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(Ef 1,3–6)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes se zastavíme u podstatné dimen-

ze modlitby, kterou je požehnání. Pokraču-
jeme v našich zamyšleních nad modlitbou. 
V popisech stvoření (Gn 1–2) Bůh neustá-
le životu žehná. Požehnal zvířatům (1,22), 

požehnal muži a ženě (1,28) a nakonec 
požehnal sobotě, dni odpočinku a požit-
ku z veškerého stvoření (2,3). Bůh žehná. 
Na prvních stránkách Bible se požehnání 
opakuje neustále. Bůh žehná, ale žehna-
jí také lidé, a záhy se ukazuje, že požeh-
nání má zvláštní sílu, která po celý život 

Nástrojem zlého ducha je 
strach – říká Ježíš Alici 
Lenczewské. (str. 6) Ale 

není třeba se ho bát, když lidské srdce 
spočívá v Ježíši a nechává se jím vést 
v naprosté důvěře v jeho moc a neko-
nečnou lásku. Je však nutné být opatr-
ný, abychom mylně nepodléhali klam-
ným bezpečím, (str. 9) která nejsou 
zakotvená v Trojjediném Bohu a která 
jsou jen lidskými výplody, či ještě hů-
ře: jsou lstivým podvrhem zlého ducha. 
Taková „bezpečí“ pak plodí jen další 
neklid a vnitřní smutek bez rozumné-
ho východiska.

Je to typický lidský postoj – vystačit 
si sám, bez Boha a často i bez druhých 
lidí (a když už, tak je využít k vlastnímu 
prospěchu). Žel, je to klamný, danaj-
ský dar prolhaného odvěkého nepřítele 
lidských duší – ďábla. Mnozí se doká-
ží s pomocí Boží milosti a skrze lásku 
k Bohu s tímto sklonem k pýše úspěš-
ně vypořádat, je však i mnoho těch, kte-
ří mu podléhají. Z nich se pak snadno 
stávají svůdci ostatních lidí, aby se i oni 
odvrátili od Boha, vytlačili ze společ-
nosti rozměr svatosti života a v rámci 
falešných svobod pro jedny propagova-
li a horovali de facto za omezení práv 
druhých, ba všech. Tato diktatura rela-
tivismu (str. 11–13) je vskutku masko-
vaným dílem ďábla, který chce člověka 
přesvědčit, že neexistuje on ani Bůh či 
přirozený řád věcí... Důsledkem je i to, 
že lidstvo – jako celek – žije v neustá-
lé obavě o svoji existenci, častokrát bez 
světla na konci tunelu. Bez přijetí Boha, 

který jediný je pravým Světlem, Silným, 
Mocným, Stvořitelem a Pánem nad ži-
votem a smrtí, se onen tunel jen pro-
dlužuje a dost možná zůstane nadlou-
ho skryt paprsek světla signalizující, že 
konec tunelu se blíží.

Nikoliv však pro křesťany! Pravý 
křesťan vidí vždy světlo na konci tune-
lu, protože ví, že i kdyby nedošel napl-
nění všech svých nadějí zde na zemi, 
mnohem důležitější je naděje na věčný 
život v Božím království, k němuž na-
še pozemská pouť směřuje. A zde září 
světlo Ježíšova zmrtvýchvstání, jež sví-
tí na cestu všem, kdo se za Ježíšem vy-
dají! Nejmocnějšími svědky toho jsou 
apoštolové a pak mučedníci, kteří pro 
víru v Ježíše prolili svou krev – jako tře-
ba 6. února vzpomínaný sv. Pavel Mi-
ki a jeho druhové (str. 4–5). Při četbě 
o hrdinském závěru jejich života si snad 
můžeme položit otázku: Jak je možné, 
že přijali Ježíše jako Pána svého života 
tak nezdolným způsobem? Odpověď 
nacházíme v dnešních liturgických čte-
ních: Ježíš přišel na tento svět s tajem-
nou mocí Boží lásky, která nepotřebuje 
jakékoliv donucování, ale otevírá srdce 
člověka pravé svobodě ducha, který chá-
pe a přijímá původní Stvořitelův řád, řád 
Moudrosti a Lásky. (str. 3) Nabízí snad 
někdo jiný něco takového? A může ně- 
kdo jako záruku a doklad své bezhranič-
né lásky a moci předložit své působení 

v historii lidstva, zvláště pak výkupnou 
smrt Syna a jeho následné vzkříšení? 
Nezbývá než s vděčností žasnout nad 
takovou mocí...!

Nejen mučedníci jsou svědky toho, 
že láska a sebeodevzdání Ježíši vzdalu-
je od srdce člověka strach a naopak vlé-
vá do něj pokoj. Svědkem se může stát 
kdokoliv, kdo naplno pracuje každý den 
pro spásu své duše a vytrvale prohlubu-
je svůj vztah, svoji lásku k Ježíši. Vzo-
rem je i salesián P. Ignác Stuchlý, který 
byl nedávno prohlášen katolickou círk-
ví za „ctihodného“. (str. 10) Stále ješ-
tě žijí mezi námi ti, kdo se s ním osob-
ně znali, a mohou tak potvrdit svatost 
jeho života. V čem spočívala? Slovy 
apoštola Pavla: pro věřící byl vzorem 
v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čis-
totě. (srov. 1 Tim 4,12) Nepochybně 
byl vzorem nejen pro věřící, ale i pro 
ostatní lidi.

A to je výzva i pro každého z nás: 
Žijme tak, abychom byli vzory pro 
ostatní lidi, abychom se stali proroky 
pro náš svět, kteří s milostí Boží a s je-
ho mocí budou svědčit o tom, že světlo 
na konci tunelu existuje, ale je třeba se 
dívat správným směrem: na Trojjediné-
ho Boha; a abychom rovněž dosvědči-
li, že se člověk nemusí bát zlého ducha 
a všeho, co působí, bude-li jeho srdce 
spočívat v Srdci Ježíšově. Protože Ježíš 
je strůjcem pokoje, má moc nad zlým 
duchem a stejně jako apoštolům, říká 
i nám a každému člověku: „Pokoj vám!“

Daniel Dehner

Editorial

provází toho, kdo je obdržel, a disponuje 
lidské srdce, aby se nechalo proměnit Bo-
hem (Sacrosanctum Concilium, 61).

Na počátku světa je tedy Boží „dobro-
řečení“. Bůh vidí, že každé dílo jeho ru-
kou je dobré a krásné, a když dojde k člo-
věku, a dovršuje se stvoření, konstatuje, 
že je „velmi dobré“ (Gn 1,31). Krátce po-
té se krása, kterou Bůh vtiskl svému dílu, 
znetvoří, a lidská bytost se stává zkaže-
ným tvorem, schopným šířit ve světě zlo 
a smrt. Nic však nedokáže nikdy smazat 

Pokračování na str. 7
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První Ježíšovi učedníci pocháze-
jí z pobřežního Kafarnaa, které 
si nyní, na počátku svého veřej-

ného působení, Ježíš zvolil za své dočas-
né sídlo. Vyprav se za nimi a vejdi s jeho 
malou družinou do syna-
gogy. Je zaplněna, jak 
se sluší v den zasvěce-
ný Hospodinu.

Dnes se ujímá slo-
va Ježíš. Začíná zjevo-
vat pravdu, kterou přijal 
od Otce. Přítomní jsou stále více uchvá-
ceni úžasem. Cítí v jeho slovech něco 
mimořádného. Důvodem však není jeho 
výmluvnost. Síla předkládané Boží prav-
dy nestojí jen na její logice, jasnosti. Je-
žíš učí zcela jinak než dosavadní učite-
lé, zákoníci a farizeové: učí jako ten, kdo 
má mimořádnou autoritu. Všechna pře-
svědčivost a závaznost jeho učení vyplý-
vá přímo z jeho osoby, která uděluje slo-
vům mimořádnou moc.

O jakou moc se jedná? Není to moc, 
která se opírá o sílu. Za „synem tesařo-
vým“ nestojí donucovací aparát. Nepřiná-
ší s sebou nic z toho, na co svět spoléhá 
jako na mocenské prostředky. Nepoužívá 
donucení, nýbrž tajemnou moc Boží lás-
ky, která přišla na svět, aby obnovila pů-
vodní řád, jehož dávné i současné poru-
šování je zdrojem všeho zla.

Závaznost Ježíšova učení je v samot-
ném Bohu. Zjevuje nám Otce, a proto nás 
jeho slovo nekonečně překračuje. Pravdi-
vost jeho slova nezávisí na našem smýšle-
ní, na našem zalíbení nebo nechuti. Ne-
přijímáme je proto, že vyhovuje a lahodí 
našemu vkusu, ale přijímáme je s úžasem 
a vděčným obdivem pro nadpřirozenou 
autoritu samotného Hlasatele. 

Není z tohoto světa: je to učení pl-
né moci, proto oprávněně vyvolává údiv 
u dobrých i u zlých. Zatímco u lidí dob-
ré vůle probouzí radostný úžas, zlé napl-
ňuje oprávněným strachem.

Kdo se proti němu vzpouzí přede-
vším? Nečistý duch. Co je ti do nás? Ne-
chceme tě slyšet. Nemáme vůbec zájem 
o tvá slova. Nechej nás tam, kde jsme, ta-
kové, jací jsme. Stačíme si sami. Nechce-
me tě! Přišel jsi nás zahubit? Úhlavní ne-
přítel ihned poznává, že moc a účinnost 
Ježíšovy pravdy míří výslovně proti ně-
mu. Zlý tím však současně potvrzuje pro-
ti své vůli autentičnost i moc jeho slova.

Zapamatuj si, že kdykoliv pociťuješ 
výhrady, odpor a nevoli vůči Božímu slo-
vu, neponouká tě tak nikdo jiný než nečis-
tý duch. Když tedy takto dává o sobě vě-
dět, nepřipojuj se k jeho hlasu, ale vy užij 

této příležitosti a pros 
božského Mistra, aby jej 
mocí svého slova umlčel 
a vypudil.

Děkuj svému Pánu, 
že ti přináší takovou na-
uku, jakou potřebujeme: 

aby nám pomáhala v boji proti Zlému. 
Jestliže naopak nám nevyhovuje a nelí-
bí se nám, přikláníme se na stranu Od-
půrce a připojujeme se k jeho: Co je ti 
do nás? Ale právě proto Ježíš přichází, prá-
vě proto nám zjevuje Otcovu původní a ne-
zkreslenou pravdu i moc, protože kdyby 
neprohrál náš Nepřítel a Lhář, prohrá-
li bychom my. Ježíš se postaral, aby hlá-
sání Boží pravdy bylo zajištěno i budou-
cím pokolením.

Stále si vyhledává a povolává mezi lid-
mi proroky, kterým svěřuje závažný úkol: 
být trvale hlasateli jeho slova, které sám 
skrze svého Ducha vkládá do jejich úst. 
Tito Boží vyslanci jsou pověřeni, aby ti tlu-
močili Boží vůli. Nepromlouvají z vlastní 
autority, nýbrž jménem toho, který je po-
sílá. Děkuj svému Pánu, že se stará, aby 
se jeho slovo dostalo k tobě v tak konkrét-
ní a přesvědčivé podobě, že se na ně mů-
žeš s důvěrou spolehnout. Otevři se mu, 
a naplní tě úžasem jako posluchače v Ka-
farnau. Jestliže se podřizuješ těm, které 
Pán posílá, nepodřizuješ se člověku, ný-
brž Pánu. Proto právem varuje Bůh kaž-
dého, kdo je svévolně neposlouchá: Pože-
ne je k odpovědnosti. Ve stejném smyslu 
ujišťuje Ježíš své apoštoly: Kdo poslou-
chá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, 
pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou, po-
hrdá tím, který mě poslal.(1)

K poslušnosti jsou ovšem zavázáni i ti, 
kteří jsou posláni, aby zvěstovali Boží slo-
vo: Kdo by se opovážil říkat v mém jménu, 
co jsem mu neporučil, takový prorok mu-
sí zemřít. Je smutné, že k tomu vůbec do-
chází, ale bohužel je tomu tak. Nenech 
se zaskočit a připrav se na to. Předpovídá 
to sám Ježíš. A nebude to dokonce ani nic 
ojedinělého: Mnozí přijdou v mém jménu 
a řeknou: Já jsem to! (2) Důrazně tě před 
nimi varuje, protože těch, které svedou, 
bude mnoho. Pros Pána, abys je dokázal 

4. neděle během roku – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Dt 18,15–20
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, 
ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého 
středu, z tvých bratrů, toho budete po-
slouchat. To jsi právě žádal od Hospodi-
na, svého Boha, na Chorebu v den shro-
máždění, když jsi říkal: »Nemohu už 
slyšet hlas Hospodina, svého Boha, ne-
mohu se už dívat na tento veliký oheň, 
abych nezemřel.« Hospodin mi tehdy 
řekl: »Správně mluví. Vzbudím jim pro-
roka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů 
a vložím svoje slova v jeho ústa a sdě-
lí jim vše, co mu poručím. Kdo by však 
neposlechl mých slov, která bude mlu-
vit v mém jménu, toho poženu k zodpo-
vědnosti. Prorok, který by se opovážil 
mým jménem říkat, co jsem mu nepo-
ručil, nebo který by mluvil ve jménu ji-
ných bohů, takový prorok musí zemřít!«“

2. čtení – 1 Kor 7,32–35
Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo 
nemá manželku, stará se o věci Páně, jak 
by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, sta-
rá se o věci světské, jak by se líbil man-
želce, a je rozdělen. A žena nevdaná 
a panna se stará o věci Páně, aby byla 
svatá na těle i na duši. Ale když se pro-
vdá, stará se o věci světské, jak by se lí-
bila muži. To však říkám ve vašem zá-
jmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale 
abych vás vedl k počestnosti a k neru-
šené oddanosti Pánu.

