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(Jan 14,15–17.25–26)
Dobrý den, drazí bratři a sestry!
Dnes dokončíme katechezi o modlit-

bě jako vztahu k Nejsvětější Trojici, a ze-
jména k Duchu Svatému. Prvním darem 
v každém křesťanském životě je Duch 
Svatý. Není to jeden z mnoha darů, ný-
brž základní DAR. Duch je darem, o kte-
rém Ježíš přislíbil, že nám bude seslán. 
Bez Ducha neexistuje vztah ke Kristu 

a Otci, protože Duch otevírá naše srdce 
Boží přítomnosti a vtahuje je do onoho 
„víru“ lásky, který je samým jádrem Bo-
ha. Jsme nejenom hosty a poutníky na 
této zemi, ale jsme též hosty a poutníky 
v tajemství Trojice. Jsme jako Abrahám, 
který jednoho dne přijal ve svém stanu tři 
pocestné a tak potkal Boha. Jestliže mů-
žeme v pravdě volat k Bohu a nazývat ho 
„Abba – Otče“, pak je to díky Duchu Sva-

Láska, poslušnost a radost – jed-
na bez druhé nemohou být, 
(str. 3) jsou nedílnou součástí 

pozemského putování, jehož konečným 
cílem je spása lidské duše. Je to vlastně 
jednoduchá rovnice života: mám-li něko-
ho rád, jsem připraven splnit jeho přá-
ní a přijmout dobré rady, a to i tehdy, 
když to ode mne vyžaduje určitou oběť. 
A to vše ve mně vzbuzuje pocit radosti, 
neboť mohu svým projevem lásky obda-
rovat milovaného. Ačkoliv to zní velmi 
prostě, život zde na zemi předkládá čas-
to poněkud tvrdší realitu a není snad ni-
koho, kdo čte tyto řádky, aby nepotvrdil, 
jak je někdy obtížné podle oné rovnice žít. 
A přece: sám Ježíš nám přikazuje lásku 
i poslušnost, a to právě proto, abychom 
skrze ně objevili pravou, úplnou radost, 
po které tolik toužíme.

Jakou lásku nám Ježíš přikazuje? Od-
povídá dnešní Janovo evangelium: Stej-
nou, jakou nás miloval Ježíš. Čili? Od-
pověď hledejme na kříži... „Nikdo nemá 
větší lásku než ten, kdo za své přátele po-
loží svůj život.“ A co teprve za své děti, za 
své blízké – to už je nám bližší... Přijmout 
utrpení do svého života není výsadou těch 
nejzbožnějších, nejskvělejších osobností, 
jak by někdo mohl namítnout. Utrpení se 
dotýká každého člověka, a to v míře, ja-
kou může unést. Na nikoho nenaloží Stvo-
řitel přespříliš, protože zná osobní limity 
každého člověka. Je přirozené, že člověk 
klade Bohu otázku: „Proč?“ Bůh neodpo-
vídá přímo, ale skrze Ježíšův kříž. Člověk 

pak někdy potřebuje čas, než je schopen 
vnitřně odpověď přijmout a vidět ve svém 
utrpení zvláštní povolání k účasti na vý-
kupném utrpení Ježíšově.

Cesty k poznání této nelehké skuteč-
nosti víry jsou tak různé, jako každý člo-
věk je originál a duchovní dozrávání je 
ryze individuální. V obecné rovině však 
nacházíme mnoho podobných životních 
osudů a příběhů. Mezi ně patří i rodiny 
s postiženými dětmi. Pokud přijmou z ru-
kou Božích své zvláštní poslání na tomto 
světě, pak jsou jedinečnými svědky oné 
spojité nádoby lásky, poslušnosti a rados-
ti. Tak jako rodina Madi, jejíž svědectví 
(str. 11–13) je rovněž naším poděková-
ním všem rodičům, kteří s láskou přijali 
do svého života postižené dítě a s ještě 
větší láskou o ně pečují a vychovávají je 
podle svých nejlepších schopností k co 
možná nejkomplexnějšímu rozvoji jeho 
osobnosti – jak Bůh dá. Zaslouží si na-
ši úctu a obdiv! Na ně především by mě-
lo být vrženo nejzářivější světlo o Me-
zinárodním dni rodiny, který připadá 
na 15. května. Druhou květnovou nedě-
li je pak u nás zvykem slavit Den matek 
– i jim patří zvláštním způsobem podě-
kování za jejich obětavé přijetí účasti na 
Božím stvořitelském díle.

Manželství a rodina jsou základem lid-
ské společnosti. (str. 9–10) Ví to i úhlav-

ní nepřítel člověka – satan, a proto stále 
více nepokrytě se snaží zničit manžel-
skou lásku, a to nejen v sexuální oblas-
ti. Ostatně, připomeňme si, že Panna 
Maria ve Fatimě (první zjevení 13. květ-
na 1917) řekla, že posledním satanovým 
bojem bude boj o rodinu. Bude-li však 
stále dost těch, kteří budou rodinu brá-
nit – takovou, jak ji ustanovil Bůh –, ať 
už veřejně, či „jen“ prožíváním každoden-
ní trnité cesty rodinné lásky, poslušnosti 
i radosti, pak nemůže satan zvítězit, pro-
tože kde je opravdová láska, tam přebý-
vá Bůh (srov. 1 Jan 4,16). Proto je nut-
né zapojit všechny duchovní zbraně, jež 
máme k dispozici, především pak pocti-
vý duchovní život založený na modlitbě, 
ale také půst a smírné oběti – každý, jak 
může a k čemu mu Bůh dá sílu. Podob-
ně jako v jiných záležitostech pomáhala 
svým příkladným životem bl. Juta z Biel-
czyn, která si vysloužila prosté přízvisko 
„zbožná vdova“. (str. 4) Svět ovšem po-
třebuje obrovské množství podobně zbož-
ných, svatých lidí – měl by k nim patřit 
každý pokřtěný katolík...

Žít svatě znamená milovat a poslou-
chat Trojjediného Boha, konat jeho vůli 
a takto mít účast na jeho radosti, která 
je věčná a úplná. Učit se této cestě víry 
můžeme s Pannou Marií, (str. 6–8) jež je 
patronkou májového měsíce. Spolu s ní 
začněme v pátek novénu k Duchu Sva-
tému a volejme: 

„Přijď, Duchu Svatý, a proměň nás!“
Daniel Dehner

Editorial

tému, který v nás přebývá, v hloubi nás 
proměňuje a dává nám zakoušet radost-
né pohnutí z toho, že nás Bůh miluje ja-
ko pravé syny. Veškerou duchovní práci 
v našem nitru vykonává Duch Svatý, který 
nám byl darován. Pracuje v nás, aby vedl 
kupředu náš křesťanský život, a to spolu 
s Ježíšem směrem k Otci.

Katechismus v této souvislosti říká: 
„Kdykoliv se začínáme modlit k Ježíši, 
Duch Svatý nás předchází svou milostí 
a přitahuje na cestu modlitby. Když nás 
učí modlit se tím, že nám připomíná Kris-
ta, proč se nemáme modlit přímo i k ně-
mu? Proto nás církev vybízí, abychom 

Pokračování na str. 13
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Ježíš si tě dnes zve k sobě do Ve-
čeřadla, aby ti vyznal svou lás-
ku. Bude to však něco mnohem 

více než pouhé vyznání. Chce ti prozra-
dit nejhlubší tajemství svého milujícího 
Srdce. To, co dnes uslyšíš z úst božské-
ho Spasitele, je na-
víc posvěceno sku-
tečností, že jsou to 
slova jeho nejsvětěj-
ší závěti. 

Jako si Otec za-
miloval mne, tak já 
jsem si zamiloval te-
be. Abys ocenil, jakou láskou tě tvůj Pán 
miluje, chce tě ujistit, že je to láska totožná 
s tou, jakou jeho samého miluje nebeský 
Otec. Ježíš tu však nemá na mysli pouze 
onu věčnou lásku, z níž Otec od věčnos-
ti plodí svého Syna, ale chce poukázat 
také na onu lásku, kterou k němu chová 
nyní, když se ti stal podobným a jako člo-
věk přebývá mezi námi. Nyní je Boží Syn 
spojen se svým Otcem zcela novým a je-
dinečným způsobem, který se ti má stát 
blízkým, a tvému Pánu na něm obzvláště 
záleží. Ten zcela nový, vznešený důvod, 
proč jej Otec miluje, spočívá totiž v tom, 
že Ježíš svým vtělením a svým pozemským 
životem nastoupil cestu dobrovolné posluš-
nosti. Pros Ducha Svatého o dar světla, 
abys mohl pochopit a ocenit, co to zna-
mená. On, tvůj nejvyšší Pán a nejsvětější 
Bůh, skrze něhož všechno bylo stvořeno, 
sám dobrovolně vstupuje do takové situa-
ce, aby mohl být pro tebe vzorem posluš-
nosti a poddanosti.

Avšak i sama tato poslušnost překra-
čuje vše, co si my lidé pod poslušností 
můžeme představit. My lidé jsme ochot-
ni přijmout stav poslušnosti a podřízenos-
ti, pokud jsme odkázáni na větší znalosti 
a zkušenosti někoho druhého, ale jakmi-
le se nám zdá, že jsme natolik vyspělí, 
abychom si vystačili sami, stává se nám 
představa podřízenosti těžko přijatelnou. 
Ježíšova poslušnost uchvacuje a dojímá 
tím, že ačkoli on sám je nejvyšší moud-
rost, dokonalost a všemohoucnost, vzdává 
se sám zcela dobrovolně své vlastní vůle 
a ve všem dokonale zachovává přikázání 
svého Otce. Tuto svou poddanost pak Je-
žíš prohlašuje za samu podstatu a smy-
sl svého života. Když se ho jeho odpůrci 
dotazovali: Kdo jsi? – odpověděl jim slo-
vy: Až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já 

jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale 
mluvím tak, jak mě naučil můj Otec… Stá-
le konám to, co se mu líbí.(1) Nehledám vůli 
svou, ale vůli toho, který mě poslal.(2) Ježíš 
není poslušný pouze v tom, že přijal své 
poslání a sestoupil na zem. I zde každý je-

ho krok, každé jeho 
slovo, všechny úko-
ny jeho pozemského 
života od pokorného 
vstupu do Mariina 
lůna až po nejponí-
ženější bolestné po-
výšení na potupné 

dřevo kříže, to všechno jsou úkony ni-
koliv jeho vůle, ale vůle Otce, který ho 
poslal. Jeho poslušnost je božsky veliká 
v tom, že se týká i těch nejprostších a nej-
obyčejnějších věcí.

