je 
spíše nabídkou, jak být šťastnější, než kompasem, 
který by ukazoval směr k dokonalému štěstí. Au

tor, kněz a psychiatr v jedné osobě, vychází ze své letité lékařské 
a kněžské praxe. Nemá tendenci k mentorování nebo přesvědčo
vání, má snahu nabídnout pohledy, které zachytil optikou své or
dinace, vyslechl za zpovědnicovou mřížkou a přetavil je do mé
ně známých i neznámých příběhů a přirovnání.

Cesta – Iva Pospíšilová • Brož., A6, 56 stran, 89 Kč

POVÍDÁNÍ O SVATÉ ANEŽCE ČESKÉ
Lenka Rožnovská • Ilustrace Andrea 
Popprová

Výlet do dávné historie může být poutavý 
i poučný. V naší knížce se vrátíte v čase o ví
ce než 800 let zpět, a přesto se dozvíte o prin

cezně, na kterou se dodnes vzpomíná s láskou. Jmenovala se 
Anežka a byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Odmítla se vdát 
za významné panovníky své doby a raději vstoupila do kláštera, 
aby tak mohla pomáhat chudým a nemocným. Víte, kdo byla na
še svatá Anežka Česká a čím si získala pozornost a srdce mno
ha lidí? Znát pouze jméno v jejím případě nestačí, proto je vy
právění babičky Anny určeno nejen jejím vnoučatům, ale i všem 
zvídavým malým čtenářům. Kniha je určena pro děti od 8 let.

Stanislav Juhaňák – TRITON  
Váz., 185x185 mm, 72 stran, 229 Kč

RABBI JEŽÍŠ
Marie-Aude Murail • Ilustrace Františka 
Loubat • Z francouzštiny přeložila Tereza Šerá

Kniha je určena hlavně dětem školního věku, 
avšak s chutí se do ní začtou i dospělí, kteří Je
žíšův příběh dávno znají. Klíčové postavy evange
lia nám doslova ožijí před očima. Jde o románo

vé zpracování, které si neklade za cíl doslovnou věrnost textům 
Bible, ale má tu přednost, že čtenáře „chytí za srdce“.

Paulínky • Váz., 132x195 mm, 144 stran, 229 Kč

KŘEST, BIŘMOVÁNÍ, EUCHARISTIE • 
ROZPRAVY O LITURGII I
Radek Tichý a Petr Soukal • Recenzovali 
doc. David Vopřada, Dr., a Benedikt 
Mohelník OP, Th.D. • Odpovědná redaktorka 
Dagmar Kopecká

Publikace vychází z přednášek pronesených 
v rámci druhého ročníku Letní školy liturgiky v že

livském klášteře v roce 2019, jež byla věnována iniciačním svá
tostem. Je tvořena dvěma částmi. První z nich představuje před
běžná témata: všeobecné uvedení do teologie svátostí a souhrnné 
dějiny křesťanské iniciace. Druhá část je systematickým výkla
dem jednotlivých etap křesťanské iniciace od prekatechumená
tu až po mystagogii. Kniha je určena nejen absolventům Letní 
a Zimní školy liturgiky či studentům teologických oborů, ale ta
ké těm, kdo se chystají na přijetí iniciačních svátostí nebo na je
jich slavení připravují druhé. V neposlední řadě může posloužit 
všem, kdo byli pokřtěni, biřmováni a přijímají Eucharistii a chtě
jí prohloubit své porozumění těmto tajemstvím Krista a Církve 
a plněji z nich žít.

KRYSTAL OP, s.r.o. • Brož., 130x205 mm, 296 stran, 330 Kč
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