Evangelium – Mk 1,21–28
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v so-
botu do synagogy a učil. Žasli nad je-
ho učením, protože je učil jako ten, kdo 
má moc, a ne jako učitelé Zákona. V je-
jich synagoze byl právě člověk posedlý 

Dokončení na str. 7

rozeznat a nepatřil mezi svedené. Pros 
i za ty, kteří se opovažují, aby všichni upo-
slechli jeho hlasu a nezatvrzovali svá srd-
ce. Vždyť on je náš Bůh a my jsme lid, kte-
rý on pase, stádce, které vede svou rukou. 
Jásejme a oslavujme Skálu své spásy! (3)

Bratr Amadeus

Poznámky:

 (1) Lk 10,16; (2) srov. Mk 13,6; (3) srov. Ž 95.

Božská autorita
Zamyšlení nad liturgickými  

texty dnešní neděle

Učil jako ten, kdo má moc.
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Do Japonska přinesl křesťanství 
jeden z největších misio nářů 
všech dob, sv. František Xa-

verský. Stalo se tak v roce 1549. Jeho mi-
sijní působení mělo fenomenální úspěch, 
čtyři desetiletí poté vyznávalo Krista již 
více než 200 000 Japonců. Pak ale přišla 
první vlna represí. Jejími oběťmi se stala 
i skupina 26 mučedníků – šest františká-
nů, sedmnáct františkánských laiků a tři 
jezuité. Mezi ty poslední patřil muž, po 
němž je celá tato skupina pojmenovaná: 
sv. Pavel Miki. Všechny čekalo podobné 
utrpení jako jejich Vykupitele – mu-
ka kříže.

Křesťanství pronikalo všemi vrst-
vami japonské společnosti, nevyjíma-
je ani ty nejvyšší. Pavel Miki, naro-
zený v roce 1565, pocházel z velice 
zámožné a vážené rodiny. Pokřtěn byl 
ve svých pěti letech, což bylo v Japon-
sku v té době dosti neobvyklé.

Vzdělání nabýval na jezuitských 
školách, kde jej představení vnímali 
jako nejhorlivějšího studenta, a sám 
též ve svých dvaadvaceti letech do 
Tovaryšstva Ježíšova vstoupil. Při-
jal poslání katechety a po absolvová-
ní novi ciátu procházel celým Japon-
skem, aby hlásal radostnou Kristovu 
zvěst svým krajanům. Měl zcela ur-
čitě dar výmluvnosti, mnohé z nich 
totiž obrátil.

Od roku 1597 měl své misijní úsilí 
vykonávat už jako kněz, avšak v tom-
to roce začalo zuřivé pronásledová-
ní katolíků. Důraz zde položíme na 
slovo „katolíků“. Protestanté totiž by-
li z pronásledování vyjmuti. Důvod 
byl prostý: za změnou politiky japon-
ských vládců stálo našeptávání ang-
lických kupců, kteří v rámci konku-

renčního boje chtěli zničit své obchodní 
soky, a proto přesvědčili císaře, že Por-
tugalci a Španělé jsou pro ně a pro jejich 
panství životně nebezpeční, mj. i pro svou 
katolickou víru. Zejména jejich kněží jsou 
prý špehy katolických králů a jejich hlav-
ním posláním je vyzvědět co možná nejvíc 
a připravit půdu pro převzetí moci svými 
panovníky. Císař vypověděl evropské mi-
sionáře ze země, ti však zůstali se svými 
ovečkami… Štvanice mohla začít…

V její první fázi došlo na přelomu let 
1596/1597 v Kjótu i k zatčení Pavla Mi-

kiho. Nebylo ani čemu se divit, platil za 
jednoho z nejznámějších japonských křes-
ťanů, který suverénně ubíjel argumenty 
sebeučenější buddhistické oponenty. Ve 
vězeňských kobkách se setkal s dalšími 
23 žalářovanými spoluvěrci – dvěma japon-
skými novici (Janem z ostrova Gotó a Ja-
kubem Kisaiem), jezuitskými a františkán-
skými kněžími a domorodými katechety.

Každý jednotlivě byl pomocí krutého 
mučení nucen ke zřeknutí se Krista. Mi-
mo jiné přišli všichni o levé ucho. Mar-
ně. Vydrželi i největší bolest, ale svého 
Pána a Spasitele nezapřeli. Když jejich 
věznitelé pochopili, že je nezlomí, od-
soudili je k smrti.

Převezli je proto z Kjóta do žaláře 
poblíž Nagasaki. Veřejně – na posměch. 
Odvážný Pavel cestu využil k tomu, aby 
kolemjdoucím či zvědavému davu hlásal 
Krista. Cestou do vězení byly ke skupi-
ně připojeny ještě dvě osoby, které se jim 
snažily hodit jídlo.

Jezuitský provinciál využil posledních 
zbytků vlivu, který si uchoval, a na patřič-
ných místech vymohl, aby k vězňům mohl 
přijít řádový kněz a zaopatřit je svatými 

svátostmi. Vzniklé situace využili no-
vici Jan s Jakubem, kteří do jeho ru-
kou složili věčné sliby.

Datum popravy bylo stanoveno 
na 5. únor 1597. Třináctiletý Tomáš 
Kozaki před svou smrtí stihl napsat 
dopis své matce, v němž se mj. svě-
řil: „Milovaná maminko, tatínek a já 
míříme do nebe. Tam na Tebe bude-
me čekat. Nevzdávej se, a to ani v pří-
padě, že by byli všichni kněží zabi-
ti. Obětuj svůj smutek našemu Pánu 
a nezapomeň na to, že jsi na pravé ces-
tě do nebe. Nesmíš mé mladší bratry 
dávat na výchovu do pohanských ro-
din. Ty sama je vyučuj věcem víry. To 
jsou naše poslední přání. Na shleda-
nou, maminko.“

Když byli vězni dovedeni na po-
pravčí místo, spatřili 26 křížů zasaze-
ných v zemi. Pro každého jeden. Ze 
svého kříže promluvil Pavel ke shro-
mážděným zvědavcům, že je Japon-
cem a jezuitou a že pravým důvodem 
jeho smrti není žádné vyzvědačství, 
nýbrž katolická víra, kterou vyznává 
a vyznávat nepřestane. Dodal též, že 
děkuje Bohu za tak veliké dobrodiní, 
kterým ho obdařil:

Libor Rösner

Svatý Pavel Miki a druhové
Příběh sv. Pavla Mikiho do kořene vyvrací představy, jaké mohli získat čte

náři Clavellova románu „Šógun“, potažmo ze seriálu na motivy této knihy nato
čeného, o hodných Angličanech a zlých jezuitech či řadových japonských katolí
cích. Mnohem více dá vzpomenout na literární skvost z pera Jaroslava Durycha 
„Služebníci neužiteční“. Příběh sv. Pavla Mikiho a jeho druhů je zároveň vzo
rem pro nás ostatní, vždyť mezi těmi, kdo přestáli hrozná muka, aniž by se jen 
na moment uvolili uvažovat o apostazi, byly i děti, které ještě z kříže velebily Pá
na a Stvořitele. Z kříže, neboť tento nástroj Spasitelova umučení byl souzen ce
lé skupině kolem sv. Pavla Mikiho.
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„Proste Krista, aby vám pomohl být šťast-
nými. Mám za to, že když jsem dospěl do 
tohoto okamžiku, nikdo z vás mě nebude 
podezřívat z toho, že chci zamlčovat pravdu. 
Proto vám tady z tohoto místa říkám, že ke 
spáse nevede žádná jiná cesta krom té, po 
níž kráčejí křesťané. Učí mě totiž odpouš-
tět nepřátelům a všem, co mi ublížili. Pro-
to z celého srdce odpouštím našemu vládci 
a všem, kteří způsobili mou smrt, a vyzý-
vám je, aby se nechali pokřtít. Kéž se má 
prolitá krev změní v úrodný déšť, který do-
padne na mé krajany.“ Nato se obrátil ke 
svým druhům a povzbuzoval je na duchu.

Nebyl sám. Stejně tak františkánští kně-
ží, kteří navíc recitovali žalmy, jimiž vele-
bili Hospodina: Martin od Nanebevzetí 
Aguirre, jenž ke každému žalmu dodával 
„Do Tvých rukou se odevzdám, můj Pane“, 
Filip de Las Casas, František Blanco, dě-
kující Bohu za milost mučednické smrti, 
František od sv. Michaela Adaukt, Gun-
disalvus García, modlící se bez přestání 
Otčenáš a Zdrávas, a Petr Blásquez. Vedle 
nich viseli na křížích japonští laičtí věřící: 
Bonaventura, František de la Parilla – oba 
profesí lékaři, František de Meako a Já-
chym Sakakibara, katechetové Lev Kara-
suma a Pavel Suzuki; dále Gabriel z Din-
ska, Jan Kinuya, Kosmas Takeya, Matěj, 
který se úřadům dokonce sám přihlásil, 
Pavel Ibaraki, Petr Sukagiro, Tomáš Dan-
gi, Michael Kozaki a jeho třináctiletý syn 
Tomáš, třináctiletý Antonín a jedenácti-
letý Ludvík Ibaraki.

Z tváří všech podle svědků vyzařo-
valo zvláštní světlo, na všech byla znát 
nadpozemská radost, mladičký Antonín 
recitoval žalm, který se během nábožen-
ství naučil nazpaměť, kněží ze svých no-
vých „kazatelen“ hovořili ke shromáždění 
a apelovali na křesťany v něm přítomné, 
aby vytrvali ve víře.

Postupně byli jeden po druhém sprovo-
zeni ze světa bodnutím zvláštním japon-
ským kopím zvaným jari.

Za blahoslavené prohlásil tyto první 
mučedníky Dálného východu v roce 1627 
Urban VIII., za svaté pak Pius IX. v ro-
ce 1862. Tentýž papež krom toho beati-
fikoval ještě 205 dalších mučedníků, kte-
ří v 17. století položili v Japonsku život 
pro Krista. Smrt všech znamenala nema-
lé povzbuzení pro ostatní a stala se svě-
dectvím pro nevěřící. Jejich liturgická pa-
mátka byla později přesunuta na 6. únor.

40. výročí vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje  
za spolupatrony Evropy

Na poslední den roku 2020 připadlo 
40. výročí vyhlášení sv. Cyrila a Metodě-
je za spolupatrony Evropy.

Apoštolským listem Egregiae Virtutis 
postavil papež Jan Pavel II. slovanské vě-
rozvěsty po bok sv. Benedikta, vyhlášené-
ho patronem Evropy o 16 let dříve pape-
žem Pavlem VI. V roce 1999 pak připojil 
mezi zvláštní přímluvce našeho kontinen-
tu také tři velké ženy: sv. Brigitu, sv. Ka-
teřinu Sienskou a sv. Terezii Benediktu 
od Kříže (Edit Steinovou).

Misijní dílo soluňských bratří připo-
mněl celé církvi papež Lev XIII. v encyk-
lice Grande Munus z 30. září 1880, kterou 
zároveň zavedl jejich liturgický svátek do 
kalendáře všeobecné církve.

„Misijní dílo sv. Cyrila a Metoděje před-
stavuje pro slovanské národy počátek no-
vého uvědomění své vlastní kultury. V jis-
tém smyslu bránu ke kultuře jako takové 

prostřednictvím právě vzniklého psaného 
jazyka. Právě oni vytvořili psanou formu 
mluveného jazyka, vyjádřili ho grafický-
mi znaky a předali těm, od nichž jej dříve 
obdrželi. Evangelium mohlo být vyjádře-
no v psaném slovanském jazyce. Na Vele-
hrad, na Velkou Moravu v srdci Evropy při-
nesli soluňští bratři řeckou a byzantskou 
tradici a získali od římské církve schvále-
ní liturgických textů ve slovanském jazyce. 
Svatí Cyril a Metoděj, uctívaní na Východě 
i na Západě, jsou pro všechny svědky ne-
dílné jednoty počátků, která dokázala po-
držet existující rozdílnosti. Kéž nás jejich 
život inspiruje na cestách k jednotě a jejich 
přímluva nechť nám jí dovolí dosáhnout,“ 
říká ve svém poselství k výročí kardinál 
Kurt Koch, předseda Papežské rady pro 
jednotu křesťanů.

Podle www.vaticannews.va/cs.html

Objev schránky s relikvií Ježíše Krista  
v klášteře v Milevsku

Archeologové objevili v milevském 
klášteře schránku s odseknutou částí hře-
bu z takzvaného Pravého kříže, tedy kří-
že, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Jedná 
se o jednu z nejvzácnějších křesťanských 
relikvií. Přibližně šest centimetrů dlouhý 
kus hřebu archeologové nalezli v dutině 
v trezorové místnosti kláštera.

V průběhu roku 2020 byla detailně 
archeologicky a speleologicky zkoumá-
na soustava dutin v severní zdi lodi kos-
tela sv. Jiljí v Milevsku. Jedná se o po-
měrně složitý komplex prostor, ukrytých 
v mohutné románské zdi. Sestává z těž-
ko přístupné vstupní chodby, rozšířené 
trezorové místnosti a další nepřístupné 
dutiny, která vede z trezorové místnosti 
dále směrem na východ. Ve vlastní tre-
zorové místnosti se podařilo objevit dru-
hotně uložené lidské ostatky a zlomky 
ozdob z drahých kovů (zlato, stříbro, 
stříbro žárově zlacené). Z nepřístupné 
dutiny na východě byl pak za velkým ka-
menem ukryt dřevěný relikviář, zdobený 
zlatem a stříbrem. Z trosek dřevěné, ná-
kladně zdobené schránky se podařilo vy-
zvednout jednu z nejposvátnějších křes-

ťanských relikvií – část hřebu z Pravého 
kříže. Na masivním zlatém plechu, který 
původně zdobil víko schrány, je tepáním 
vytvořený kříž a dvě písmena: „IR“. Pís-
mena lze v daném kontextu chápat jako 
zkratku pro latinské – Iesus Rex, tedy Je-
žíš Král. Uvnitř dřevěných trosek se skrý-
val přibližně 6 cm dlouhý kus železné-
ho hřebu s tausovaným zlatým křížkem.