Jaký však je smysl takové pro nás až 
nepochopitelné poddanosti a bezvýhrad-
né podřízenosti? Je to ten nejdokonalej-
ší způsob, jakým Syn projevuje svou lás-
ku. Ježíš je proto tak dokonale poslušný, 
protože zůstává v Otcově lásce, neboť Otec 
právě proto tak miluje svého vtěleného 
Syna. Tato jejich vzájemná láska pak ve-
de Syna k tak nekonečné poslušnosti, že 
Otec může za tebe i na smrt vydat svého 
jednorozeného Syna (3). V tom záleží jeho 
láska, ne že my jsme milovali Boha, ale 
on si zamiloval nás a poslal svého Syna 
jako oběť za naše hříchy.

Nyní máš před sebou měřítka lásky, ja-
kou Pán očekává i od tebe. Je jediný způ-
sob, jak zůstat v jeho lásce: milovat tak, 
jak miluje On: zachovávat jeho přikázání. 
A jeho přikázání se netýkají ničeho jiné-
ho než lásky. Chce, abychom nastoupi-
li stejnou cestu, jakou podstoupil On: To 
vám přikazuji, abyste se milovali navzájem.

Lásku, jakou Pán od tebe požaduje, 
nesmíš zaměňovat s tím, co si pod tím-
to slovem tak halasně představuje tento 
svět. Jestliže Ježíš chce, abychom se mi-
lovali navzájem, má na mysli lásku, jakou 
On miloval nás. Má to být láska nejvyšší-
ho stupně. Nikdo nemá větší lásku než ten, 
kdo položí život za své přátele. To je také 
přesně to, co z poslušnosti k Otci a z lás-
ky k tobě učinil sám Pán.

Není to příliš velký požadavek? Nele-
kej se. Vždyť je to jediná odpověď na to, 
co ty sám tak usilovně hledáš. Copak ne-
toužíš po pravé radosti? Boží Syn ti přišel 
ukázat ztracenou cestu k původní a oprav-

6. neděle velikonoční – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Sk 10,25–26.34–35.44–48
Když Petr přišel do Césareje, Korné-
lius mu šel vstříc a padl mu v hluboké 
úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slo-
vy: „Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk.“ 
Tu se Petr ujal slova a promluvil: „Teď 
opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, 
ale v každém národě je mu milý ten, kdo 
se ho bojí a dělá, co je správné.“ Když 
ještě Petr mluvil, sestoupil Duch Sva-
tý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. 
A žasli věřící obrácení ze židovství, kte-
ří přišli s Petrem, že i na pohany byl vy-
lit dar Ducha Svatého. Slyšeli totiž, jak 
mluví cizími jazyky a velebí Boha. Teh-
dy Petr řekl: „Může někdo odpírat křest-
ní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha 
Svatého?“ Pak rozkázal, aby je pokřtili 
ve jménu Ježíše Krista. Potom ho pro-
sili, aby u nich zůstal ještě několik dní.

2. čtení – 1 Jan 4,7–10
Milovaní, milujme se navzájem, proto-
že láska je z Boha, a každý, kdo milu-
je, je zrozen z Boha a poznává Boha. 
Kdo nemiluje, Boha nepoznal, proto-
že Bůh je láska. V tom se ukázala Boží 

Kritérium pravé lásky
Zamyšlení nad liturgickými  

texty dnešní neděle

Já zachovávám přikázání svého Otce 
a zůstávám v jeho lásce.

dové radosti, té radosti, pro kterou také 
On podstoupil svou krutou pozemskou 
pouť. Ježíš ti přikazuje tuto sebeobětují-
cí lásku právě proto, aby tvoje radost by-
la úplná. Takovou úplnou radost už totiž 
nic nezkalí ani nenaruší.

Láska, poslušnost a radost zde vystu-
pují jako spojité nádoby. Jedna bez druhé 
nemohou být. Protože ti tvůj odvěký ne-
přítel právě tuto úplnou radost tak závidí, 
chce tě o ni připravit tím, že ti znechucuje 
poslušnost a deformuje lásku. On je vrah 
od počátku a pravda v něm není (4), a proto 
pravda není ani s těmi, kterým se protiví 
poslušnost. Nemohou slyšet Pánovo slo-
vo a odmítají jeho přikázání, protože je-
jich otcem není Bůh. Nemají totiž ani lás-
ku. Varuj se jich a vrať se k tomu, který si 
tě sám vyvolil a zamiloval a dává ti poznat 
všechno, co slyšel od Otce. Může ti snad 
někdy někdo nabídnout něco většího?

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Jan 8,28n; (2) Jan 5,30; (3) srov. Jan 3,16; 
(4) Jan 8,44.

Pokračování na str. 10
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V první třetině 13. století prozá-
řila svou výjimečnou osobnos-
tí nejen Durynsko, kde většinu 

svého života žila, sv. Alžběta Durynská. 
V téže zemi se někdy v roce 1220 (přesný 
letopočet neznáme) narodila žena, která 
se v počínání této uherské královské dce-
ry zhlédla. Jmenovala se Juta.

Pocházela z rodu mocných brunšvic-
kých hrabat, která zacházela obezřetně 
s pokladem víry uloženým „v hliněných 
nádobách“ a podle svých možností ho roz-
množovala a předávala svým potomkům. 
Víra se zračila i v každodennosti rodiny 
žijící v Sangerhausenu, v níž Juta vyrůs-
tala, ve vzájemné lásce a úctě i v charita-
tivních skutcích prokazovaných bližním.

V době dospívání se Juta odebrala 
ke hrobu čerstvě kanonizované Alžběty 
(r. 1235 papežem Řehořem IX.) do Mar-
burgu, aby si u hrobu té, o které slýchávala 
tolik obdivných slov i od svých příbuzných 
a která se jí stala celoživotním vzorem, vy-
prosila odpověď na otázku ohledně své 
budoucnosti. Odehrálo se to v dobách, 
kdy o budoucnosti svých dětí rozhodova-
li rodiče, proto v tomto Jutině kroku hle-
dejme spíše tendenci vyprosit si u světice 
sílu přijmout rozhodnutí rodičů jako Bo-
ží vůli nebo možná dopátrat se toho, zda 
se jejich rozhodnutí s Boží vůlí slučuje.

Na každý pád prý z Marburgu odjíždě-
la s přesvědčením, že se má vdát. Pár mě-
síců nato už stanula před oltářem po boku 
jednoho ze šlechticů ze Sangerhausenu. 
Jejich manželství však nemělo dlouhého 
trvání. Jutin choť po pár letech zemřel bě-
hem pouti do Svaté země – možná se jed-
nalo i o křížovou výpravu.

Na bedrech sotva dvacetileté vdovy le-
žela starost o rodové statky a také výcho-
va dětí. Rozhodla se už znovu se nepro-
vdat a děti připravit do života sama. Činila 
tak v tomtéž duchu, jaký poznala na rod-

ném sídle – v duchu ryzích křesťanských 
zásad, v sebeodevzdání Bohu a v činné 
lásce k bližním.

Když už její ratolesti dostatečně od-
rostly, dala je podle slov jejích životopis-
ců „na službu Bohu“, což můžeme chápat 
tak, že je svěřila do péče řeholních sester 
některého z řádů působících v Durynsku.

Potom rozdala všechen svůj majetek 
chudým a započala další životní etapu. V ní 
jako poutnice obcházela klášte-
ry a poutní místa, kde se načas 
zastavovala a příkladně pečova-
la o nemocné – zvláště o malo-
mocné. Almužnou, kterou vyzís-
kala od dobrodinců, častovala ty, 
kteří tolik štěstí neměli, zato měli 
hlad. Ve svém odříkání byla radi-
kální i na svou dobu. Jedni se je-
jím praktikám smáli, spatřujíce v oddané 
službě ubožákům přemrštěné a výstřední 
bláznovství (vedlo je k tomu zvláště Juti-
no nevídané a pro mnohé nepochopitel-
né přilnutí k malomocným), jiní je obdi-
vovali a přezdívali kvůli tomu Jutě „sestra 
chudých“ a také ji hojně materiálně pod-
porovali, aby mohla nasytit více hlado-
vých a opatřit více nemocných. Obojí – ha-
na i chvála – sklouzávalo po Jutině srdci, 
aniž by je citelněji zasáhlo, byla prosta je-
šitnosti i potřeb uznání, její levá ruka ne-
věděla, co dělá pravá.

Později se včlenila mezi bekyně, což by-
ly ženy žijící řeholním životem, avšak mi-
mo zdi kláštera, tj. ve světě, ježto nepocí-
tily povolání k zasvěcenému životu přímo 
v některé řeholi. Patřila přitom k ženám 
seskupeným okolo sv. Mechtildy Mag-
deburské, mystičky a spisovatelky, která 
o Jutě vždy psala jako o „zbožné vdově“.