První analýzy prokázaly, že se jedná 
o odseknutou část kovaného železného 
hřebu, na němž je tausováním vytvoře-
na značka v podobě křížku. Křížek je dle 
první materiálové analýzy z 21karátové-
ho zlata. Dle dendrologického posudku 
lze v dřevěných troskách rozpoznat dva 
druhy dřeva. Dřevo modřínové a dřevo 
dubové. Modřínové dřevo je radiokar-
bonovou metodou datováno do obdo-
bí 1290–1394 našeho letopočtu a dře-
vo dubové do období 260–416 našeho 
letopočtu.

Jiří Šindelář, Pavel Břicháček
Zdroj: www.milevskyrelikviar.cz 

(Převzato z www.cirkev.cz, 21. 12. 2020, 
redakčně zkráceno)
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Místa v textu označená „†“ jsou slova Ježí-
šova, místa označená „•“ jsou slova Matky 
Boží, andělů, svatých či duší v očistci. Bib-
lické texty jsou vždy od Ježíše po Alicině 
modlitbě a prosbě o slovo v duchu tzv. ná-
hodného otevření.

Sobota 17. 10. 87, 10 h.
– Tvé děti Tě prosí o slovo. Chceš k nim 

promluvit?(1)

† Já jsem vaším základem i vaší opo-
rou. Ve Mně hledejte podporu. Neohlížej-
te se na svět, na jeho reakce a činy.

Vaším úkolem je důvěřovat a plnit Moji 
vůli. Ve vás chci jít všude tam, kde je tem-
nota a bolest. Ve vás chci být potěšením, 
světlem pravdy a lásky. Zamiloval jsem si 
vás a dal jsem vám povolání, které je ko-
runou všech povolání: trnovou korunou 
a korunou chvály. Dělím se s vámi o Moji 
korunu: o tu, která Mi byla dána na zemi, 
i o tu, kterou jsem obdržel od Otce v nebi.

Vaše cesta je Mojí cestou. Nebojte se 
bolesti, ponížení, těžkostí. To je dar ode 
Mne. Dělím se s vámi o to, co Já jsem do-
stal od Otce. Jste Moji. Sídlíte v Mém Srd-
ci. Živím vás láskou a Mojí Krví.

Váš život je láska i bolest. O lásku se 
dělte a bolest přijímejte. To je vaše poslá-
ní ve Mně, protože takové je Moje poslání 
pro svět.

Děti mé milované, zrozené z Mé Kr-
ve na kříži utrpení, posílám vás do světa 
a každému z vás dávám obzvláštní úkol 
a zvláštní místo – plně známé pouze Mně.

Mějte důvěru, Mé děti. Nebojte se své 
slabosti a nevědomosti. Já jsem a vy ve 
Mně, a Já ve vás učiním to, co je vaším 
životním posláním.

Buďte věrné jako Maria – Ona je me-
zi vámi i s vámi.

Žehnám vám. Amen.
„Cílem tohoto příkazu je toliko podpořit 

lásku, jež vychází z čistého srdce, z dobré
ho svědomí a z upřímné víry.“ (1 Tim 1,5)

Sobota 26. 12. 87, 9:50 h. / sv. Štěpána
– Proč mi dovoluješ vidět zlého ducha?
† Je třeba vědět, že on je vždycky blíz-

ko a číhá na tvoji slabost.
– Říkal, že i tak mne dostihne. A já 

jsem mu odpověděla, že jestli ano, stane 
se to k Boží slávě.

† Nedávej se do rozhovoru, ale věz, že 
on je, že není třeba se ho bát, když jsi ve 
Mně, poněvadž tehdy je slabý.

Jeho nástrojem je strach. 
Když ho poznáš v lidech – 
neboj se. Co ti může udělat 
člověk, když Já jsem s tebou? 
Buď vždy plná pokoje a lás-
ky. Do srdce plného lásky ne-
má přístup. Přiviň se ke Mně 
a setrvej. Jeho si nevšímej.

„On jim však říká: »Neděs
te se!«“ (Mk 16,6)

Čtvrtek 31. 12. 87, 19:30 h.
† Neboj se, Má dceruško, budoucích 

dnů. Pojď, přineseme oběť za svět, za Mo-
je ubohé, milované děti i za ty, kteří je bu-
dou zachraňovat.

Pojď, Moje snoubenko, – budeš v Mé 
náruči, až se země zachvěje a vzplane 
nebe.

Má láska v tobě bude záchranou pro 
mnohé.

Pojď, aby tě Moje Matka připravila na 
oběť lásky, ke svatební hostině s tvým Mi-
láčkem. Poddej se Jejím jemným dlaním. 
Ať tě vystrojí, ozdobí tě, než v Mé náru-
či přineseš oběť čistou, svatou. Než pře-
kročíš práh Mého domu.

Prosilas o slova na ten nový rok. Zde 
jsou. Je to předpověď tvých dní.

Pondělí 25. 1. 88, 23:05 h.
– Nemám slov…
† Je prostě láska.
– ...a znamení bolu Tvých Ran.

Středa 27. 1. 88, 9:20 h.
– Proč se nejvíc dotýkáš mé pravé ru-

ky?
† Protože tou rukou děláš znamení 

Mého kříže na sobě a tu dlaň napřahu-
ješ ke druhému člověku, když v něm k to-
bě přicházím.

[...]
Má láska nemá hranic. Chci ji vylívat 

a naplňovat ty, kteří po ní touží. Chci 
a toužím ji vylít na každého člověka – na 
každé Moje dítě.

Proto jsem přišel k vám na tento svět 
a proto jsem přišel na kříž, abych vylil 
Moji Krev a Moji lásku.

Žízni po ní a ber. A naplňuj se, omý-
vej v Mé krvi a syť se Mou láskou. Ať tě 
promění a posvětí. Ať Já se stanu v to-

bě tvým životem a tvou 
spravedlností.

„Pro věřící buď na
opak vzorem v řeči, v cho
vání, v lásce, ve víře, v čis
totě. Než přijdu, věnuj se 
předčítání, povzbuzování, 
výuce. Nezanedbávej du
chovní dar, který v sobě 
máš, který ti byl udělen 

prorockým zásahem, jejž doprovodil sbor 
presbyterů vkládáním rukou. Vezmi si to 
k srdci. Cele tomu buď oddán, aby tvé po
kroky byly všem zjevné. Dávej pozor sám na 
sebe i na své učení; vytrvej v těchto úmys
lech. Budešli si takto počínat, spasíš sebe 
i ty, kdo ti naslouchají.“ (1 Tim 4,12–16)

Úterý 2. 2. 88, 22:30 h.
– Tolik bylo dnes v mém srdci myš-

lenek, které nebyly láskou a nesměřova-
ly k Tobě. Které byly prázdné a nijaké. 
Očisti mě, Ježíši, a přiviň k sobě. Je tak 
těžké snášet ten vlastní lidský charakter.

† To je tvá každodenní Golgota obě-
tovaná za záchranu pro tvé sestry a brat-
ry. Chceš jim to snad odmítnout?

– Ne. Ale opravdu je člověku nejtěž-
ší snášet sám sebe, když mu dovoluješ vi-
dět se v pravdě.

† Je to tak. A právě takovou oběť od 
tebe vyžaduji. Je cenná a neodmítej ji dá-
vat. U Mne spatříš její plody.

(Pokračování)

Z knihy Alicja Lenczewska: Świadectwo. 
Dziennik duchowy.  

Wydawnictwo Agape sp. z o.o., Poznań, 
wydanie drugie zmienione, 2018.

Přeložila -vv- (Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Není jasné, komu jsou určena tato Ježíšova slo-
va. Alice totiž sloužila darem proroctví nejen 
v Apoštolátu čisté lásky, ale rovněž ve své do-
mácí skupině Obnovy v Duchu Svatém, pří-
padně v Rodině Srdce ukřižované Lásky a ta-
ké mezi svými přáteli.

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (37)
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nečistým duchem. Začal křičet: „Co 
je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel 
jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý 
Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: 
„Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch 
posedlým zalomcoval a s velkým kři-

kem z něho vyšel. Všichni užasli a pta-
li se jeden druhého: „Co je to? Nové 
učení – a s takovou mocí! I nečistým 
duchům poroučí, a poslouchají ho!“ 
A pověst o něm se hned roznesla všu-
de po celém galilejském kraji.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Požehnání
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

onu prvotní dobrotu, kterou mu vtiskl 
Bůh; onu stopu dobra, již Bůh vtiskl do 
světa, do lidské přirozenosti, do nás všech: 
schopnost žehnat a být žehnáni. Bůh se 
ve stvoření nezmýlil, ba nezmýlil se ani ve 
stvoření člověka. Naděje světa plně spočí-
vá v Božím požehnání. Bůh nám neustále 
přeje dobro. On především, jak říká bás-
ník Péguy(1), neustále doufá v naše dobro.

Velkým Božím požehnáním je Ježíš 
Kristus, je to veliký Boží dar – jeho Syn. 
Je to požehnání pro celé lidstvo, požehná-
ní, které nám přineslo spásu. On je věčné 
Slovo, kterým nám Otec dobrořečil, „když 
jsme ještě byli hříšníky“ (Řím 5,8): vtěle-
né Slovo obětované za nás na kříži.

Svatý Pavel s pohnutím sděluje plán 
Boží lásky: „Buď pochválen Bůh a Otec 
našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahr-
nul z nebe rozmanitými duchovními da-
ry, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť 
v něm si nás vyvolil ještě před stvořením 
světa, abychom byli před ním svatí a ne-
poskvrnění v lásce; ze svého svobodného 
rozhodnutí nás předurčil, abychom byli 
přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To 
proto, aby se vzdávala chvála jeho vzne-
šené dobrotivosti, neboť skrze ni nás ob-
dařil milostí ve svém milovaném Synu.“ 
(Ef 1,3–6) Není hřích, který by mohl kom-
pletně smazat Kristův obraz, přítomný 
v každém z nás. Žádný hřích nesetře onen 
obraz, který nám Bůh propůjčil, Kristův 
obraz. Hřích jej může zohyzdit, ale niko-
li připravit o Boží milosrdenství. Hříšník 
může vězet ve svých omylech dlouho, ale 
Bůh má doposledka strpení a naději, že 
se hříšníkovo srdce nakonec otevře a změ-
ní. Bůh je jako dobrý otec a dobrá matka, 
kteří svoje potomky, jakkoli by se pomý-

lili, nikdy nepřestanou mít rádi. Přichází 
mi na mysl, jak jsem vídával lidi čekat na 
návštěvy ve věznici, mnohé matky, které 
stály v zástupu, aby se shledaly se svým 
vězněným synem. Nikdy ho nepřestanou 
milovat, i když vědí, co o nich smýšlejí ko-
lemjdoucí: Podívejte, ta má syna ve věze-
ní. Ony matky se za to nestydí, či lépe ře-
čeno, prožívají stud, ale jdou dál, syn je 
totiž důležitější než zahanbení. Stejně tak 
Bohu více záleží na nás, než na všech hří-
ších, kterých se můžeme dopustit. Je totiž 
otcem, matkou, čirou a ustavičně žehnají-
cí láskou. Nikdy nám nepřestane žehnat.

Silný prožitek skýtá čtení biblických 
textů o požehnání ve vězeňském prostře-
dí nebo v terapeutických komunitách, dá-
-li se lidem pocítit, že i přes jejich vážná 
pochybení na nich nadále spočívá požeh-
nání, že je nebeský Otec nepřestává mít 
rád a doufá, že se nakonec otevřou dobru. 
I kdyby je jejich nejbližší příbuzní opustili 
– mnozí totiž nejsou jako ony matky, kte-
ré stojí v zástupu před vězením, nezále-
ží jim na blízkých a opouštějí je, protože 
je považují za nenapravitelné – nepřestá-
vají být Božími dětmi. Bůh z nás nemů-
že vymazat obraz Božího dítěte, každý 
z nás je synem či dcerou. Stávají se zá-
zraky, a muži a ženy se obrozují. Setká-
vají se s požehnáním, kterým byli poma-
záni na Boží děti. Boží milost totiž mění 
život: bere nás takové, jací jsme, ale ni-
kdy nás takovými neponechá.

Pomysleme kupříkladu na to, co Je-
žíš učinil se Zacheem (srov. Lk 19,1–10). 
Všichni v něm viděli zlo. Ježíš v něm však 
objevuje záblesk dobra, a odtud, z jeho 
zvědavé touhy uvidět Ježíše, dává průchod 
milosrdenství, které zachraňuje. Tak pro-

měnil nejprve Zacheovo srdce a potom 
jeho život. Ježíš viděl ve vyvrhelech a za-
vržených nesmazatelné Otcovo požeh-
nání. Ačkoli to byli veřejní hříšníci ane-
bo se dopustili řady špatností, spatřoval 
v nich Ježíš ono nesmazatelné znamení 
Otcova požehnání, které podněcovalo je-
ho soucit. Tato věta se v evangeliu často-
krát opakuje: „Měl s ním soucit, bylo mu 
jich líto.“ Onen soucit jej přivádí k tomu, 
že člověku pomáhá a mění mu srdce. Ba 
víc, dokonce se sám ztotožňuje s každým, 
kdo je v bídě (srov. Mt 25,31–46), jak sto-
jí v evangeliu o protokolu, podle něhož 
nakonec budeme souzeni. Ježíš zde říká: 
„Byl jsem tam, hladový, nahý, nemocen 
a ve vězení, byl jsem tam.“

Bohu, který nám žehná, odpovídáme 
také dobrořečením – Bůh nás naučil dob-
rořečit, a proto máme činit totéž: modlit-
bou chval, klanění a díkůvzdání. Katechis-
mus praví: „Modlitba chvály je odpověď 
člověka na Boží dary: protože Bůh dává 
požehnání, srdce člověka může zase ve-
lebit toho, kdo je zdrojem všeho požeh-
nání.“ (KKC, 2626) Modlitba je radost 
a vděčnost. Bůh nečekal, až se obrátíme, 
aby nás měl rád, ale počínal si tak mno-
hem dříve, když jsme ještě byli hříšníky.

Nemůžeme chválit pouze Boha, který 
nám žehná. Musíme žehnat všemu, co je 
v něm, všem lidem, žehnat Bohu a žeh-
nat bratrům, žehnat světu – v tom spočí-
vá křesťanská mírnost, tedy ve schopnosti 
vnímat požehnání a žehnat. Kdybychom 
takto všichni jednali, určitě by neexistova-
ly války. Tento svět potřebuje požehnání, 
které můžeme dávat a dostávat. Otec nás 
má rád. A nám zbývá pouze radost z to-
ho, že mu můžeme dobrořečit a vzdávat 
díky, naučit se od něho nezlořečit, nýbrž 
dobrořečit. A zde ještě slůvko k lidem, 
kteří si navykli zlořečit, lidem, kteří ma-
jí stále v ústech i srdci zlé slovo a kletbu. 
Ať se každý z nás zamyslí nad tím, zda 
nemá takový zlozvyk. A prosí Pána o mi-
lost, aby se změnil, protože máme požeh-
nané srdce, z kterého nemůže vycházet 
zlořečení. Kéž nás Pán naučí žehnat a ni-
kdy zlořečit!

Z www.vaticannews.va/cs.html 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Le porche du mystère de la deuxième vertu, prv-
ní vyd. 1911. Brána k tajemství druhé ctnosti.
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Plnoprávné srdce
Úsměv lidí s intelektuální neplnoprávností je zcela plnoprávný:  

přirozený, upřímný, bez silikonu, manýrů, bez snahy ukázat se v lepším světle.

Povolání

Jednoho dne mě jakási neústupná síla 
přitáhla do kostela, ve kterém kvůli vzdále-
nosti nebývám moc často. Cítila jsem, že 
právě tam mám prožít Eucharistii. Kostel 
byl plný lidí. Ukázalo se, že to byl posled-
ní den farních rekolekcí. Během ponauče-
ní kněz citoval úryvek o povolání apoštolů 
a já jsem cítila, že se mé oči úžasem stá-
vají stále většími a většími. V jednu chví-
li rekolektor řekl, že projde svatyní a uči-
ní to, co Ježíš – povolá několik apoštolů. 
Ve svých myšlenkách jsem se usmála: „Bo-
že, Ty a ty Tvé náhody… Jestli to je odpo-
věď na moji modlitbu, udělej vybraného 
člověka ze mě. Řekni ústy toho kněze: 
»Pojď za Mnou«, přikaž mi opustit mou 
dobrou, ne špatně placenou práci, a já ji 
opustím a půjdu, kamkoliv mě pošleš.“ 
Kněz začal kráčet kostelem, bral s sebou 
břichatého muže, ženu šedivou jako ho-
loubek, rozcuchaného chlapce v červené 
bundě s kapucí. Pevným krokem mě mi-
nul, zatímco jsem stála s očekáváním pl-
ným napětí. „Ne – to ne,“ pomyslela jsem 
si jak navztekané děcko, abych za něko-
lik sekund uslyšela vytoužené: „Půjdeš za 
Mnou?“ Se zbytkem sebekontroly jsem se 
udržela, abych samou euforií nevyskočila 
z lavice. Když nebe k něčemu zve, nadše-
ní se stává tak silným a zřejmým, že není 
místa na pochyby.

Milosrdenství

Jednou jsem se modlila před obrazem 
Ježíše Milosrdného a poprosila: „Dovol 
mi, abych Tě viděla v druhém člověku.“ 
Náhle jsem zřetelně spatřila, jak se tvář 
z obrazu začíná měnit, ukazují se obli-
čeje mužů i žen, starých i dětí. Uslyšela 
jsem v srdci: „Nebude ti chybět má mi-
lost.“ O několik dní později jsem potkala 
známou. Dlouho jsme se neviděly. Uká-
zalo se, že Goša pracuje v Domě společ-
né pomoci, vedeném řeholními sestrami. 
Svěřenci jsou lidé s hlubokou intelektuál-
ní i tělesnou nedostatečností. Poslouchala 
jsem o okruhu povinností opatrovatele ta-
kových osob a ujasňovala si, že ještě před 

půlrokem bych nepřijala žádnou práci ta-
kového typu ani za žádné peníze. Teď ale 
vůbec nejde o naditou peněženku, o stav 
konta, ale o srdce. A v srdci je opravdová 
bouře: obava – jen při pomyšlení, že kvůli 
takové službě bych měla opustit své dosa-
vadní zaměstnání, a zároveň hluboké pře-
svědčení, že právě k tomu mě volá Bůh.

Neměla jsem o té práci ani za mák ně-
jakou představu, ale šla jsem na kvalifikač-
ní pohovor. Ve své dosavadní kariéře jsem 
předkládala lidem exkluzivní kýč. Doplňu-
jící reference? „Mohu vše v tom, jenž mě 
posiluje.“ (Flp 4,13) Dostala jsem práci. 
Nevěděla jsem, jestli se mám těšit. Vždyť 
jsem se k ní nehodila. Byla jsem přesvěd-
čena, že to nezvládnu – já, manekýnka 
z obchodní galerie… Nikdy jsem nepře-
vinula dítě, a teď mám přebalovat dospě-
lé ženy? Přece se toho všeho štítím! Asi 
jsem se zbláznila…

Není to lehké

Nikdy jsem neměla žádný kontakt s oso-
bami s intelektuální neplnoprávností. Ne-
vím, jak se mám chovat, co říkat, co dě-
lat, čeho se vyvarovat. Je to jiný svět. Jiná 
planeta. Průměrný věk chovanek ve skupi-
ně je – kolem 30 let. Moje povinnosti jsou 
jako v domě, protože to je jejich dům. Ně-
které ženy mají kontakt s rodiči, kteří se 
o ně skutečně starají a pravidelně si je be-
rou na propustky. Pro ostatní pacientky 
jsou jejich celým světem sestry a pečova-
telky, je to jejich rodina.

Polovina děvčat má pleny, některé le-
ží s hlubokou mozkovou paralýzou všech 
končetin. Učím se mít odstup k této sku-
tečnosti. Směs hluboké intelektové nesvé-
právnosti, autismu a mnoha jiných one-
mocnění u některých tvoří výbušnou směs. 
Občas se projeví agresivní i autoagresivní 
chování. S žádnou z těch dívek není mož-
né rozumně promluvit. Hledím na dospě-
lé ženy, které se občas chovají jako malé 
děti, vytrhující si vzájemně z rukou hrač-
ky. Pacientky je třeba umýt, převléknout, 
převinout, některé nakrmit. Když někte-
rá vyzvrací oběd, samo se to neuklidí. Bě-
hem prvních dní při výměně plenek boju-

Celosvětová síť modlitby s papežem
ČESKÁ REPUBLIKA

Jeden z úmyslů Celosvětové sítě mod-
litby s papežem je vždy představen až na 
začátku měsíce (nikoliv na celý rok do-
předu), aby tak mohl lépe reagovat na 
aktuální potřeby. S ohledem na tuto sku-
tečnost není v technických možnostech 
redakce Světla zajistit včas kompletní 
přehled úmyslů. Na přání některých na-
šich čtenářů otiskujeme vždy na začát-
ku měsíce alespoň již známé úmysly, aby 
se tak mohli zapojit do společné mod-
litby. Aktuálně lze sledovat uveřejnění 
papežova úmyslu např. ve zprávách na 
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 nabízím 
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, Matkou na-
šeho Pána a Matkou církve, to vše přiná-
ším jako svou nepatrnou oběť zejména 
na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU  
MODLITBY NA ÚNOR 2021

VŠEOBECNÝ ÚMYSL:
Modleme se za ženy, které se staly 

oběťmi násilí, aby je společnost  
chránila, brala vážně jejich utrpení  

a byla ochotna je vyslechnout.

NÁRODNÍ ÚMYSL:

Děkujeme za dobré zdravotnictví  
v naší zemi a prosíme za všechny,  
kdo pečují o potřebné, aby v nich  
viděli obraz Boží a svou službu 

jim prokazovali s úctou a láskou.

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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Biskup Varden: O vnitřním životě  
už neumíme mluvit, ale stále ho hledáme

Dnešní svět ztratil primát vnitřního 
života a spolu s ním také jazyk k jeho 
vyjádření. V člověku však stále existuje 
hluboká touha po transcendenci. Pouka-
zuje na to norský trapista, narozený v ne-
praktikující luteránské rodině, kterého do 
katolické církve zavedla sakrální hudba 
a životní svědectví polského salesiána.

Erik Varden je nyní biskupem terito-
riální prelatury Trondheim. Jeho biskup-
ské svěcení v roce 2011 bylo historickou 
událostí. Žádný katolický biskup nebyl 
svěcen v nádherné gotické katedrále nad 
hrobem sv. Olafa od časů reformace v ro-
ce 1537. Šestačtyřicetiletý řeholník je au-
torem mnoha knih o spiritualitě, modlit-
bě a gregoriánském chorálu. Zamýšlí se 
také nad současným stavem křesťanství 
a nejdůležitějšími otázkami, které si kla-
de současný člověk. Norský trapista zdů-
razňuje, že otázka po smyslu vede lidi 
k aplikování nejrůznějších meditačních 
praktik, ve kterých namísto křesťanského 
mlčení nastupuje ticho bez Boha. V tom-
to radikálním hledání však narůstá po-
cit osamocenosti, zatímco v křesťanství 
je ticho „stavem pohotovosti“ připravu-
jícím k setkání s Bohem, jako u proroka 

Eliáše na hoře Horeb. „Mnišské mlčení 
neznamená sebeizolaci, nýbrž prostor 
nasměrovaný k hledání společenství,“ 
zdůrazňuje biskup Varden.

Norský trapista dále poukazuje na 
to, že křesťanské naslouchání zakládá 
možnost změny, reflektuje skutečnost, 
že nemáme odpovědi na všechny otáz-
ky. Tento postoj je v protikladu k tomu, 
co předkládá dnešní svět omámený má-
nií bezpečného zajišťování všeho: živo-
ta, práce i lásky. „Život je ovšem rizi-
kem a mluví o tom samotný Ježíš, když 
předvídá, že jeho následování něco sto-
jí, avšak vede ke skutečné svobodě, která 
přináší radost,“ zdůrazňuje biskup Var-
den. „Naše společnost podléhá posedlos-
ti klamným bezpečím, která plodí jedině 
neklid, další uzavírání a smutek,“ dodá-
vá norský trapista. Zdůrazňuje také, že 
současný člověk, jakkoli si to zcela ne-
uvědomuje, velmi touží po hlubším vnitř-
ním životě. Ztratil však jazyk, který by 
o něm dokázal mluvit, a jeho obnovení je 
jednou z velkých výzev na cestě objevo-
vání a prohlubování vlastní duchovnosti.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,  
15. ledna 2021

ji s reflexem na zvracení. Fyzicky to také 
není lehké. To není exkluzivní butik. Na 
jednu stranu se mi chce utéct, na druhou 
cítím, že mám zůstat. To místo porušuje 
stereotyp, s jakým si mnozí spojují podob-
ná zařízení. Jsou tu barevné stěny, pěkně 
zařízené pokoje. Je zde čisto, útulno, do-
mácké prostředí. Výjezdy do dílen, doplň-
kové činnosti, rehabilitace, muzikoterapie.

Domácí

Každá pacientka je jiná. Každá má svůj 
svět, ke kterému mám přístup ve větší či 
menší míře. Žádnou nezajímá stav konta, 
titul před jménem nebo vzhled těch, kte-
ří se s ní potkávají. Ony se dívají bezpro-
středně do nitra člověka, rozpoznají emoce. 
Chtějí být docela prostě přijaty, takové, jaké 
jsou. Celý jejich materialismus je zaměřen 
na coca-colu, kávu nebo balíček sladkostí.

Ula nemá ráda křik. Občas si kouše 
vlastní ruku, protože jinak nedokáže uvol-
nit své emoce. Nejpřiměřenější reakcí je 
odvrátit její pozornost. Má ráda plyšové 
medvídky, koupel v horké vodě a hudbu. 
Zvláště staré, předválečné kousky. Prstem 
si vyťukává rytmus. Otvírá sešit a maluje 
kolečka. Jedno za druhým. Má v sobě ob-
rovské poklady lásky. Objímá mě několi-
krát za den a ptá se: „Máte mě ráda?“ Stří-
dá to s prosebným: „Ať neumřete!“

Náctiletá Darja je v té skupině nejmlad-
ší. Má mozkovou paralýzu všech končetin 
a mikrocefalii. Ležící, úplně bezbranná vů-
či světu a silným spasmům. Co to zname-
ná? Kdo měl bolestivou křeč lýtka, ať si 
to v představě rozšíří na celé tělo – vítejte 
v Darjině světě.