Když se v roce 1256 stal velmistrem Řá-
du německých rytířů bratr Jutina zesnulé-
ho manžela Anno ze Sangerhausenu, byl 
to on, kdo svou bohabojnou švagrovou po-

žádal, aby se odebrala do chlumžské země 
a modlitbou a postem tam napomáhala 
úsilí německých rytířů o pokřtění pohan-
ských obyvatel Prus, Kujavska a Litvy. 
Lze z toho soudit, že se tato „zbožná vdo-
va“ těšila obrovskému respektu i v nejvyš-
ších společenských kruzích, v nichž na ni 
pohlíželi jako na vzácnou osobu. Pověřil-
-li Anno takovýmto úkolem Jutu, měla-li 
zrovna ona připravovat slovy Křtitelovými 
v těchto divokých krajích cestu Pánu, mu-
sel být pevně přesvědčen, že by ho nikdo 
jiný nezvládl lépe, musela tedy jistě vyka-
zovat vlastnosti zcela ojedinělé. „Poslal ji 
k pohanům, aby svými modlitbami podpo-
rovala křižáky, dobrým příkladem obrace-
la místní lid a hlásala mu jeho nejsvětější 
Jméno,“ napsala sv. Mechtilda.

Juta vyšla svému příbuznému vstříc. 
Určitě ji povzbudilo, že chlumžským bis-
kupem (prvním) byl tehdy dominikán Jin-
dřich, jehož znala ještě z Durynska jako 

vynikajícího kněze, jemuž jen 
věci Boží leží na srdci. Přebýva-
la v opuštěné rybářské chatrči 
v Bielczynách, kterou si přetvoři-
la v poustevnu. Poustevnickou sa-
motu si však nikterak neužívala, 
přicházeli tam za ní lidé hledající 
u této ženy, praktikující obdivu-
hodnou askezi a slynoucí nemé-

ně obdivuhodnou moudrostí, radu či du-
chovní podporu. Krom toho s ostatními 
bekyněmi podporovala penězi i vlastními 
silami nedávno založený špitál sv. Jiřího 
v Chlumži (Chełmża), v němž opět pečo-
vala o nemocné. Do tohoto města chodí-
vala dennodenně na mši svatou, přičemž 
podle legendy tak činila často po hladi-
ně jezera, u jehož břehů stálo její nuzné 
obydlí. Láskou, vrozenou i postupně nabý-
vanou, opravdu připravovala cestu Pánu, 
odzbrojovala jí i jinak nedůvěřivý pohan-
ský lid chlumžských končin. Evangeliza-
ce těchto zemí se začala zdárně rozvíjet 
a nikdo nepochyboval o tom, že podstatný 
podíl na tom má svými modlitbami i skut-
ky „zbožná vdova“ z Durynska.

Když 12. května 1260 zemřela, lidé to 
vnímali tak, že přišli o světici. Nespočet 
zázraků, které se u jejího hrobu v katedrá-
le Nejsvětější Trojice v Chlumži či na její 
přímluvu udály, zavdalo příčinu k započe-
tí beatifikačního procesu rodačky ze San-
gerhausenu, jenž byl zdárně ukončen v ro-
ce 1275 Řehořem X.

Libor Rösner

Blahoslavená Juta z Bielczyn
Blahoslavená Juta z Bielczyn nebo též z Chlumže patří k těm mnoha středo-

věkým ženám, které z výsluní svého šlechtického původu odešly do ústraní, po-
tažmo do stinných zákoutí světa, aby do nich svým počínáním přinášely aspoň 
trochu světla. Vedla je k tomu láska ke Kristu Ježíši, vášnivá a nenarušitelná, 
kterou projevovaly ve skutcích lásky k těm, v nichž Krista Ježíše viděly. K tako-
vým světicím se pak přicházeli poklonit i králové – v Jutině případě např. Zik-
mund III. Vasa a jeho syn Vladislav IV., kteří brali jako samozřejmost, že po-
kleknou u hrobu blahoslavené vdovy ze Sangerhausenu.
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Sobota 27. 1. 1990, 22:35 h.
– Pán mi dal poznat, že rozvoj lásky je 

cesta duchovního rozvoje: od lásky slou-
žící skrze lásku dětskou ke snoubenecké 
– vůči Němu.

V sloužící lásce přijímám Jeho vůli, 
protože On je mým Pánem.

V lásce dětské toužím být u Něho a pl-
nit Jeho vůli, protože Ho miluji jako Ot-
ce. Protože On mě chrání a pomáhá mi.

V lásce snoubenecké mým životem je 
Jeho život ve všem, čím ten život byl na 
zemi. A nejvíc v Jeho bolesti a spásném 
utrpení. Nemohu netrpět, když On trpěl 
a trpí nadále v lidských srdcích. Jeho tou-
hy jsou i mými touhami.

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny, 
až do skonání světa.“ (Mt 28,20)

Sobota 17. 3. 1990, 8:30 h.
Na každého člověka pohlížej Mým po-

hledem (jakým, to jsem ti ukázal) – pohle-
dem trpící Lásky, která umírá, aby ho za-
chránila pro opravdový život. Dotýkej se 
jejich duší Mou láskou a Mým milosrden-
stvím, aby byli zachráněni, aby byl vlit pa-
prsek Božího žití do jejich nitra.

Dělej to…, aby tvůj život byl plodný, aby 
se hodně plodů zrodilo pro nebe. Nemys-
li na vnější činy. Tvým činem je sít spásu 
v duších Mým pohledem lásky trpící za ně.

Já jsem tím pohledem a uvěř Mi, že se 
mnoho stane díky němu. Tvá bolest lásky, 
to je bolest rození pro Lásku. Každého, 
koho obejmeš tímto pohledem srdce, po-
rodíš pro Mne navěky. A ty, kteří už jsou 
Moji, porodíš pro svatost. Amen.

Mt 22,37–40 / Největší přikázání

Neděle 18. 3. 1990, 18:30 h.
Moje slova jsou oknem, skrze které mů-

žeš spatřit svět ducha. Já jsem tím světem. 
Mimo Mne je nicota a hřích.

Dívej se často skrze toto okno. Když 
se zahledíš – postřehneš hodně a po-
znáš mnoho.

Modlitba je pohledem skrze okno slo-
va. Je zahleděním se do Mne. Když se 
do Mne zahledíš, povšimneš si v Pravdě 
všeho, co je stvořené, a svých bratří též. 
Všeho, co existovalo v čase a v prostoru, 
co existuje v lidské současnosti.

Za záchranu Mých dětí jsem dal víc 
než Moje Tělo. Dal jsem Mé zmrtvých-
vstání v Eucharistii.

Pondělí 9. 4. 1990, 22:50 h.
Dotkla se tě lidská nespravedlnost. Po-

hleď, jak lehké je způsobit křivdu hodno-
cením něčeho, i když je známa jen malá 
část, a to ještě pokřivená něčím dalším 
posouzením. Pohleď, jak lidé vynášejí 
rozsudky a připisují si úplné rozpozná-
ní. Uč se nedůvěřovat sobě i lidským sou-
dům, poněvadž nikdy nejsou opřeny o pl-
nost pravdy.

Ty také nejsi úplně spravedlivá, poně-
vadž neznáš všechny okolnosti něčího 
konání a záměry, jaké ukrývá jeho srdce. 
Buď opatrnější, když mluvíš o druhých, 
a zdrženlivá v mluvení vůbec. Tak mnoho 
zla a zmatků způsobuje jazyk málo kont-
rolovaný a bez disciplíny.

Pohleď na Marii. Mnoho věděla a pro-
žívala, také mnoho mlčela vůči lidem, 
a všechno kladla přede Mne. Ty konej po-
dobně, neboť pro ty, kteří touží ponechat 
si svou pravdu, tvoje argumenty nic nezna-
menají, a vlastně naopak: povzbuzují je – 
snad – k ostřejším výstupům i k agresi.

Neděle 15. 4. 1990, 14:30 h.
Více se ukazuje láska a odevzdanost, 

když je člověk s někým v jeho utrpení, 
než v jeho radosti. V jeho pádu, než v je-
ho vítězství. Vidíš: k vítězi se hrnou mno-
zí, k prohrávajícímu jenom ten, kdo do-
opravdy miluje.

Středa 9. 5. 1990, 9:40 h.
Když stojíš v modlitbě přede Mnou,(1) 

když se svým srdcem obracíš do nebe, brá-
na nebes stojí otevřená před tebou a ty jsi 
v ní. A když jsi ještě na zemi, účastníš se 
na životě svatých a na životě Boha samé-
ho. Duše tvá je v nebi – v klíně Otce, který 
stvořil nebe i zemi i všechny živé bytosti.

Jsi tedy sycena světlem Otce nezávis-
le na tom, ke kterému z obyvatel nebe 
se obracíš. Všechno totiž žije a existuje 
v Otci a On je jediným dárcem života, 
který existuje.

Když stojíš v modlitbě na prahu nebe, 
skrze tebe plynou úpěnlivé prosby a bolest 
světa a skrze tebe plyne milosrdenství Bo-
ží na zemi. Každá modlitba je výměnou 
nouze světa za milosrdenství Boží. Je ře-
čištěm, díky němuž tato výměna existuje.

Čistota a svatost tvé modlitby způso-
bí, že řečiště má průtok. Že Bůh může se-
sílat Své milosti skrze tebe a zalévat svět 
milostí Svou. A očišťovat, zachraňovat 
i proměňovat svatostí Svaté Trojice. Dí-
ky modlitbě bude zachráněno to, co ode-
vzdáš Bohu, stojíc před Ním.

(Pokračování)

Z knihy Alicja Lenczewska: Słowo 
pouczenia. Wydawnictwo Agape sp. z o.o., 
wydanie drugie zmienione, Poznań 2019.

Přeložila -vv- (Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Srov. Mk 11,25.

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (51)
Místa v textu označená „†“ jsou slova Ježíšova, místa označená „•“ jsou slova Matky Boží, andělů, sva-

tých či duší v očistci. Biblické texty jsou vždy od Ježíše po Alicině modlitbě a prosbě o slovo v duchu tzv. ná-
hodného otevření.