Kornélie je velmi klidná. Nemluví. Má 
paralýzu lícních svalů. Ze lžičky vysává roz-
močené jídlo. Zvládá to. Zvláště když se 
zaměří na kávu stojící bez dohledu. Stačí 
chvilička, kdy se nikdo nedívá. Pro teku-
tý kofein je schopna udělat všechno. Vět-
šinou je jí zima. Ačkoliv je horko, ukazuje 
posunky, že chce svetr. Všude najde kousek 
slunce, vybere si nejteplejší místo a usadí 
se tam jako kočka. Když se dlaní dotýká 
hlavy, tím se ptá, jestli je hodná, což se jí 
musí zřetelně potvrdit.

Zuza krade jídlo. Všechno, co se dá 
sníst (co se nedá, to také). Musí se hlí-
dat. Beze všeho by snědla banán i se slup-
kou a švestky s peckami. Na procházce je 
na ni také třeba dohlédnout, protože tře-
ba listí nebo nezralé třešně mohou být ve 

vteřině zkonzumovány. Neposedí na jed-
nom místě. Celý den někde cupitá. Sál – 
chodba, chodba – sál. Učím ji modlitby. 
Zapamatuje si jednotlivá slova, která s nad-
šením a s hlasitým tleskáním plete do sly-
šeného obsahu.

Matylda, přezdívaná šéfka, má v oblibě 
všechny „stavět do latě“ zvednutým prstem. 
Mazlí se, ale za chvíli dokáže spustit tako-
vý proud nadávek, že jdu do kolen. Přes to 
všechno mám pro ni slabost. Miluje hodin-
ky. Není důležité, jestli mají ručičky nebo 
ne. Je půl čtvrté. Převážně je půl čtvrté.

100 procent přirozené upřímnosti

Bože, šílím! Ponejprv miluji svou práci, 
přestože jsou s ní obtíže. Ježíši, dovoluješ 
mi na mé chovanky hledět Tvýma očima. 
Jak Ty je miluješ, jak Ty se s nimi těšíš! Jak 
Ty je používáš, aby proměňovaly mé srd-
ce! Dříve jsem jezdila z rekolekcí na reko-
lekce, abych duchovně rostla. Teprve na 
tomto místě prožívám nejskutečnější re-
kolekce lásky. Děkuji… Chci jít za Tebou, 
Bože, bez kompromisů, úplně celá. Chci 

zanechat sítě a všechno, co jsem dosud 
lovila, a jít za Tebou. Během každodenní 
modlitby Otče náš velice zaměřuji srdce na 
slova „buď vůle Tvá“.

Úsměv lidí intelektuálně neplnopráv-
ných je zcela plnoprávný. Přirozený, upřím-
ný, bez silikonu, manýrů, jak se ukázat 
v lepším světle. To naše úsměvy jsou často 
na popruhu, o strojenosti, pěkným úsmě-
vem ke špatné hře. Moje chovanky nic 
nepředstírají. Buď tě mají rády, nebo ne.

Pozoruji reakce lidí, na ulici nebo 
v městské hromadné dopravě na podivíny, 
kteří ze sebe vydávají zvláštní zvuky a kolé-
bají se autistickým pohybem. Někteří lidé 
zvedají obočí s grimasou plnou znechucení 
a vzdalují se do bezpečné vzdálenosti, ja-
ko by se intelektuální neplnoprávnost pře-
nášela kapénkovou infekcí. Mysl i tělo do-
tknuté neplnoprávností, a srdce naprosto 
plnoprávné, nečervivé – 100 procent při-
rozené upřímnosti.

Marta Przybyła
Z Miłujcie się! 4/2020 přeložila -vv- 

(Redakčně upraveno)
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„Pracujme, dokud je den. Až přijde 
noc, tak se postará Pán,“ říkával první 
český salesián, P. Ignác Stuchlý. Papež 
František 21. prosince 2020 při audienci 
pro prefekta Kongregace pro svatořečení 
schválil dekret potvrzující hrdinské ctnos-
ti tohoto Božího služebníka. Spolu s ním 
uznal mučednictví italského soudce Ro-
saria Livatina, zavražděného mafií, a hr-
dinský stupeň ctností u dalších dvou bis-
kupů, tří kněží a jedné řeholnice.

Prohlášení P. Ignáce Stuchlého, za-
kladatele českého salesiánského díla, 
za „ctihodného“ přišlo v závěru měsíce, 
na který připadlo 151. výročí jeho naro-
zení. Podrobné informace o jeho živo-
tě přinášejí webové stránky České sa-
lesiánské provincie, věnované procesu 
svatořečení, který byl zahájen roku 1993 
(https://istuchly.cz).

P. Ignác Stuchlý se narodil ve slezské 
Boleslavi 14. prosince 1869. V pětadvace-
ti letech (září 1894) přijíždí k salesiánům 
do Turína, vstupuje do noviciátu a po-
kračuje ve studiích, zahájených u domi-
nikánů v Olomouci. V listopadu 1901 
přijímá kněžské svěcení. Poté působí 
v salesiánském konviktu v Gorici, od-
kud odjíždí do slovinské Lublaně s úko-
lem dostavět zde kostel a pečovat o sa-
lesiánský ústav (1910). Tuto práci mu 
značně zkomplikovala první světová vál-
ka, takže ji zakončil až v roce 1924. Po-
té byl poslán do italské Perozy, kde žilo 
v salesiánské komunitě i několik Čechů, 
a kam byli na salesiánskou formaci posí-
láni chlapci z Československa. V té době 
začíná v Československu zájem o příchod 
salesiánů. Po rozmanitých peripetiích 
kupují salesiáni ve Fryštáku klášter od 
sester Neposkvrněného Početí. V září ro-
ku 1927 sem v čele s P. Stuchlým dorazi-
lo z Perozy 17 chlapců a 3 salesiáni. Dí-
lo se brzy rozrůstá a P. Stuchlý, který si 
mezitím pro svou bílou hlavu vysloužil 
od Fryštačanů přezdívku Staříček, se za-
sadí o vybudování dalších salesiánských 
ústavů v Československu (Ostrava, Pra-
ha, Brno, Pardubice…) a roku 1935 je 
jmenován inspektorem nově zřízené sa-

mostatné České salesiánské provincie. 
V průběhu druhé světové války je něko-
lik salesiánských ústavů zabráno nacis-
ty, po válce se Fryšták opět stává sídlem 
salesián ského aspirantátu. V březnu 1950 
utrpěl Ignác Stuchlý záchvat mozkové mrt-
vice a zůstal upoután na lůžku, po zru-
šení řádů a deportaci řeholníků o měsíc 
později byl umístěn do domova důchod-
ců v Lukově poblíž Fryštá-
ku, kde v lednu 1953 umí-
rá. Mezi lety 1927–1948 
Ignác Stuchlý doprovodil 
k salesián skému řeholnímu 
povolání na 200 sale siánů. 
Se spolubratřími prožil dra-
ma druhé světové války 
a zrušení salesiánského dí-
la v roce 1950.

Ignác Stuchlý byl nejen 
zakladatelem „struktur“ sa-
lesiánského díla, ale přede-
vším živým příkladem kontinuity salesián-
ské tradice, kterou načerpal od italských 
salesiánů v Turíně a v Římě, přičemž mi-
mořádný vliv na něho měl nástupce Do-
na Boska, bl. Michal Rua. Svou vytrvalost 
a věrnost Bohu i Donu Boskovi osvědčil 
také v izolaci po roce 1950 v posledních 
letech života. Povzbuzoval tehdy mladé 
salesiány, aby se za žádných okolností 
nenechali zviklat od svého původního 
povolání a zůstali věrní Kristu a církvi. 
„Jen vytrvat a držet fest,“ bylo jeho ob-
líbené rčení.

Tato houževnatost jej pojila s ital-
ským laikem Rosariem Angelem Livati-
nem (1952–1990), který vnášel nejvyšší 
křesťanské hodnoty – milosrdnou lásku 
a odpuštění – do své nelehké práce stát-
ního zástupce při soudu v sicilském Agri-
gentu, kde se účastnil trestních řízení ve 
věci nejožehavějších mafiózních deliktů, 
do kterých byly zapojeny nejvyšší italské 
politické špičky (jako vůbec první v ital-
ských dějinách v osmdesátých letech vy-
slýchal ministra tehdejší vlády). Zemřel 
ve věku osmatřiceti let při atentátu v září 
1990, když svým vozem a bez ochranky 
cestoval na pracoviště. „Kristus nikdy ne-

řekl, že máme především být spravedliví, 
ačkoli při mnoha příležitostech vyzdvihl 
ctnost spravedlnosti. Přikázání vzájemné 
lásky však povýšil na povinnou normu na-
šeho chování, protože právě tento kvali-
tativní posun je pro křesťana příznačný,“ 
prohlásil při jedné konferenci tento sicil-
ský soudce, který si do svých diářů zapi-
soval šifru, zprvu zcela nepochopitelnou 

pro vyšetřovatele atentátu: 
S.T.D. – Sub tutela Dei [Pod 
ochranou Boží].

Na dekretech, které po 
papežově schválení zve-
řejnila Kongregace pro 
svatořečení, najdeme ješ-
tě jednoho soudce. Hr-
dinského stupně ctností 
dosáhl španělský biskup 
a právník Vasco de Quiroga 
(1470–1565). Byl prvním 
biskupem středomexického 

Michoacánu, hájil práva domorodých in-
diánů a sepsal četná odborná pojednání.

Titul „ctihodný“ nyní přísluší také je-
ho rodákovi, který žil o několik století 
později. Diecézní kněz Antonio Vicen-
te González Suárez (1817–1851) strávil 
svůj krátký život na Kanárských ostro-
vech, kde roku 1851 zemřel jako dobro-
volná oběť při epidemii cholery ve čtyři-
atřiceti letech.

Heroičnost ctností byla při téže pa-
pežské audienci pro prefekta Kongrega-
ce pro svatořečení potvrzena také u tří 
italských duchovních a jedné řeholnice 
téže národnosti. Jsou to: pomocný bis-
kup Ancony, servita Bernardino Piccinel-
li (1905–1984); diecézní kněz a partyzán 
Antonio Seghezzi (1906–1945), který ze-
mřel na konci války v Dachau; diecézní 
kněz Bernardo Antonini (1932–2002), mi-
sionář v Rusku a Kazachstánu; a konečně 
sestra Rosa Staltari (1951–1974), členka 
kongregace Dcer Nejsvětější Panny Ma-
rie Spoluvykupitelky, mystička 20. století.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,  
22. 12. 2020  

(Redakčně upraveno)

Papež František uznal hrdinské ctnosti  
českého salesiána P. Ignáce Stuchlého
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Z toho konkláve vyšel kardinál 
Ratzinger jako papež Bene-
dikt XVI., který ve svém učení 

nejedenkrát obracel pozornost k šířícímu 
se – obzvláště v západním světě – relati-
vismu, který pod záminkou „tolerance“ 
a „rovnosti“ stále systematičtěji a stále 
důrazněji diskriminuje lidi beroucí váž-
ně svoji křesťanskou víru. Mluvíme zde – 
nutno zdůraznit – o křesťanech různých 
vyznání (nejenom o katolících).

Nový způsob pronásledování

V encyklice Caritas in veritate publiko-
vané v roce 2009 Benedikt XVI. napsal, 
že na počátku 21. století máme v tzv. roz-
vinutých západních zemích co do činění 
s „šířením naprogramované náboženské 
lhostejnosti nebo praktického ateismu ze 
strany mnoha zemí“ (srov. CV, 29). Je tře-
ba si povšimnout, že papež mluvil o ce-
losvětovém působení (o „šíření“), jehož 
cílem je vyloučení z široce chápané ob-
lasti veřejné jakéhokoliv nadpřirozeného 
(transcendentního) rozměru.

Tato akce je spojená v širokém měřít-
ku s naplánovanými formami diskrimina-
ce lidí věřících v Krista. Toto téma bylo 
Benediktem XVI. nejedenkrát zmiňováno 
během jeho apoštolských cest do různých 
zemí, které se z jedné strany chlubí vel-
mi rozvinutou „ústavodárnou rovnopráv-
ností“ a rozhodným překonáváním „jazy-
ka nenávisti“, a z druhé strany jménem 
stejných hodnot a stále výrazněji proná-
sledují křesťany.

Je třeba rovněž uvést slova Benedik-
ta XVI., která pronesl v roce 2010 během 
své cesty do Velké Británie. Papež si tehdy 
povšiml, že „jsou lidé, kteří se dožadují, 
aby hlas víry umlkl nebo se alespoň pře-
nesl do sféry čistě privátní. Další tvrdí, že 
je třeba přestat veřejně slavit různé svátky, 
takové jako Vánoce – vedeni neodůvod-
něným přesvědčením, že ty mohou něja-
kým způsobem urážet vyznavače jiných 
náboženství nebo osoby nevěřící. A dal-
ší zase tvrdí – paradoxně to zdůvodňují 

snahou odstranit diskriminaci –, že je tře-
ba někdy žádat od křesťanů plnících ve-
řejné funkce, aby postupovali proti vlast-
nímu svědomí. Ty znepokojující signály 
svědčí o neuznávání nejenom práv věří-
cích lidí na svobodu svědomí a svobodu 
náboženskou, ale také o neuznávání zásad-
ní role náboženství ve veřejném životě.“

Víra jako něco nenormálního

Je třeba zdůraznit, že spatřuje takto si-
tuaci křesťanů v „rozvinutých“ západních 
zemích na prahu 21. století, Benedikt XVI. 
kráčel ve stopě svého bezprostředního 
předchůdce na Stolci Petrově – sv. Jana 
Pavla II. V apoštolské adhortaci Ecclesia 
in Europa, publikované roku 2003, tedy 
na konci svého dlouhého pontifikátu, psal 
Svatý otec o sílících pokusech „vyloučit 
při utváření podoby Evropy náboženské 
dědictví a zvláště hlubokou křesťanskou 
duši a položit základy práva národů, kte-
ré ji vytvářejí, aniž by tyto čerpaly z mí-
zy křesťanské víry“.

Efekt tohoto úsilí byl takový, napsal 
v roce 2003 sv. Jan Pavel II., že při hod-
nocení duchovní kondice našeho konti-

nentu na počátku 21. století, „nabýváme 
dojmu, že nevíra je něčím přirozeným, 
zatímco víra vyžaduje společenské ově-
řování, které není ani zřejmé, ani před-
pokládané“.

Hodnocení formulovaná sv. Janem 
Pavlem II. i Benediktem XVI. na adresu 
křesťany stále důrazněji vnímané „dikta-
tury relativismu“ v západních zemích na-
cházejí svá potvrzení ve stále četnějších 
případech nevraživosti vůči přítomnosti 
symbolů křesťanské víry ve veřejné sféře, 
jako i v pronásledování osob, které nechtě-
jí „zprivatizovat“ svoji víru, což znamená, 
že ony se nehodí k šíření demoralizace 
(zvláště mladého pokolení) či rozmani-
tých projevů „civilizace smrti“, jenom pro-
to, že ty mají demokratickou legitimizaci.

Jak vznikají „morální ztráty“

V této souvislosti je třeba připomenout 
výrok Evropského soudu pro lidská práva 
vydaný roku 2009 ve Štrasburku, podle 
kterého přítomnost křížů ve školních tří-
dách „porušuje práva rodičů na výcho-
vu dětí ve shodě s vlastním přesvědče-
ním“ a „narušuje náboženskou svobodu 
žáků“. Tímto způsobem byla zakončena 
soudní bitva, kterou v roce 2002 začala 
jedna z Finska pocházející italská občan-
ka, která se už tehdy domáhala odstraně-
ní křížů ze školy, do níž chodily její děti. 
Tribunál následně přiřkl výplatu pěti ti-
síc euro pro navrhovatelku za „morální 
ztráty“, které za všechna ta léta utrpěla…

Vánoce bez Boha

V posledních letech jsme svědky sku-
tečné války vypovězené po obou stranách 
Atlantiku křesťanskému rozměru svátků 
Božího narození, jejímž cílem je, aby bylo 
zredukováno připomenutí narození Syna 
Božího v Betlémě na „Zimní svátky (Zim-
ní prázdniny)“ – Winter Festival (Winter 
Holiday), jejichž nejdůležitějším obsahem 
musí být „svátkování“ v obchodních mar-
ketech, „uctívání“ dalšího snižování cen 
a sdílení „dobrých zpráv“ o dalších pro-
moakcích. Jenom aby si lidé nepřipomí-
nali toho, který přišel na svět v Betlémě 
před dvěma tisíci lety…

Kdo nechce uznat ty nové, zlaicizované 
svátky, musí počítat s důsledky. Tak jako 
jeden školní sbor z hrabství Essex ve Vel-
ké Británii, který byl v roce 2009 odvolán 
z koncertu písní „k příležitosti zimních 

Grzegorz Kucharczyk

Diktatura relativismu (1)
Během mše svaté sloužené 18. dubna 2005, která otevírala konkláve po smr

ti Jana Pavla II., mluvil kardinál Joseph Ratzinger v homilii o „diktatuře rela
tivismu“, která „nic neuznává za definitivní a jako jedinou míru věcí ponechává 
pouze vlastní já a jeho choutky“.
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svátků“ (Corringham Winter Festival), 
poněvadž jeho organizátoři tvrdili, že ko-
ledy zpívané mladými sboristy jsou „pří-
liš náboženské“, to znamená, že se pří-
mo vztahovaly k Ježíši Kristu a Marii…

Červený kříž bez Krista

Revoluční bdělost vůči křesťanskému 
charakteru vánočních svátků ukázalo v ro-
ce 2009 i vedení britského Červeného kří-
že, které přikázalo, aby po dobu Vánoc 
na všech jemu podléhajících pracovištích 
zmizely jakékoliv symboly připomínající 
křesťanství (včetně slova „Christmas“). 
Odůvodnění, jaké britský Červený kříž 
podal, se týkalo „náboženské citlivosti“ 
vůči muslimské společnosti sídlící na Os-
trovech, která – jak se můžeme domnívat 
– by se cítila hrubě „uražena“ obrázkem 
Svaté rodiny v Betlémě...

Mluvčí britského Červeného kříže vy-
světloval zmíněné rozhodnutí a tvrdil, 
že „Červený kříž je neutrální organizace 
a nechceme být spojováni s jakoukoliv 
politickou stranou nebo s konkrétní filo-
sofií [sic!]. Nechceme být vnímáni jako 
křesťanská, muslimská nebo židovská or-
ganizace, poněvadž by to mohlo mít ne-
příznivý vliv na naši schopnost působení 
v místech konfliktů na celém světě.“ Jde-
me-li po stopách takového rozumování, 
bylo by třeba se tázat, zda samotný ná-
zev oné charitativní organizace (Červe-
ný kříž) nepřináší s sebou konotace, kte-
ré zraňují „náboženské cítění“ muslimů…

Náboženská vnímavost,  
o kterou je třeba dbát

Péče o „náboženské city“ je v poslední 
době často využívanou záminkou k tomu, 
aby bylo umožněno odstraňování křes-
ťanské symboliky z ulic a náměstí evrop-
ských měst. Vedení francouzského města 
Amien su, které v roce 2012 ovládli socia-
listé, rozhodlo o změně názvu z „Vánoč-
ních trhů“ na „Trhy zimní“. Šlo samozřej-
mě trochu o muslimskou citlivost… Ve 
stejném roce a ze stejného důvodu vede-
ní Bruselu přijalo rozhodnutí o nahrazení 
vánočního stromku stojícího na náměstí 
„elektrickým stromečkem“.

Nechceme nijak přehlížet nepřátelské 
projevy vůči křesťanstvu u mnoha před-
stavitelů muslimské společnosti v západ-
ních zemích, je ale třeba brát v úvahu, že 
rovněž v mnoha případech je odvolávání 

se na „náboženské city“ vyznavačů islá-
mu pro bojovné laicizátory jedině zámin-
kou k realizování vlastní, protikřesťanské 
programové agendy.

Záminky a dvojí standardy

Je třeba připomenout případ 55leté 
Nadii Eweidy, pracující v British Airways 
na londýnském letišti Heathrow. V roce 
2006 jí vedení britského přepravce při-
kázalo sundat malý křížek, který nosila 
na krku. Když to žena odmítla, přikáza-
li jí, že musí jít na neomezenou neplace-
nou dovolenou… Eweida v jednom z roz-
hovorů pro tisk následujícím způsobem 
objasňovala svůj postup: „Nechci niko-
mu vnucovat svoji víru, chci však, aby by-
la respektována. Každý má mít právo na 
otevřené vyjadřování své víry. Dělám to 
viditelným způsobem, ale diskrétně. Čer-
pám útěchu z nošení křížku. Musím ho 
nosit, tak jako se nosí teplý plášť v zimě. 
To je jako druhá přirozenost. Ani o tom 
nepřemýšlím. Schovat ho by znamenalo 
říci, že se stydím za svou víru. Jednodu-
še chci být identifikovaná jako křesťanka. 
Sundání křížku by bylo odmítnutím Ježí-
še, zneuznáním místa, které on za ujímá 
v mém životě.“

Žena rovněž obrátila pozornost ke 
dvojím standardům, které vedení British 
Airways používá. Shodně se zavedenými 
procedurami – jako každý pracovník té 
firmy – byla Eweida poslaná na tzv. ško-
lení na téma různorodosti (diversity trai-

ning), během kterého, jak připomínala 
v jednom z rozhovorů, „jsme diskutova-
li na téma zastrašování a různých způso-
bů nesprávného chování, podle scénářů, 
kde vystupovali lidé různých náboženství 
a různých kultur. Například nás vybízeli, 
abychom zvažovali způsob přiměřeného 
chování k muži v turbanu.“

Na otázku, kterou položila Nadia Ewei-
da: A co „s citlivostí vůči křesťanské víře“? 
– osoba vedoucí školení tvrdila, že se ko-
ná „podle ustáleného vzoru a není možné 
slíbit, že do něj bude v budoucnu doplněn 
jakýkoliv dodatek týkající se křesťanství“.

V téže době, kdy vedení British Air-
ways přikazovalo své pracovnici sundat 
křížek, ve stejné firmě pracující sikhové 
neměli žádný problém s nošením svých 
turbanů, které byly formou vyjádření je-
jich náboženství… Žádné problémy s no-
šením šátků na hlavách neměly rovněž 
pracovnice – muslimky, které tímtéž způ-
sobem vyjadřovaly svoji víru.

Abychom poznali celý kontext této zá-
ležitosti, která vyvádí z rovnováhy, mu-
síme připomenout, že Nadia Eweida se 
narodila v Egyptě. Její matka byla z Bri-
tánie a otec Egypťan vychovaný v křes-
ťanské víře (denominace protestantská, 
ne koptská). Ve chvíli, kdy na Eweidu do-
padly represe kvůli nošení malého stříbr-
ného křížku, pracovala žena pro British 
Airways již sedm let. Dříve se na ni ni-
kdo neobracel s podobnými žádostmi.

A navíc, před přijetím zaměstnání 
u britského přepravce pracovala Nadia 
Eweida mj. pro malajsijské, kuvajtské či 
egyptské aerolinie. Nikdo z kádrového 
vedení těchto leteckých společností pa-
třících muslimským státům po ní nikdy 
nežádal, aby sundala křížek…

Žena se rozhodla vstoupit do právního 
sporu se svým zaměstnavatelem, který na-
konec na podzim roku 2006 souhlasil s ta-
kovou úpravou předepsaného dress codu 
(pracovního oblečení) svých zaměstnan-
ců, že by bylo možné křížky nosit, ale „ne 
demonstrativně“. Pomohlo rovněž pobou-
ření veřejného mínění na Ostrovech a pu-
blikování celé záležitosti v místních mé-
diích. Od té doby uběhla řada let. Útlak 
diktatury relativismu pod pláštěm „tole-
rance“ a „rovnosti“ se vzmohl na takový 
stupeň (a ještě je třeba vzít do úvahy in-
doktrinace pod názvem „výchova k růz-
norodosti“ na vzdělávacích pracovištích 

Nadia Eweida
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všech úrovní), že dnes by se dalo stěží 
očekávat podobný přístup ze strany mé-
dií a veřejného mínění.

Svatý Jan Pavel II. varoval: „Navzdo-
ry veškerému zdání je třeba práva svědo-
mí bránit také dnes. Pod hesly tolerance 
se v životě veřejném i v masových sdělo-
vacích prostředcích nejednou šíří velká, 
dokonce stále větší netolerance. Vníma-
jí to bolestně lidé věřící. Spatřujeme ten-
dence odsouvat je na okraj společenské-
ho života, zesměšňuje se a je vysmíváno 
to, co pro ně představuje často největší 
svatost. Ty formy vracející se diskrimina-

ce budí nepokoj a musí hodně nutit k pře-
mýšlení.“ (Skoczów, 22. května 1995)

A dříve: „Víra a hledání svatosti je zále-
žitostí soukromou pouze v tom smyslu, že 
nikdo nezastoupí člověka v jeho osobním 
setkání s Bohem, že Bůh se nedá hledat 
a nacházet jinak než v opravdové vnitřní 
svobodě. Ale Bůh nám říká: »Buďte svatí, 
poněvadž Já jsem svatý!« (Lv 11,44) On 
chce svou svatostí zahrnout nejenom jed-
notlivého člověka, ale rovněž celé rodiny 
a jiné lidské společnosti, stejně tak jako 
národy a společenství. Proto je požadavek 
neutrálnosti světového názoru oprávněný 

hlavně v té oblasti, že stát musí chránit 
svobodu svědomí a vyznání všech svých 
obyvatel bez ohledu na to, jakou víru ne-
bo světový názor vyznávají. Ale požada-
vek, aby do společenského života a živo-
ta státu nebyl v žádné podobě připuštěn 
rozměr svatosti, je požadavkem ateiza-
ce státu a společenského života a nemá 
příliš společného s neutrálním světovým 
názorem.“ (Lubaczów, 3. června 1991)

(Pokračování)
Z Miłujcie się! 4/2019 přeložila -vv- 

(Redakčně upraveno)

Poblíž Getseman odkryta židovská rituální lázeň a raně křesťanský kostel
Izraelský památkový úřad ve spo-

lupráci s Františkánským archeologic-
kým institutem a Ústavem biblických 
studií zakončil archeologický průzkum 
v bezprostřední blízkosti Getsemanské 
zahrady. Nedaleko moderní Baziliky 
národů (zvané též Smrtelných úzkostí 
Páně) byla odhalena židovská rituální 
lázeň a byzantský kostel z doby násle-
dující po arabské konkvistě Jeruzaléma 
(638 po Kr.).