Oproti předcházejícímu „Świadectwo“ Alice ve „Słowo pouczenia“ neoznačila každou Ježíšovu výpověď křížkem a svoji polopauzou, 
učinila to pouze částečně. Zachováváme autentický zápis mystičky.
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Na konci své kapitoly o „Naro-
zení Ježíše“ říká evangelista 
Lukáš při pohledu na Matku 

Boží: „Maria to všechno v mysli zacho-
vávala a rozvažovala o tom.“(1) (Lk 2,19) 
Nový jednotný překlad neříká „přemýš-
lela o tom“, nýbrž výstižněji: „rozvažo-
vala o všem, co se stalo, ve svém srdci“. 
To vystihuje přesněji smysl řeckého slo-
va symballousa, než intelektuálně zkráce-
né „přemýšlela o tom“.

Protože ve víře jde o rozhodnutí, 
v nichž není zapojen jenom rozum, ale 
celý člověk se svými všemi duchovními 
a duševními silami. O čem uvažovala Ma-
ria ve svém srdci? Nakonec jistě o otázce: 
Co jednou z tohoto dítěte bude? Protože 
to věděla stejně málo jako pastýři na poli 
a mudrci z východu. Věděla jenom jedno, 
jak řekla příbuzná Alžběta, když ji navští-
vila Maria s Ježíšem pod srdcem: „Blaho-
slavená, která uvěřila, že se splní to, co 
jí bylo řečeno od Pána.“ (Lk 1,45) Co se 
ale „má splnit“? Jak vypadala cesta víry, 
po níž měla Maria od tohoto okamžiku 
jít? Jak svoji víru prožívala? A čím se sta-
la také pro nás Matkou víry?

1. Maria a zaslíbení proroků

Maria bývá v umění při Zvěstování Pá-
na zobrazována často jako žena, která dr-
ží v ruce knihu – Písmo svaté Izraele. Tím 
chce umělec říci, že uvěřila předpovědím 

izraelských proroků. Dva z těchto proroků 
jsou zvláště důležití: Králi Davidovi před-
pověděl prorok Nátan tisíc let před Kris-
tem, že z jeho rodu vzejde jeden, jehož 
vláda nikdy neskončí (srov. 2 Sam 7,16). 
Totožnými slovy zvěstuje anděl Marii, že 
se stane Matkou Boží (srov. Lk 1,32n). 
Podobné důležité proroctví pronesl asi 
o tři sta let později prorok Izaiáš Achazo-
vi, úplně nevěřícímu králi, který nechtěl 
vůbec slyšet o Bohu. Ale Izaiáš mu řekl: 
Bůh vám dá sám od sebe znamení, vy ne-
věřící Izraelité: „Hle, panna počne a po-
rodí syna a dá mu jméno Emmanuel (to 
je Bůh s námi).“ (Iz 7,14) Tomuto proroc-
tví Maria věřila. Jinak by nikdy nemoh-
la dát souhlas ke slovu anděla: „Sestoupí 
na tebe Duch Svatý, porodíš syna a dáš 
mu jméno Ježíš, ten bude veliký a bude 
nazván synem Nejvyššího a vykoupí lidi 
z jejich hříchů.“ (srov. Lk 1,31.35) Ma-
ria důvěřovala tomu, že Bůh svá zaslíbe-
ní splní. On je Bůh věrný, i když my lidé 
stále znovu od něho odpadáme. To platí 
také pro nás. Také my jsme, jak říká Pa-
vel, dětmi zaslíbení. Stojíme v dlouhé řa-
dě, která začíná Abrahámem. Bůh plní 
také na nás svá zaslíbení. Koná to přede-
vším ve svátostech, jimiž provází náš ži-
vot. Jsme pokřtěni, biřmováni, jsme děti 
Boží, způsobilí silou Ducha. Věříme, že ve 
svátosti pokání budou naše hříchy odpuš-
těny. Slavíme s Pánem Eucharistii, v níž 

je přítomen mezi námi jako Chléb života 
a jeho oběť na kříži se zpřítomňuje. Od 
Boha si dáváme udělovat svátost manžel-
ství a svěcení kněží, a nakonec v těžké ne-
moci svátost pomazání nemocných, což 
nám říká, že nás Bůh neopouští ani v ne-
moci a smrti. On je začátek a konec, al-
fa a omega, jak se modlíme o velikonoč-
ní noci. V to všechno Maria věřila a tak 
se také stala Matkou naší víry.

2. Maria a skrytý  
život Ježíšův v Nazaretě

Dalším krokem víry, který Maria spo-
lečně s Josefem podstoupila, byl útěk do 
Egypta, aby ušli hrozbám smrti od krále 
Heroda vůči jejich dítěti. Po Herodově 
smrti se vrátili Josef a Maria s Ježíšem 
zpět do Nazareta. Tam žili společně ve 
skrytu po třicet let svůj všední život, aniž 
by se stalo něco zvláštního. Maria nedě-
lala nic jiného než to, co dělá každá jiná 
matka se svým dítětem. Starala se o ně, 
prožívala strach, když onemocnělo. Uči-
la své dítě modlit se, dokud nevyrostlo. 
Vyprávěla mu příběh spásy Izraele. Když 
Ježíš dosáhl dvanácti let, směl poprvé se 
svými rodiči jít na pouť do Jeruzaléma. 
Tam se stala mimořádná událost, kterou 
nám popisuje Písmo svaté z oněch třiceti 
let skrytého Ježíšova života v Nazaretě: 
Ježíš se nevrátil s poutníky nazpět, ale zů-
stal v Jeruzalémě. Po třech dnech ho na-
šli „mezi učiteli“. „Naslouchal jim a dával 
jim otázky.“ S výčitkou Maria řekla: „Dí-
tě, jak jsi nám to mohl udělat? Tvůj otec 
a já jsme tě se strachem hledali.“ On jim 
odpověděl – a tady prosvítá poprvé ně-

Lothar Roos

S Marií po cestě víry

Archanděl Gabriel zvěstuje Panně Marii 
Ježíšovo narození. (srov. Lk 1,35–37)

Cožpak to není syn tesaře? (srov. Lk 2,51–52; Mt 13,54–55)
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co, čemu Maria a Josef tenkrát nemohli 
rozumět: „Nevíte, že musím být v tom, 
co je mého Otce?“ Pak ale, jak pokračuje 
evangelista, „se vrátil s nimi do Nazareta 
a byl jim poslušný“ (srov. Lk 2,41–51).

Jistě Ježíš pomáhal už v mládí v Jose-
fově dílně, učil se zcela samozřejmě je-
ho řemeslu, takže ho později označovali 
za „tesaře“. To všechno se dělo ve skry-
tu malého městečka ve všedních dnech 
jedné řemeslnické rodiny. Tam žili Ma-
ria, Josef a Ježíš spolu po třicet let v ta-
kové vzájemnosti, označované Druhým 
vatikánským koncilem jako „všeobecné 
povolání ke svatosti“ (srov. Lumen genti-
um, 39–42). Každý pokřtěný má a může 
se stát svatým, když vykonává své každo-
denní povinnosti, jejichž splnění potřebu-
jeme k životu. Protože tak dosáhneme to-
ho, co nám uložil Bůh jako Stvořitel. Žít 
svatě znamená tedy poslouchat Boha, 
konat jeho vůli a takto být s ním spojený 
až do nejmenších prací a starostí všed-
ního dne. Tuto cestu posvěcení všední-
ho dne nám ukázali Maria, Josef a Ježíš 
v Nazaretě.

3. Maria a veřejné  
působení Ježíšovo

Jak ale pokračuje cesta Mariiny ví-
ry potom, když skončil skrytý život její-
ho Syna a začíná jeho veřejné působení? 

Evangelia podávají zprávu o třech událos-
tech, které nám dávají vytušit tuto cestu. 
Je to nejdříve svatba v Káně, které se Ma-
ria zúčastnila spolu s učedníky (srov. Jan 
2,1–12). Nejdůležitější slovo, které Maria 
při této příležitosti řekla služebníkům hos-
titele při pohledu na Ježíše, znělo: „Co 
vám řekne, to udělejte!“ (Jan 2,5) Křes-
ťanská tradice považovala už velmi brzy 
tuto odpověď za rozhodující. Koneckon-
ců nemáme dělat na cestě spásy nic jiné-
ho než to, co nám Ježíš říká, k čemu nás 
volá, co nám ukázal svým životem. K to-
mu nám Maria ukazuje cestu.

Jak ale pokračuje Ježíšova cesta dále, 
a co to přináší Marii? K tomu jí řekl zá-
važná a tajemná slova stařec Simeon už 
při představení Ježíše v chrámu již čtyři-
cet dní po jeho narození – to dnes slaví-

me jako svátek „Očišťování Panny Ma-
rie“(2). Simeon jeho Matce řekl: „Hle, on 
jest dán k pádu i k povstání mnohých 
v Izraeli a jako znamení, kterému se bu-
dou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne 
meč.“ (Lk 2,34n) Jaký to měl být meč?