Do Getsemanské zahrady na úpatí 
Olivové hory se Ježíš odebral k modlit-
bě po poslední večeři, před Jidášovou 
zradou, zatčením a ukřižováním. Tato 
lokalita nedaleko jeruzalémského sta-
rého města se záhy stala cílem mnoha 
poutníků, kteří se ubírali do byzant-
ské baziliky Utrpení Páně. O její novo-
dobou architektonickou podobu se ve 
dvacátých letech minulého století a za 
mezinárodní finanční podpory – odtud 
nové jméno Bazilika národů – postaral 
italský architekt Barluzzi. K bezpečné-
mu průchodu poutníků z Getsemanské 
zahrady do baziliky byl vybudován pod-
zemní tunel, který se vyhýbá rušné sil-
nici. Právě při hloubení tunelu došlo 
k archeologickému nálezu – poblíž ba-
ziliky byly odkryty zbytky raně křes-
ťanské kaple, kdežto vyústění tunelu 
v Getsemanech skrývalo další překva-
pení: židovskou rituální lázeň z první-
ho století po Kristu. K tomu vysvětlu-
je P. Eugenio Alliata z františkánského 
Ústavu biblických studií:

„V Getsemanech dosud nikdy nebylo 
nalezeno nic z Ježíšovy doby. Lázeň byla 

identifikována díky typické řadě schůdků, 
které končí v mělké nádrži. Slovo »Get-
semany« v aramejštině znamená »lisov-
na oleje« či »místo zpracování oleje«. Bě-
hem lisování oleje či vína se zbožný Žid, 
aby zachoval rituální čistotu, musel při-
pravit rituální koupelí v příslušné nádr-
ži. Tento objev je důležitý, neboť zatím-
co v Jeruzalémě jsou časté archeo logické 
nálezy z doby Heroda Velikého či řím-
ských prokurátorů, včetně Pontia Piláta, 
v Getsemanech, což je místo zmiňované 
v evangeliích, dosud neexistoval nález 
z této doby.“

Obdobně zajímavý je objev řady ob-
jektů, které lze chronologicky umístit 
do doby arabské nadvlády nad Jeruza-
lémem. Jejich stáří tedy může dosaho-
vat tisíc až dva tisíce let:

„Jsou to zbytky staveb pocházejících 
z období následujícím po islámském do-
bytí Jeruzaléma v roce 638. Vykopáv-
ky odhalily křesťanskou kapli s velice 
dobře zachovanou apsidou, oltářem a řec-
kým nápisem, který žádá, aby Bůh přijal 
oběť svého věrného služebníka tak, jako 
to učinil s obětí Abrahámovou. Biblický 
patriarcha je považován za vzor věřícího, 
jehož oběť byla Bohu milá. Kolem kap-
le se s největší pravděpodobností rozklá-
dal útulek pro poutníky, přicházející do 
Jeruzaléma, což dosvědčuje trvalou pří-
tomnost křesťanů ve svatém městě i po 
islámské konkvistě.“

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,  
4. ledna 2021  

(Redakčně upraveno)

Vykopávky rituální lázně v Getsemanech byly oficiálně představeny 21. 12. 2020.
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Pondělí 1. 2. 2021
6:05 Pro vita mundi: Běla Gran Jensen (1. díl) 6:50 V po-
horách  po  horách  (46. díl):  Toulovcovy  maštale  – 
Českomoravská vrchovina 7:00 Naše peníze, jejich osud 
7:55 Poletuchy: Na skok na hory 8:40 Moudrost mnichů: 
Umění milovat sám sebe i ostatní [P] 9:00 Živě s Noe [L] 
9:15 Hovory z Rekovic: Iva Bittová 9:35 Outdoor Films 
s Medou a Jiřím Přidalovými (79. díl): Jak aktivně pro-
žít svůj život 11:00 Sýrie – zbytek jeho lidu 11:35 Živě 
s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední mod-
litba [L]  12:05  Mše  svatá  z kaple  Telepace [L] 
12:50 Příběhy odvahy a víry: Můj Ararat (11. díl): Ať je 
požehnán navěky! 13:20 Struny nad Oslavou 14:00 Za ob-
zorem [L] 14:35 V souvislostech 14:55 Noční univerzita: 
P. Daniel Ange – A dám vám nové srdce 16:05 Rangers na 
Mohelnickém dostavníku 2015 (7. díl) 17:00 Přešel jsem 
hranici 18:00 Rok na Svatém Hostýně 18:50 Sedmihlásky 
(136. díl): Ruža sem ja,  ruža 18:55 O Čertových ska-
lách: Pověsti z Hornolidečska 19:00 Přehrada Kružberk 
1957–2017: videodokument o rekonstrukci vodního díla 
19:20 Vezmi a čti: Leden 2020 19:35 Moudrost mnichů: 
Umění milovat sám sebe i ostatní 19:50 Přejeme si … 
20:05 Biblická studna [L] 21:10 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín (104. díl) [P] 21:20 V pohorách po horách (80. díl): 
Oderské vrchy 21:30 Za obzorem 22:05 Noemova pošta: 
Leden 2021 23:40 Cvrlikání (24. díl): Stráníci 0:45 Můj 
chrám: Akademický sochař Petr Váňa v kapli sv. Judy 
Tadeáše, Dobřichovice 1:00 Noční repríza dopoledních 
pořadů.

Úterý 2. 2. 2021
6:05  Pro  vita  mundi:  Běla  Gran  Jensen  (2. díl) 
6:45 Matějská pouť 7:05 Outdoor Films s Markétou Peggy 
Marvanovou a Adamem Záviškou (96. díl): Nejdelší závod 
planety 8:40 Moudrost mnichů: Mistrova řehole 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:15 Tak trošku jiný lyžák 9:35 V souvislostech 
10:00 Noční univerzita: Doc. Petr Dvořák – Filosofické zá-
klady genderové teorie a ideologie 11:20 Velehradská za-
stavení, díl 3. – Arcibiskup Antonín Cyril Stojan 11:35 Živě 
s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 Made in Ružomberok 12:45 V pohorách 
po horách (31. díl): Osoblažsko 12:55 Má vlast: Uničov 
14:00 Za obzorem [L] 14:35 U NÁS aneb Od cimbálu o li-
dové kultuře (142. díl): O ostravské Hlubině 16:05 Rok na 
Svatém Hostýně 16:55 Muzikanti, hrajte 17:20 Moudrost 
mnichů: Mistrova řehole 17:35 Zpravodajské Noeviny: 
2. 2. 2021 [P] 18:00 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
18:45 Uzdrav naši zem – s Jiřím Pavlicou [L] 19:50 Přejeme 
si … 20:05 Klapka [P] 21:10 Řeckokatolický magazín [P] 
21:30 Za obzorem 22:05 Má vlast: Třebíč 23:05 Terra 
Santa News: 27. 1. 2021 23:25 První křesťané: Pohoršení 
kříže 0:00 Letem jazzem (10. díl): .. na lehkou notu, aneb 
život jazzmana 1:10 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 3. 2. 2021
6:05 Pro vita mundi: Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. 
(1. díl) 6:55 Zpravodajské Noeviny: 2. 2. 2021 7:15 Noční 
univerzita: P. Daniel Ange – A dám vám nové srdce 
8:20 Varhany pro svatou Zdislavu 8:40 Moudrost mnichů: 
Ponoření se do... [P] 9:00 Živě s Noe [L] 9:15 Generální 
audience papeže Františka [L] 10:15 V pohorách po ho-
rách (13. díl): Hruboskalsko 10:25 Práce jako na kos-
tele 10:45 Benedikt XVI., s úctou k pravdě 11:35 Živě 
s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Biblická 
studna  14:00  Za  obzorem [L]  14:35  AKA  Trio  na 
Folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou 2016 
15:00 Pověsť o Ludmilině skále na Pulčínských skalách: 

Pověsti z Hornolidečska 15:05 Kibeho: Mariánské poutní 
místo v Africe 16:00 Zpravodajské Noeviny: 2. 2. 2021 
16:20 Ateliér užité modlitby 17:25 Bulharsko: Kořeny 
Romů 18:00 Křižovatka v Příchovicích 18:55 Sedmihlásky 
(136. díl): Ruža sem ja, ruža 19:00 V pohorách po ho-
rách (80. díl): Oderské vrchy 19:15 Terra Santa News: 
3.  2.  2021 [P]  19:35  Moudrost  mnichů:  Ponoření 
se do... 19:50  Přejeme si … 20:05 Nebojte  se... [L] 
21:05 Adorace [L] 22:10 Za obzorem 22:45 Noční uni-
verzita: Roman Cardal – Současná kulturní válka a její 
zdroje [P] 0:20 Generální audience papeže Františka 
0:40 Příběhy odvahy a víry: Můj Ararat (11. díl): Ať je po-
žehnán navěky! 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 4. 2. 2021
6:05 Pro vita mundi: Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. 
(2. díl) 6:40 Terra Santa News: 3. 2. 2021 7:05 Má vlast: 
Uničov 8:05 První křesťané: Pohoršení kříže 8:40 Moudrost 
mnichů: Acedie – neboli duchovní únava [P] 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:15 Žádný zázrak, ani kouzlo, ale funguje to [P] 
9:30 Noemova pošta: Leden 2021 11:05 Guyanská Diana 
11:35 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 O zaniklé Karvinné 12:50 Poutníci času 
(5. díl): S Petrem Modlitbou 13:10 Missio magazín: Leden 
2021 13:35 Generální audience papeže Františka 14:00 Za 
obzorem [L] 14:35 Kmochův Kolín 2019: Dechový orchestr 
ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov 15:15 Hlubinami vesmíru 
s dr. Vladimírem  Kopeckým  Jr.:  Astrobiologie,  2. díl 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 4. 2. 2021 [P] 16:20 Večeře 
u Slováka: 5. neděle v mezidobí [P] 16:45 Moudrost 
mnichů: Acedie – neboli duchovní únava 17:05 Zámek 
Židlochovice – zahrada času 17:35 Ovečky v karan-
téně: 5. neděle v mezidobí [P] 18:00 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 18:45 Uzdrav naši zem [L] 19:50 Přejeme si … 
20:05 Jak potkávat svět (81. díl): S Hanou Fialovou [L] 
21:30 Za obzorem 22:05 Pod lampou [P] 0:10 Poletuchy 
0:55 Zpravodajské Noeviny: 4. 2. 2021 1:15 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Pátek 5. 2. 2021
6:05 Pro vita mundi: Gabriela Rajdusová 6:45 Zpravodajské 
Noeviny:  4.  2.  2021  7:05  CHKO  Moravský  kras  – 
Povodí Punkvy (4. díl) 7:30 Má vlast (1. díl): Karlštejn 
7:55 Slovanský Velehrad 8:20 Můj chrám: Mgr. Andrea 
Růžičková, herečka a modelka v kostele Nejsvětějšího 
Srdce  Páně,  Praha  8:40  Moudrost  mnichů:  Pokání 
a trest [P] 9:00 Živě s Noe [L] 9:15 Patricie Janečková 
a Josef Špaček v GONGu 10:00 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín (104. díl) 10:15 Biblická studna 11:15 Bačkorám 
navzdory: Poslední etapou k cíli 11:35 Živě s Noe [L] 
11:45  Přejeme  si  … [P]  12:00  Polední  modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Rangers 
na Mohelnickém dostavníku 2015 (7. díl) 13:40 Benin – 
cesta návratu 14:00 Za obzorem [L] 14:35 Letem jazzem: 

Pořad nejen pro milovníky jazzu... mladé naděje jazzové 
hudby 15:45 V pohorách po horách (46. díl): Toulovcovy 
maštale – Českomoravská vrchovina 16:00 Zpravodajské 
Noeviny: 4. 2. 2021 16:20 Salesiánské dílo v Rumunsku 
a v Moldavské republice 16:55 Klapka 18:00 Sakartvelo: 
Země pod Kavkazem 18:50 Sedmihlásky (136. díl): 
Ruža sem ja, ruža 18:55 Pověst o velikém ptačisku: 
Pověsti z Hornolidečska 19:05 Svatá Kateřina Sienská 
19:30 Moudrost mnichů: Pokání a trest 19:50 Přejeme si … 
20:05 Kulatý stůl [L] 21:40 Za obzorem 22:15 Koncert 
Pavla Helana: Odry 2018 23:25 Outdoor Films s Markétou 
Peggy Marvanovou a Adamem Záviškou (96. díl): Nejdelší 
závod planety 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 6. 2. 2021
6:05  Pro  vita  mundi:  Doc. ThDr. Tomáš  Novotný 
6:45 Recept na roztroušenou sklerózu: Nerezignovat! 
6:55 Nebojte se... 8:00 Hermie a jeho přátelé: Zbytečná 
hádka 8:30 Cirkus Noeland (4. díl): Roberto, Kekulín 
a Bambulínova návštěva 8:55 Sedmihlásky (136. díl): 
Ruža sem ja, ruža 9:00 Ovečky v karanténě: 5. neděle 
v mezidobí 9:30 GOODwillBOY V. (4. díl) 10:15 V posteli 
POD NEBESY V. (6. díl) 11:10 20 let Akademie Václava 
Hudečka: Luhačovice 11:30 Moudrost mnichů: Dokonalost 
a vady [P]  11:45  Přejeme  si  … [P]  12:00  Angelus 
Domini 12:05 Pod lampou 14:10 Chiara Luce Badano – 
Neobyčejný příběh obyčejné dívky 14:55 Uzdrav naši 
zem – s Jiřím Pavlicou 16:00 Links, rechts, Krejčí, švec!: 
MFF Strážnice 2017 17:30 Příběhy odvahy a víry: Otec 
a syn (12. díl): A Bůh řekl Abrahámovi... 18:00 Mše 
svatá z kaple Telepace [L] 18:45 Ján Miho – heligon-
kář a folklorista 19:15 Moudrost mnichů: Dokonalost 
a vady 19:30 V souvislostech [P] 19:50 Přejeme si … 
20:05 Hlubinami vesmíru – výběr 2020 [P] 20:45 V po-
horách po horách (47. díl): Suchá Belá – Slovenský ráj 
21:00 Mezi pražci (94. díl): Únor 2021 [P] 21:50 Psí život 
22:25 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers v GONGu 
23:20 Likvidace  lepry 23:30 Za obzorem 0:05 Harfa 
Noemova 0:30 Za obzorem 1:00 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Neděle 7. 2. 2021
6:05 Pro vita mundi: Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. 
6:50  Řeckokatolický  magazín  7:10  Od  Františka 
k Františkovi  7:45  Poutníci  času  (5. díl):  S Petrem 
Modlitbou 8:05 Večeře u Slováka: 5. neděle v mezi-
dobí 8:35 Jak potkávat svět (81. díl): S Hanou Fialovou 
10:00 Mše svatá [L] 11:00 Moudrost mnichů: Umění 
stavět [P] 11:15 V pohorách po horách (55. díl): Velká 
Rača – Kysucké Beskydy 11:30 Můj chrám: Novinář 
Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, kostel Nejsvětějšího 
Salvatora, Praha 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba  Sv. otce  Františka [L]  12:20  V souvislos-
tech  12:40  Zpravodajský  souhrn  uplynulého  týdne 
13:25 Muzikanti, hrajte 13:55 Uzdrav naši zem 15:00 Mezi 
pražci (94. díl): Únor 2021 15:45 ARTBITR – Kulturní 
magazín (104. díl) 16:00 Katedrála svatého Václava 
v Olomouci 16:25 Hermie a potopa 17:00 Cirkus Noeland 
(5. díl): Roberto, Kekulín a plamínek 17:25 Sedmihlásky 
(145. díl): Ševci majstři,  Ignac Manda 17:30 Ovečky 
v karanténě: 5. neděle v mezidobí 18:00 Den na kon-
cilu: Událost, která změnila církev 19:00 První křesťané: 
Obrácení impéria 19:30 Moudrost mnichů: Umění stavět 
19:50 Přejeme si … 20:05 Gramofon (4. díl) aneb Hledáme 
písničku pro všední den [P] 21:10 Povolání 22:30 Klapka 
23:35 Polední modlitba Sv. otce Františka 23:55 Sedm 
divů v Těrchové 0:30 Zpravodajský souhrn uplynulého 
týdne 1:10 Noční repríza dopoledních pořadů.
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Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)

BREVIÁŘ PRO LAIKY 30. LEDNA – 6. ÚNORA 2021

 

Liturgická čtení
 Neděle 31. 1. – 4. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Dt 18,15–20
Ž 95(94),1–2.6–7b.7c–9
Odp.: 7c–8a (Kéž byste 
dnes uposlechli jeho hlasu! 
Nezatvrzujte svá srdce!)
2. čt.: 1 Kor 7,32–35
Ev.: Mk 1,21–28

Pondělí 1. 2. – ferie
1. čt.: Žid 11,32–40
Ž 31(30),20.21.22.23.24
Odp.: 25 (Vzmužte se a buďte 
srdnatí všichni, kdo spoléháte na 
Hospodina.)
Ev.: Mk 5,1–20

Úterý 2. 2. – svátek Uvedení 
Páně do chrámu
1. čt.: Mal 3,1–4  
nebo Žid 2,14–18
Ž 24(23),7.8.9.10
Odp.: 10b (Hospodin zástupů,  
on je král slávy!)
Ev.: Lk 2,22–40

Středa 3. 2. – nezávazná 
památka sv. Blažeje  
nebo sv. Ansgara
1. čt.: Žid 12,4–7.11–15
Ž 103(102),1–2.13–14.17–18a
Odp.: 17 (Hospodinova láska od 
věků pro všechny, kdo se ho bojí.)
Ev.: Mk 6,1–6

Čtvrtek 4. 2. – ferie
1. čt.: Žid 12,18–19.21–24
Ž 48(47), 2–3a.3b–4.9.10–11
Odp.: 10 (Vzpomínáme, Bože, 
na tvé milosrdenství ve tvém 
chrámě.)
Ev.: Mk 6,7–13

Pátek 5. 2. – památka sv. Agáty
1. čt.: Žid 13,1–8
Ž 27(26),1.3.5.8b–9abc
Odp.: 1a (Hospodin je mé světlo 
a má spása.)
Ev.: Mk 6,14–29

Sobota 6. 2. – památka sv. Pavla 
Mikiho a druhů
1. čt.: Žid 13,15–17.20–21
Ž 23(22),1–3a.3b–4.5.6
Odp.: 1 (Hospodin je můj pastýř, 
nic nepostrádám.)
Ev.: Mk 6,30–34

Pondelok 1. 2. o 20:15 hod.: A teraz čo?  
(Duchovné dary – sú len pre zasvätených?)
Môžem aj ja získať duchovné dary, alebo je to len pre zasväte-
ných ľudí? Ako sa dajú tieto dary získať? Aké duchovné dary po-
známe a ako mám vedieť, ktorý z nich je pre mňa? Odpovede 
hľadá dp. Ján Buc.

Utorok 2. 2. o 17:30 hod.:  
Vešpery na sviatok Obetovania Pána
Priamy prenos z Vatikánu.

Streda 3. 2. o 20:50 hod.: Katolicizmus (8) / Spolo-
čenstvo svätých – Boží priatelia v nebi i na zemi 
(dokumentárny cyklus)
V tejto časti seriálu sa biskup Barron venuje niektorým z najväč-
ších velikánov a dáva ich za príklad zápalu a kreatívneho poten-
ciálu Cirkvi. Rozpráva životy svätých Kataríny Draxelovej, Teré-
zie z Lisieux, Edity Steinovej či Matky Terezy, ukazuje, že Cirkev je 
ohromným spoločenstvom svedkov, ktorých Kristus povolal, aby 
vytvárali spoločenstvo svätých. 

Štvrtok 4. 2. o 17:00 hod.: Moja cesta (dokument)
Aj pri stále menšom záujme o zasvätený život sa dnes nájdu 

mladí ľudia, ktorí dokážu rozpoznať pozvanie a majú odvahu 
a dôveru nastúpiť na svoju životnú cestu s Bohom. MUDr. sr. Má-
ria Zdenka Dolinajová svoje rozhodnutie nasledovať Krista 
spečatila zložením prvých rehoľných sľubov chudoby, čisto-
ty a poslušnosti v misijnej Kongregácii Služobníc Ducha Svä-
tého večnej poklony.

Piatok 5. 2. o 20:30 hod.:  
Dôkaz viery: Svätá Cecília (film)
Skupinka malých muzikantov z dedinky uprostred hôr ide autobu-
som na národnú hudobnú súťaž. Silná búrka ohrozí nielen účasť 
na súťaži, ale aj ich životy. Dôvera v svätú Cecíliu, patrónku hu-
dobníkov, pomôže prekonať všetko zlé.

Sobota 6. 2. o 20:30 hod.:  
Súdruh Don Camillo 5/5 (film)
Dedinka Brescello, kde je Peppone starostom a Don Camillo fará-
rom, sa chce družobne spojiť s ruským mestečkom. Don Camil-
lo je však proti a rozhodne sa voči tomu postaviť za každú cenu.

Nedeľa 7. 2. o 16:00 hod.:  
Na tónoch vďačnosti
Spomíname, blahoželáme a hráme vašim / našim jubilantom.

Programové tipy TV LUX od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 31. 1. PO 1. 2. ÚT 2. 2. ST 3. 2. ČT 4. 2. PÁ 5. 2. SO 6. 2.

Antifona 1136 1262 1150 1278 1296 1438 1181 1311 1197 1329 1708 1924 1692 1907

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

Ranní chvály:

Hymnus 1136 1263 1151 1279 1296 1438 1182 1312 1198 1330 1709 1925 1693 1907

Antifony 1137 1264 1151 1279 1297 1439 1183 1313 1198 1330 1214 1347 1229 1364

Žalmy 1137 1264 1152 1280 813 914 1183 1313 1199 1331 1214 1347 1229 1364

Krátké čtení a zpěv 1140 1267 1155 1283 1297 1439 1186 1317 1201 1334 1710 1926 1693 1908

Antifona k Zach. kantiku 691 780 1155 1284 1297 1439 1186 1317 1202 1334 1305 1447 1694 1908

Prosby 1140 1268 1155 1284 1297 1439 1186 1317 1202 1334 1711 1927 1694 1908

Závěrečná modlitba 691 780 1156 1284 1298 1440 1304 1446 1202 1335 1305 1447 1306 1449

Modlitba během dne:

Hymnus 1141 1269 1156 1285 1298 1440 1187 1318 1203 1335 1219 1353 1233 1369

Antifony 1142 1269 1157 1285 1172 1302 1188 1319 1204 1336 1219 1353 1234 1369

Žalmy 1142 1269 1157 1286 1172 1302 1188 1319 1204 1336 1219 1353 1234 1370

Krátké čtení 1144 1271 1159 1288 1299 1441 1190 1322 1206 1338 1221 1356 1236 1372

Závěrečná modlitba 691 780 1159 1288 1298 1440 1191 1322 1206 1339 1222 1356 1236 1372

Nešpory: SO 30. 1.

Hymnus 1132 1258 1145 1273 1160 1290 1300 1442 1192 1323 1207 1340 1714 1932 807 907

Antifony 1133 1259 1146 1274 1161 1290 1300 1442 1193 1324 1208 1341 1224 1358 808 908

Žalmy 1133 1259 1146 1274 1161 1291 1300 1443 1193 1324 1209 1341 1224 1359 808 908

Kr. čtení a zpěv 1135 1261 1149 1277 1164 1294 1302 1445 1196 1327 1211 1344 1717 1934 810 911

Ant. ke kant. P. M. 691 780 691 780 1164 1294 1303 1445 1196 1328 1211 1344 1305 1448 692 781

Prosby 1135 1261 1149 1277 1165 1294 1303 1445 1196 1328 1211 1345 1718 1936 811 911

Záv. modlitba 691 780 691 780 1165 1295 1298 1440 1304 1446 1212 1345 1305 1447 692 782

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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YOUCAT: KURZ VÍRY • VŠE, CO JE DOBRÉ 
VĚDĚT O KŘESŤANSTVÍ, V 26 KAPITOLÁCH
Námět a text Bernhard Meuser • Z němčiny 
přeložila Jindra Hubková • Redigovali Ludmila 
Martinková a Jan Palma • Teologický poradce 

P. Jaroslav Brož • Odpovědný redaktor Pavel Mareš • 
Ilustrace Alexander von Lengerke

Vyšlo s církevním schválením. Youcat: Kurz víry se do větší 
hloubky věnuje základním tématům katolické víry a morálního 
učení. Co všechno víme o Bohu? Proč existuje utrpení? Co mají 
Boží přikázání společného s láskou? A k čemu potřebujeme cír-
kev? Publikace je určena především mladým lidem, a to z věřící-
ho i nevěřícího prostředí. Potřebný impuls k dospělejší víře v ní 
najdou i další zájemci: konvertité nebo lidé, kteří se připravují na 
přijetí svátostí církve nebo se po období deziluzí do církve vracejí.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 125x 205 mm, křídový papír, 180 stran, 299 Kč

MATKA BOŽÍ • TŘI MARIÁNSKÉ MODLITBY
Tomáš Špidlík • Z italštiny přeložila Růžena Růžičková
Sanicola • Odpovědný redaktor Pavel Ambros

Podnětný text kardinála Tomáše Špidlíka o třech mariánských 
modlitbách: Zdrávas, Maria (Ave Maria), Velebí má duše (Mag-
nificat) a Zdrávas Královno (Salve Regina). Au-
tor sleduje trojí: historii jejich vzniku, postoj to-
ho, kdo proniká do osvědčených slov této tradice 
zbožnosti, a vděčnost za plody, které slova mod-
liteb přinášejí.

Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.  
Brož., 110x180 mm, 80 stran, 100 Kč

KOMENSKÝ BY ZAJÁSAL • PŘÍBĚH 
SIRIRI
Ludmila Böhmová – Kateřina Lachmanová (ed.)

V roce 2006 se manželé Böhmovi podíleli 
na založení neziskové organizace SIRIRI, která 
podporuje karmelitánské misie ve Středoafrické 
republice (SAR). Pod stejnou hlavičkou vznikl 

v roce 2015 v SAR úspěšný program Škola hrou. Tato kniha před-
stavuje příběh SIRIRI prostřednictvím Lídy Böhmové, která zná 
jeho podstatné části jako málokdo. Je to osobní svědectví člen-
ky zakládajícího týmu SIRIRI, která do díla investovala kus své-
ho života, získala pro něj velkou část své rodiny i přátel a pocho-
pitelně jí velice leží na srdci.

Pavel Nebojsa – Doron • Brož., 130x190 mm,  
336 stran + 16 stran barevné obrazové přílohy, 349 Kč

KÉRKY NA SRDCI • SÍLA MILOSRDENSTVÍ BEZ 
HRANIC
Gregory Boyle • Z angličtiny přeložil Jiří Černý

Autor je americký jezuita, který už více než třicet let požeh-
naně působí mezi mladistvými členy gangů v Los Angeles. Otec 
Greg je vynikající a vtipný vypravěč, ale pře-
devším Boží muž na svém místě, vyzařující 
Kristův soucit a bezpodmínečné přijetí. Ra-
zí teorii, že násilí a věznění ještě nikoho ne-
napravilo, zatímco láska a přijetí ano. Zástu-
py proměněných životů jsou důkazem toho, 
že ví, co říká, a že evangelium není utopie.

Paulínky  
Brož., 120x185 mm, 336 stran, 349 Kč
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