Ježíš byl od začátku předmětem sporů, 
jak předpověděl Simeon. Nejenom u znal-
ců Písma a farizeů, nýbrž také u svých pří-
buzných. Evangelista Marek nám píše, že 
se jednoho dne vypravili pro něho, proto-
že se mluvilo, že se „pomátl na rozumu“ 
(srov. Mk 3,21). Tento „snílek“ přivede 
rodinu do špatné pověsti – tak smýšleli! 
Chtěli Marii přemluvit, aby ho odvrátila 
od jeho cesty. Kolem něho sedělo plno li-
dí. Když mu řekli: „Tvá matka a tvoji pří-
buzní se po tobě ptají“, odpověděl jim: 
„Kdo je má matka a kdo jsou moji pří-
buzní?“ A rozhlédl se po těch, kteří sedě-
li dokola kolem něho, a řekl: „To je mo-
je matka a to jsou moji příbuzní! Každý, 
kdo koná vůli Boží, to je můj bratr i sest-
ra i matka.“ (srov. Mk 3,31–35)

Ale Maria se nedala tímto záměrem 
zmanipulovat. Přidržela se toho, co jí ře-
kl anděl: „Staň se mi podle tvého slo-
va.“ (Lk 1,38) Splnila vůli Boží i tehdy, 
když ještě nemohla porozumět. Augus-
tin k tomu dodává ve své knize O svatém 
panenství: „K čemu by bylo nakonec to-
ho příbuzenství jeho bratrům, tělesným 

Svatba v Káně. (srov. Jan 2,1–11)

„Učedníci, teď už svědkové slávy Zmrtvýchvstalého, dostali už sílu Ducha Svatého, jejich rozum a srdce se otevřely novému světlu. 
Následovali Krista a přijali s vírou jeho učení, ale stále nemohli toto učení zcela pochopit. Ještě musel přijít Duch pravdy, který by 
je uvedl do plné pravdy… Duch Svatý, Duch síly, jim dal vytrvalost, jistotu a odvahu. Na ulicích a uličkách Jeruzaléma bylo slyšet 
odvážné slovo apoštolů: Setkejte se s Kristem.“ (sv. Josemaría Escrivá de Balaguer, Setkání s Kristem)
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příbuzným, kteří v něho nevěřili? Tak by 
ani Marii nebylo její příbuzenství k niče-
mu, kdyby neměla Krista v srdci, nýbrž 
jen ho nosila v těle.“

Tím jsme přišli na vrchol její cesty ví-
ry. Ona provází svého Syna na cestě až 
na kříž. Zatímco všichni učedníci kromě 
Jana utekli, říká nám evangelista: „U Je-
žíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho 
matky, Marie Kleofášova, a Marie Mag-
dalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle 
ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: 
»Ženo, hle, tvůj syn!« Potom řekl tomu 
učedníkovi: »Hle, tvá matka!« V tu hodi-
nu ji onen učedník přijal k sobě.“ (Jan 
19,25–27) V této chvíli bylo Marii koneč-
ně jasno, v čem spočíval meč, který měl 
podle Simeonova proroctví proniknout 
její srdce. Toto „Srdce Mariino“ zůstalo 
také pod křížem věrné cestě jejího Syna.

4. Maria u počátku Církve

Nakonec se setkáváme s Marií po 
zmrtvýchvstání a nanebevzetí Pána v Je-
ruzalémě. Zmrtvýchvstalý řekl apošto-
lům: „Dostanete sílu Ducha Svatého, kte-
rý na vás sestoupí, a budete mi svědky 
v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samař-
sku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8) 
Pak vypráví Lukáš dále: Potom se vráti-
li „zpátky do Jeruzaléma… Ti všichni se 
svorně a vytrvale modlili spolu se žena-
mi, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho 
bratry“ (srov. Sk 1,12–14).

Apoštolové společně s Marií, Matkou 
Ježíšovou, byli sjednoceni v modlitbě, to 
je jistým způsobem původní obraz Círk-

ve, základní hnutí víry apoštolů a Marie 
a také naší víry. Písmo svaté nám nevyprá-
ví nic dalšího o tom, jak Maria prováze-
la mladou Církev na cestě víry. Jedno je 
ale jisté: Maria prošla cestou víry během 
třiceti let skrytého života Ježíšova v Na-
zaretě, v boji o něho v jeho veřejném pů-
sobení, až k jeho smrti na kříži. Nakonec 
ji nacházíme s apoštoly v modlitbě o se-
slání Ducha Svatého. Tak stojí Maria ve 
středu věřící, trpící a modlící se Církve.

Vzpomínáme si přece ještě dobře na 
erb svatého papeže Jana Pavla II. V pra-
vé spodní části je vyobrazen kříž, pod 
ním je velké M, které symbolizuje Ma-
rii. Pod tím jsou slova „totus tuus“, která 
pocházejí od francouzského zakladate-

le řádu sv. Ludvíka Grigniona de Mont-
fort († 1716). Světec tím chtěl vyjádřit, že 
máme jít cestou víry v Krista s celou ode-
vzdaností („totus tuus“), jak nám ji Maria 
svým životem ukázala. Druhý vatikánský 
koncil proto označuje Marii v návaznos-
ti na Ambrože jako „předobraz Církve“ 
(LG, 63). Protože ona byla tou první, kte-
rá na počátku vtělení Syna Božího ve ví-
ře svolila k tomu, co jí anděl řekl. A ona 
šla cestou víry se svým Synem dále až na 
kříž. Tak zcela s ní vírou spojeni („totus 
tuus“) smíme ji dnes prosit: 

„Maria, Matko Ježíšova, provázej nás 
po vzoru víry své po cestách víry naší.“

Jak je Maria s námi ve víře na cestě, 
to shrnula konstituce Lumen gentium tak-
to: „Jako je Matka Ježíšova, oslavená už 
s tělem a duší v nebi, obrazem i počát-
kem Církve, která se dovrší v budoucím 
věku, tak zde na zemi září před putují-
cím Božím lidem jako znamení jisté na-
děje a útěchy, dokud nepřijde den Páně 
(srov. 2 Petr 3,10).“ (LG, 68)

Z Der Fels 5/2017 přeložil -mp- 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Biblické texty jsou citovány podle ČEP ne-
bo Jeruzalémské Bible, v některých přípa-
dech byly přeloženy dle originálního textu 
L. Roose, aby byl zachován kontext a sro-
zumitelnost textu. [pozn. red.]

(2) V rámci liturgické reformy II. vatikánského 
koncilu byl svátek přejmenován na „Uvede-
ní Páně do chrámu“. [pozn. red.]

Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem 
nesoucím kříž. (srov. Lk 23,27–28)

Sestra Narjis: Náš ritus uchovává zpěvy v Ježíšově řeči
Během své návštěvy Iráku se papež 

František setkal s věřícími ze staroby-
lých křesťanských církví, ale poznal 
také jednu z nejstarších liturgických 
tradic.

V Bagdádu sloužil papež poprvé li-
turgii v chaldejském obřadu, který má 
počátky v raně křesťanské éře v Babylo-
nii. Její jazyk se vyvinul z aramejštiny, 
řeči, kterou mluvil Ježíš. Upozorňuje 
na to sestra Narjis z irácké kongregace 
Dcer Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po-
chází z Bagdádu a v této chvíli studuje 
na Papežském institutu sakrální hudby, 

kde usiluje o zachování hudební tradi-
ce své církve, která – jak zdůrazňuje – 
vyrůstá z prvního století a je zakořeně-
na v perské tradici. Traduje se, že její 
inspirací byl andělský zpěv, který usly-
šel prorok Izaiáš, a později také sv. Jan 
ve svém Zjevení.

„Naše hudba je velkým pokladem. Po-
chází z prvních staletí křesťanství. Naše 
liturgie se utvářela v aramejštině a teprve 
později byla přeložena do arabštiny. Je-
jími tvůrci jsou Otcové církve, mezi nimi 
také na západě známý svatý Efrém. Jak 
liturgie, tak i zpěv vyrůstají z východní teo-

logie. Zpěv vychází z dialogu mezi věřícími 
a Kristem a uvádí do hlubokého sjedno-
cení s Pánem. Po hudební stránce spočí-
vá jeho specifičnost mimo jiné v tom, že 
se v něm dodnes zachovaly čtvrttóny, kte-
ré se v západní hudbě běžně neobjevují. 
Naše zpěvy přežily v ústní tradici a kně-
ží je posléze zapsali. Dnes je třeba najít 
způsob, jak zachovat tuto velkou a pra-
dávnou tradici, abychom o ni nepřišli 
a mohli ji předat budoucím pokolením.“

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,  
9. 3. 2021 (Redakčně upraveno)
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Bůh je láska. Láska je svornost 
a řád, od začátku nosný zá-
klad a ochranná životní dyna-

mika stvoření. „Bůh stvořil člověka, aby 
byl obrazem Božím, jako muže a ženu je 
stvořil.“ (srov. Gn 1,27)

Souzvuk a různorodost jejich pohlavní 
specifičnosti umožňují muži a ženě vzájem-
né duševní, psychické a fyzické doplnění 
a sjednocení. Toto je dar Stvořitele nebe 
a země. Veškerá harmonizující síla vyvě-
rá z jeho lásky. Boží stvořitelský úmysl ur-
čil jako nezbytné dvojpohlavní uspořádá-
ní a doplnění mezi mužem a ženou jako 
nezbytné pro jejich bytí. To se dnes často 
odmítá jako představa, která brzdí pokrok 
tím, že „předpisuje překonané určení ro-
lí“. Říká se dokonce, že je nejvyšší čas za-
myslet se a „emancipovat se“. Ve skuteč-
nosti ale může spočívat štěstí muže a ženy 
jenom v naplnění jejich manželského svaz-
ku podle stvořitelského plánu Božího.

Ale právě toto naráží v dnešním „bo-
ji pohlaví“ na odpor. Místo toho působí 
cíleně naplánovaná a osvědčená rozklad-
ná taktika proti základu zdravé rodiny. 
Kdo chce být „moderní“, pluje na vědec-
ky maskované „osvícené vlně“. Nejprve 
se zbaví lidská sexualita svého Bohem da-
ného sjednocujícího smyslu. Tím se ale 
promění opravdová láska v zábavu, v sa-
moúčelně orientované uspokojení rozko-
še. Každý člověk si dělá, co chce, aniž by 
chránil manželskou lásku založenou na 
lásce Boží.

Taková upřednostňovaná strategie myš-
lení mění opravdovou lásku na lásku jako 
„zboží“. Přitom používá často jemných až 
zvrácených infiltračních možností, jako 
je postupné zbavování studu a médii říze-
ný egoismus, jejichž úmyslem je nachá-
zet zábavu a změnu také v „mimomanžel-
ském sexuálním vyžití“.

Kde ale zůstane rodina s dětmi? Pro-
žíváme dnes stále častěji skryté ideologic-
ké vymývání mozků, prosazující vzpouru 
proti Božímu řádu stvoření. Vidíme, že ro-
dina v tomto úmyslu překáží. Ale právě 
neporušená dobrá rodina vytváří prostor 
pro zdravý a živý rozvoj, pro uskutečnění 
opravdové lásky a bezpečí mezi mužem 
a ženou, ale také mezi rodiči a dětmi, ja-
kož i mezi dětmi navzájem.

Smysl a působení neporušené rodiny 
deformuje dnes stále více „emancipač-
ně“ proklamované rovnostářství pohla-
ví. Tímto způsobem se také podloudně 
ničí křesťanská katolická víra. Používá se 
k tomu umrtvování svědomí a umrtvová-
ní vědomí hříchu. Bezpochyby se tímto 
projevují síly Zlého, jimiž se vždycky po-
koušel popichovat lidi a svádět je k ne-
poslušnosti proti Bohu. Přitom jsou lidé 
manipulováni, aby se falešnými předsta-
vami o svobodě přivedli do nepřátelství 
se svým Stvořitelem.

Zbavením studu, uvolněním lidské se-
xuality a zrušením tabu dochází postupně 
k sociologicky podmíněnému názoru, že 
se nežádoucí děti považují téměř vždycky 

Reinhold Ortner

Manželství a rodina – základ společnosti

Jan Pavel II.: Z Dopisu rodinám (rok 1994)
Rodiče jsou první a hlavní vychova-

telé svých dětí, a jim náleží základní 
kompetence také na tomto poli: jsou 
vychovateli, protože jsou rodiči. Sdíle-
jí své výchovné poslání s dalšími oso-
bami a institucemi, jako církev a stát, 
které však stále musejí správně dodr-
žovat princip subsidiarity. Z něj vyplý-
vá oprávněnost, a dokonce povinnost, 
poskytovat rodině pomoc, ale silnější 
právo rodiny a její skutečné možnos-
ti pro něj představují vnitřní a nepře-
konatelnou hranici. Proto se princip 

subsidiarity staví do služby rodičovské 
lásky, a tak vychází vstříc dobru rodi-
ny. Rodiče totiž nejsou schopni sami 
uspokojit všechny požadavky celého 
výchovného procesu, zvláště s ohle-
dem na vyučování a na rozsáhlý sektor 
socializace. Subsidiarita tak doplňuje 
otcovskou a mateřskou lásku a potvr-
zuje její základní rysy, protože všich-
ni ostatní účastníci výchovného proce-
su mohou jednat jen jménem rodičů, 
s jejich souhlasem, a do určité míry 
dokonce s jejich pověřením.

za „zábranu“ a velmi rušivý faktor. Jestli 
má přece za splnění mnoha předpokladů 
dojít při plánovaném rodičovství k takzva-
nému „chtěnému dítěti“, pak má najed-
nou člověk „své nároky“. „Produkování“ 
a „selekce“ novorozenců probíhá často čis-
tě vědeckými technikami. „Otec“ a „mat-
ka“ se vůbec nemusí znát, když dnes chtě-
jí dítě. Ale kam se poděla láska?

Stále dusivější „zmatek ve vědecké an-
tropologii“ nutí muže a ženy v církvi a ve 
světě postavit do středu našeho myšlení 
stvořitelský řád Boží, precizovat jej a va-
rovat se před různými „modely“ dneš-
ních zničujících tendencí a zvráceností.

Po zneužití Božích přírodních zákonů 
vždycky následovala zkáza. Pohleďme na 
šířící se deformace mužského a ženské-
ho sebevědomí, na životní styl plný chyb 
a přehmatů proti řádu pohlavního stvo-
ření a při bezohledném egoistickém „ne-
přátelství“ mezi ženou a mužem v rámci 
emancipačního boje o kariéru, jakož i na 
rozšířenou hysterii při prosazování vlast-
ních cílů. To všechno jde na úkor zdraví 
a životního štěstí. Především se však ni-
čí radost a životní síla našich dětí. Tak ja-
ko květiny potřebují slunce, tak potřebují 
děti vyrůstat „v teple domova“ a v důvě-
ře, kterou jim dává láska, bezpečí a exis-
tenční jistota. Podle Božího plánu stvoření 
má tento úkol splňovat rodina. Ona je do-
movem srdcí a nutnou výbavou pro život.

Foto © Alois Vašků, Člověk a Víra
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Ve světě dochází k prudkému ná-
růstu pronásledování křesťanů. Vyplývá 
to z nedávného raportu vatikánské na-
dace Pomoc trpící církvi (Kirche in Not). 
Během dvouleté kadence, které se zprá-
va týká, se zvýšil počet zemí, v nichž 
křesťané trpí pronásledováním nebo 
diskriminací kvůli své víře, z 38 na 62.

Jak vysvětluje v rozhovoru s Vati-
kánským rozhlasem ředitel italské sek-
ce této nadace, Alessandro Monteduro, 
geografické rozšíření souvisí zejména 
s expanzí džihádismu v Africe. „Množí 
se teroristické a džihádistické organiza-
ce. Není to už jenom Islámský stát nebo 
al-Káida, Boko Haram, Aš-Šabáb. Vznik-
lo nejméně dvacet dalších islamistických 
organizací. Jsou mezi sebou volně spo-
jené, ale cíl mají společný: vytvořit vel-
ký transkontinentální kalifát, který se 
bude rozprostírat od Mali v Subsahar-
ské Africe po Mosambik, až po Komory 
v Indickém oceánu a Filipíny.“

Monteduro nicméně upozorňuje, 
že pronásledování křesťanů se neome-
zuje pouze na území, která jsou domé-
nou islamistů:

„Na seznamu zemí pronásledujících 
křesťany jsou na prvním a druhém mís-
tě nadále státy, kde jsou křesťané utlačo-
váni autoritativními režimy, tedy Severní 
Korea a Čína. V těchto zemích se nezpo-
chybňuje pouze náboženská svoboda, ale 
dochází k porušování všech lidských práv. 

Severní Korea je zemí, která křesťany vy-
hlazuje. Další příčinou sílícího pronásle-
dování křesťanů je etnicko-náboženský 
nacionalismus. Zejména v asijských ze-
mích s hinduistickou a buddhistickou 
většinou jsou utlačovány všechny nábo-
ženské menšiny ve jménu etnické či ná-
boženské nadřazenosti. Mají totiž za to, 
že příslušníci menšin nejsou obyvateli prv-
ní kategorie, ale jednotlivci, kteří ohrožu-
jí národní jednotu.“

Podle ředitele francouzské sekce 
papežské nadace Pomoc trpící církvi si 
zvláštní pozornost zaslouží vývoj situa-
ce v Číně, kde se začínají uplatňovat no-
vé formy útlaku. Benoît de Blanpré říká:

„V Číně došlo v posledních letech ke 
značnému rozvoji techniky masové kon-
troly, využívající umělou inteligenci. Ho-
voří se o tom, že v této chvíli je nainsta-
lováno 626 milionů kamer, které jsou 
spojeny se systémem rozpoznávání tvá-
ří. Na jejich základě funguje takzvaný 
systém sociálního kreditu, který každé-
mu občanovi přidává nebo odebírá bo-
dy na základě jeho chování, do kterého 
je zahrnuto také praktikování nábožen-
ství. Tato situace nás velmi znepokojuje.“

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,  
20. 4. 2021 (Redakčně upraveno)

6. neděle velikonoční je Dnem mod-
liteb za pronásledované křesťany – pa-
matujme tedy na ně.

láska k nám, že Bůh poslal na svět své-
ho jednorozeného Syna, abychom mě-
li život skrze něho. V tom záleží lás-
ka: ne že my jsme milovali Boha, ale 
že on si zamiloval nás a poslal svého 
Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

Evangelium – Jan 15,9–17
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec 
miloval mne, tak já jsem miloval vás. 
Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li mo-
je přikázání, zůstanete v mé lásce, ja-
ko jsem já zachovával přikázání své-
ho Otce a zůstávám v jeho lásce. To 
jsem k vám mluvil, aby moje radost 
byla ve vás a aby se vaše radost napl-

nila. To je mé přikázání: Milujte se na-
vzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo 
nemá větší lásku než ten, kdo za své 
přátele položí svůj život. Vy jste mo-
ji přátelé, když děláte, co já vám uklá-
dám. Už vás nenazývám služebníky, 
protože služebník neví, co dělá jeho 
pán. Nazval jsem vás přáteli, protože 
vám jsem oznámil všechno, co jsem sly-
šel od svého Otce. Ne vy jste si vyvo-
lili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil 
jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli 
užitek a váš užitek aby byl trvalý. Po-
tom vám Otec dá všechno, oč ho bu-
dete prosit ve jménu mém. To vám při-
kazuji: Milujte se navzájem!“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Prudký vzrůst pronásledování křesťanů
V našem okolí a v psychoterapeutic-

ké praxi se dá už zřetelně poznat nebez-
pečný potenciál pohrdání tímto příkazem 
Božího stvoření pro rodinu: lidé trpí tí-
živými komplexy viny. Trpí ztrátou stu-
du, sebepohrdáním, opuštěností, depre-
semi, výčitkami, těžkou ztrátou bezpečí, 
zlomenou důvěrou, trvalými poruchami 
chování a ztrátou smyslu existence. Jsou 
známy také tímto způsobem vzniklé bez-
východnosti a zkratová jednání v podobě 
vražd, usmrcení a sebevražd.

Co se považuje v „sexuálním sebeurče-
ní“ jako „osvobozující“ a údajně má od-
povídat novému obrazu člověka, jsou ve 
skutečnosti černé stíny zničení, hořké sl-
zy, potupa, pocity vykořenění a nemilo-
vanosti, opuštěnost, hluboká zklamání…

Miliony dětí musí nést následky cho-
vání generace rodičů, která si troufala ig-
norovat Boží řád stvoření a Boží láskou 
chtěnou vzájemnost muže a ženy změ-
nit v egocentrickou nafoukanost, vyklá-
danou podle vlastních představ o životě.

Příliš lehce se necháváme „vyprovoko-
vat“ do zmatku protikladu pohlaví. Měli 
bychom si dát pozor: Existují dobře známá 
biblická podněcování: pýcha, sebestřed-
nost, moc, závist, neposlušnost… Takové 
záludné a nabubřelé vyhlášení války Bohu 
už opanovalo rozsáhlé části společenské-
ho života. „Had“ si počíná stále nepokry-
těji a ví, že musí zničit především lásku 
jako chráněný prostor sexuality a rodiny. 
Totiž tam, kde by měla právě tato láska 
obšťastňovat…

Jenom nevědomost může tvrdit, že vý-
roky předkládaného textu přispívají k útis-
ku ženy a že pohrdají její důstojností. Ni-
koliv – pohrdání, utlačování a ponížení 
ženy (ale také muže a dětí) se děje u všech 
lidí tam, kde se připouští předčasná a ne-
vázaná sexualita, degradace člověka na ob-
jekt, zničení psychologicky tolik důležité 
ženské a mužské identity. Už v dětském 
věku se dovoluje záplava bahna nestyda-
tých obrazových provokací a svodů k na-
podobování na smartphonech.

Katolická církev stanoví v tomto ohle-
du společensky správně vytyčené směry, 
varuje před antropologickými omyly vyvo-
lávajícími závislost a připomíná nadčaso-
vou platnost hodnotové orientace vychá-
zející z Božího stvoření. To je její úkol.

Z Der Fels 5/2017 přeložil -mp- 
(Redakčně upraveno)
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Maďa je chodící zázrak Boží lásky
Neměla chodit, mluvit ani myslet. Při tak závažných postiženích a úbytku mozku lékaři očekávali,  

že dítě zemře krátce po porodu. Madin život je zázrak, který trvá už 14 let…

Během návštěvy u oční lékařky se 
jí paní Anna zeptala, jak Maďa 
vidí, když jí jedno oko šilhá do 

středu? Paní doktorka na to odpověděla: 
„Prosím vás, buďte ráda, že vůbec vidí, 
protože děvčátko nemá recipient zraku 
v mozku. Ona vůbec nemá vidět.“ Léka-
ři nevědí, proč děvčátko vidí. Je to totiž 
z lékařského úhlu pohledu nevysvětlitelný 
fakt. Maďa udivuje specialisty také tím, 
že chodí, mluví i myslí. „Rozvoj díven-
ky probíhal překvapivě, naprosto v pro-
tikladu k tomu, co vyplývalo ze zjištění 
z prvních měsíců jejího života a z radio-
logického obrazu mozkovny“ – zní míně-
ní neuropsycholožky, prof. Anežky Mary-
niakové (Neuropsychologia, neuropedologia 
i neurolingwistyka, Opole 2017).

Blesk z čistého nebe

Paní Anna o svém třetím těhotenství 
říká, že bylo nejlepší: nic se nedálo, so-
nografická vyšetření byla ideální. Teprve 
krátce před porodem u dítěte objevili váž-
né znetvoření a úbytky v mozku. Zpráva 
padla na ženu jako blesk z čistého nebe: 
„To byl pro mě neuvěřitelný šok. Mysle-
la jsem si, že já se přece nehodím k ne-
mocnému dítěti. Jak mám říci muži, že 
porodím nemocné dítě?“ S tou otázkou 
zavolala paní Anna známému knězi, fará-
ři v Institutu Matky a Dítěte. Poté zavolala 
manželovi a informovala ho o stavu zdra-
ví nemocného dítěte. Pak začaly telefoná-
ty blízkým lidem. Jedním z nich byl ten 
Dorotě Bojemské, matce rakovinou ne-
mocného Antka. Antek se pustil do mod-
litby za Maďu. Krátce před chlapcovou 
smrtí si všimli, že kapačka s lékem proti 
bolesti nefunguje. Antek velice trpěl a ří-
kal, že to utrpení obětuje za Maďu. Ten 
chlapec vtělil do života nesnadné učení, 
které sv. Jan Pavel II. objasňoval v apoš-
tolském listě o křesťanském smyslu utr-
pení: „Slabosti všech lidských trápení mo-
hou být proniknuty toutéž Boží mocí, jaká 
se zjevila v kříži Kristově. V tomto úhlu 
pohledu trpět znamená totéž, co stát se 
určitým zvláštním způsobem vnímavým 
a otevřeným k působení spásné Boží síly, 

která je člověku nabízena v Kristu. Bůh 
v něm potvrdil, že chce jednat především 
skrze lidské utrpení, totiž skrze lidskou 
slabost a bezmocnost, a v ní zjevit svou 
moc.“ (Salvifici doloris, 23)

Modlitba a důvěra

Paní Anna, zničená bolestí a strachem 
z toho, co přinese budoucnost, se zachy-
tila v důvěře k Bohu: „Modlila jsem se 
za Boží vůli, protože už jsem vůbec ne-
věděla, jak má vypadat má budoucnost. 
Řekla jsem Bohu: »Prosím Tě o zázrak, 
ale ať se stane Tvá vůle.«“ V kapli Insti-
tutu Matky a Dítěte žena adorovala Pána 
Ježíše přítomného ve svatostánku a čet-
la Písmo svaté. S prosbou o modlitbu za-
volala také lékaři internistovi, který léčil 
Madiny starší sourozence: „Byl jste u Sva-
tého otce, modlete se k němu.“ Onen lé-
kař, který byl na jedné z posledních sou-
kromých audiencí u Jana Pavla II. před 
jeho smrtí, nebyl k prosbě lhostejný: na 

úmysl pomoci Madě se odřekl alkoholu 
a denně se za ni modlil korunku k Boží-
mu milosrdenství; stal se pak také jejím 
kmotrem. Madiny rodiče stále naplňuje 

vděčnost za tohoto člověka, který se tak 
velmi zajímal o osud jejich dcery, že jim 
dobrovolně věnoval tolik duchovní pod-
pory, pomoci a náklonnosti.

Mateřská láska

Lékaři potvrdili, že vodnatelnost moz-
ku prudce narůstá, takže rozhodli o vy-
volání porodu v 32. týdnu těhotenství. 
Jenomže diagnóza o nárůstu vody neby-
la správná. Kvůli předčasnému porodu 
děvčátko leželo mnoho dní v kritickém 
stavu připojené na respirátor… Navzdory 
dramatickým okolnostem svého přícho-
du na svět Maďa přinesla především pře-
míru lásky. „Jak jsem ji spatřila,“ vzpo-
míná Madina máma, „v tu ránu jsem se 
zamilovala. A zvolala jsem k Bohu: »Ne-
ber mi ji!« Byla opravdu překrásná. Mě-
la kilo devadesát, byla maličká, prstíčky 
měla jako zápalky.“

Paní Anna umístila u Madiny postýlky 
obrázek Matky Boží z Guadalupe a řek-
la: „Prosím tě, abys na ni dohlížela, aby 
jí nikdo neublížil, když u ní nebudu.“ Tak 
svěřila svoji dcerušku Marii, která je nej-
lepší Matka.

Trápení, naděje  
a péče „shora“

Maďa prodělala operaci, při níž jí do 
hlavy byla voperována chlopeň ventriku-
lárně-peritoneální, aby tak tekutina, která 
způsobovala hydrocefalii, mohla vytékat. 
Následovala operace druhá a třetí, proto-
že chlopeň vypadávala z hlavy. Maďa mě-
la rozřezanou celou hlavu. Dostala se do 
ní bakterie stafylokoka. Děvčátku muse-
li provést drenáž mozku, která spočívá 
v tom, že z mozku se odvádí ven mozko-
míšní mok, zavádí se antibiotika, poté se 
znovu odvádí mozkomíšní mok. Proces 
trval přibližně měsíc, dítě muselo celou 
dobu ležet. Úkon uzavření drénu byl pá-
tý v pořadí…

Paní Anna si kladla otázku, proč Maďu 
i je potkává to trápení. V tom čase, jakoby 
odpověď, slyšela neustále ve své hlavě pí-
seň: „Spása přišla skrze kříž, ohromné to 
tajemství, každé trápení smysl má, vede 

Małgorzata Sołtyková

Maďa
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do plnosti života.“ Ty věty jí dodávaly sil 
a vlévaly jí naději, že z těch těžkých zkou-
šek Pán Bůh vyvodí dobro. Paní Anna se 
chytila víry: trávila dlouhé hodiny v ne-
mocniční kapli, četla Písmo svaté, účast-
nila se mší svatých, modlila se růženec. 
Na určitou dobu byl Madin stav stabili-
zovaný; mohla opustit nemocnici a vrá-
tit se domů.

Další rána dopadla o dva roky později. 
Maďa tehdy upadla do spánku trvajícího 
dva týdny. Střídavě zvracela a spala. Na 
oddělení pediatrie se pokoušeli určit dia-
gnózu tohoto stavu – propichovali děvčát-
ku měchýř, aby zjistili, jestli nemá bakte-
riální infekci, propichovali jí hlavu, aby 
mohli odebrat mozkomíšní mok. Navzdo-
ry oněm bolestným zásahům příčiny spa-
vosti u Madi nenalezli. Rodiče dali dce-
ru do Centra Zdraví Dítěte, kde ji hned 
vzali na operační sál. Operaci vedl zná-
mý neurochirurg profesor Barszcz, kte-
rý Maďu zachránil. Po operaci byl klid 
zase dva roky.

Další krize přišla v létě, kdy paní An-
na se svou matkou Maďu zavezly do láz-
ní Busko, aby jí tam léčili nohu. Na mís-
tě jí hned dali sádru, ale už během první 
noci si paní Anna všimla, že se s dcerou 
děje něco nedobrého. Symptomy byly po-
dobné jako ty před dvěma lety. Paní Anna 
se okamžitě rozhodla pro návrat, ačkoliv 
cesta v takovém stavu nebyla jednoduchá: 
„Viděla jsem, že moje dítě je v kritickém 
stavu, celou cestu jsem plakala a modlila 
se, abych dojela do Centra Zdraví Dítěte.“ 
Po příjezdu Maďu, která byla celou dobu 
jakoby duchem nepřítomná, hned přijali 
do nemocnice. Druhý den ji čekala ope-
race. Byla to poslední operace, které se 
děvčátko muselo podrobit. Od té doby už 
Maďa žádnou zdravotní krizi neprožila.

Paní Anna vidí, jak byla doba nemoci 
její dcerky provázaná s událostmi ze života 
Pána Ježíše. Děvčátko se narodilo v čase 
Božího narození a z nemoci se dostávala 
v době zmrtvýchvstání. Během všech těch 
operací její matka slyšela v hlavě píseň: 
„V Tebe jsem, Pane, doufal, nebudu za-
hanben navěky.“ Ta slova jí dodávala sil, 
přinášela poslání, že mají důvěřovat, že 
Pán Bůh má takovou moc, že když bude 
chtít, dostane Maďu z nejhorší nemoci. 
Je-li však jeho vůlí ponechat kříž, tak ne-
bude těžký k neunesení a stane se zdro-
jem mnoha milostí.

Madini rodiče vědí, že kromě péče 
o zdraví dcery musí dbát také o její du-
chovní rozvoj. Proto když Maďa dosáhla 
věku, kdy se děti připravují k prvnímu sva-
tému přijímání, začali se starat, aby se to 
týkalo i jejich dcery. Nemohly je odradit 
překážky: chybějící katecheze připravují-
cí ve škole i obtížné Madino chování v té 
době. Dívenka byla připravena a přistou-
pila ke sv. přijímání individuálně. Splni-
lo se její přání. Ten den byl pro celou ro-
dinu radostným svátkem. Rodiče vnímají 
také jako milost od Pána Boha fakt, že se 
po té události Maďa zklidnila a nebyly už 
žádné další problémy s jejím chováním.

Utrpení – škola života

Pro Madiny rodiče byly její nemoc a po-
byty v nemocnici natolik bolestné, že na 
to nemohli ani pomyslet. Snímky, na kte-
rých je vidět malinká Maďa připojená na 
respirátor, hlavu pokrytou pooperačními 
ranami, opuchlá, s kůží papírově průzrač-
nou, byly uschovány 14 let. Aby je vytáhli, 
aby si ty události připomenuli, k tomu je 
přiměla teprve možnost podělit se o svě-
dectví. V Madině příběhu, v životě své ro-
diny dokáží totiž spatřovat Boží péči a lás-
ku. Prožitému utrpení se snaží porozumět 
v kontextu víry a Kristova kříže. S důvě-
rou v Boží dobrotu chtějí odhalovat smy-
sl utrpení a přijmout, že to může přinést 
spásné plody.

Vnímají také dobro, kterého se jim do-
stalo od různých lidí. Věří, že každá ta 
osoba byla darem od Pána Boha, tak ja-
ko i dříve vzpomínaný Antek nebo lékař, 
Madin kmotr. Paní Anna s vděčností ta-
ké vzpomíná na neznámou ženu, která jí 
právě v době pro rodinu finančně obtížné 
v lékárně darovala drahý preparát. Žena 
si paní Anny všimla, jak odchází od okén-
ka s prázdnýma rukama. Bylo to tak: Ta 
žena byla představitelkou firmy, která ty 
preparáty nabízela, a bez váhání obdarova-
la paní Annu tím, co měla s sebou v autě. 

Madina matka rovněž celou svoji ví-
ru vnímá jako veliký dar, který jí odkáza-
li její rodiče. „Úplná rodina je skutečně 
veliký dar,“ vyznává paní Anna. „To díky 
rodičům se hodně lidí ve středu a v pá-
tek postilo o chlebě a vodě, aby se z toho 
Maďa dostala. Známý lékař se postil, má 
sestra se postila, moje máma se postila.“

Paní Anna vzpomíná: „Když jsem vyšla 
z nemocnice a dívala se na lidi, na tramva-
je, tak jsem se zamýšlela nad tím: Kam se 
ten svět tak žene? Myslela jsem si, že sku-
tečný život je jenom v nemocnici. Tam je 
život celým smyslem lidstva, protože tam 
je utrpení, a to všechno, co nás míjí, to je 
nějaká pohyblivá scénografie.“ To zvlášt-
ní spojení utrpení s lidstvem zdůrazňoval 
sv. Jan Pavel II., když učil, že utrpení „vy-
jadřuje hloubku člověka“, v něm je člověk 
pozván, aby „překonal sám sebe“ (Salvi-
fici doloris, 2).

Plány do budoucnosti

Madini rodiče si uvědomují, že život 
jejich dcery je ustavičným Božím zázra-

Po narození Maďa podstoupila  
řadu operací

Snímek magnetické rezonance Madiny 
hlavy z prvních dnů jejího života – jsou 

viditelné úbytky v mozku
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kem. Její rozvoj a možnosti překonávají 
lidské prognózy. Maďa je navzdory ne-
moci dívka, která má svoje zájmy, před-
stavy, smysl pro humor a svérázný cha-
rakter. Kdysi zpívala ve sboru. Když byla 
malá, líbávala v kostele každou sošku 
Matky Boží; teď její sošky sbírá. Maďa 
by chtěla být lékařkou nebo pracovat ja-
ko záchranářka.

Tajemný Boží plán

Madini rodiče zdůrazňují, že ona je pro 
ně darem od Boha. Každodenní život není 
lehký. Madina výchova, péče o její rozvoj 
vyžadují obzvláštní úsilí. Paní Anna ale 
připomíná, jak důležitá je v jejich životě 
víra a vědomí, že v těch těžkostech nej-
sou sami. Pán Bůh jim přece mnohokrát 
podal důkazy své péče: „My ne jsme an-
dělé, ale jedno vím: že Bůh je všemohou-
cí a milosrdný.“ Setrvávají tedy v naději, 
že ještě zažijí nejeden zázrak. Protože zá-
zrakem není jenom překvapivě dobrý Ma-
din zdravotní stav, ale také každé dobro, 
které se rodí ve škole utrpení. Víra v Boží 
dobrotu je klíčem k přijetí jeho vůle, třeba 
spojené s utrpením. Svatý Jan Pavel II., 
sám navštívený křížem, objasňoval, že při-
rozeným způsobem člověk zažívající utr-
pení se bouří, hledá smysl utrpení. Klade 
rovněž Bohu otázku „proč“. „Ten, jemuž 
tuto otázku klade,“ učil sv. Jan Pavel II., 
„sám trpí, a chce mu tedy dát odpověď 
z kříže, ze samotného středu vlastního 
utrpení. Přesto člověk někdy potřebuje 
čas, mnohdy dlouhý čas, než je schopen 
vnitřně odpověď přijmout. Kristus totiž 
neodpovídá na otázku po smyslu utrpe-
ní přímo ani abstraktně. Ale člověk slyší 
spásnou odpověď teprve tehdy, když se 
stává stále více účastným Kristova utrpe-
ní.“ Papež ukazoval, že sjednocení s Kris-
tem trpícím „je pak cosi více než sama 
abstraktní odpověď na otázku po smyslu 
utrpení. Kristova odpověď je především 
výzvou ... odhaluje se mu spásný smysl 
utrpení ... Tehdy nachází člověk ve svém 
trápení vnitřní mír, a dokonce duchov-
ní radost.“ (Salvifici doloris, 26) Kristus 
skrze svůj kříž vynesl lidské utrpení na 
úroveň vykoupení. To je tedy zvláštním 
povoláním k účasti na výkupném utrpe-
ní Kristově.

Z Miłujcie się! 1/2020 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Modlitba a Trojice – 2. část
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

každý den vzývali Ducha Svatého, pře-
devším na počátku a na konci každého 
důležitého jednání.“ (KKC, 2670) Takto 
v nás Duch působí. „Upamatovává“ nás 
na Ježíše a zpřítomňuje ho v nás, mohli 
bychom říci, že se stává naší trojiční pa-
mětí, pamětí Boha v nás. Duch zpřítom-
ňuje Ježíše v našem vědomí, aby se ne-
umenšil na osobnost z minulosti. Kdyby 
nám byl Kristus časově vzdálen, bloudili 
bychom osamoceně světem. Jistě, vzpo-
mínali bychom na Ježíše jako na někoho 
velice vzdáleného, avšak Duch jej přivá-
dí dnes, nyní, v tuto chvíli do našeho srd-
ce. Duch vše oživuje a křesťanům každé 
doby a místa se tak skýtá možnost setká-
ní s Kristem, a to nejenom jako s histo-
rickou osobností. Nikoli: Duch vtahuje 
Krista do našich srdcí, Duch působí na-
še setkávání s Kristem, který není vzdále-
ný, nýbrž je v Duchu s námi. Ježíš nadále 
vychovává své učedníky a mění jejich srd-
ce, jako to učinil s Petrem, Pavlem, Ma-
rií z Magdaly a všemi apoštoly. Proč je 
v nich Ježíš přítomen? Protože jej Duch 
vnáší do našeho nitra.

Tuto zkušenost prožili mnozí mužo-
vé a ženy modlitby, které Duch Svatý 
utvářel podle Kristovy „míry“, v milosr-
denství, službě a modlitbě… Je milostí, 
když se můžeme setkat s takovými lid-
mi. Všímáme si, že v nich tepe jiný ži-
vot, jejich pohled je přesažný. Nemys-
lím jenom na mnichy a eremity, protože 
je najdeme i mezi běžnými lidmi. Jsou 
to lidé, kteří navázali dlouhou rozmluvu 
s Bohem a jejichž životní příběh je ně-
kdy vnitřním bojem, pročišťujícím víru. 
Tito pokorní svědci hledali Boha v evan-
geliu, v Eucharistii, kterou přijímali a jíž 
se klaněli, ve tváři bratra, který se ocitl 
v nesnázích, a Boží přítomnost opatrují 
jako tajný oheň.

Prvním úkolem křesťanů je tudíž udr-
žovat tento oheň, který Ježíš přinesl na 
zem (srov. Lk 12,49). Co je to za oheň? 
Je to láska, Boží láska, Duch Svatý. Bez 
ohně Ducha vyhasínají proroctví, smu-
tek vytlačuje radost, zvykovost nahrazu-
je lásku, služba se mění v otroctví. Vyba-
vuje se nám obraz světla, zažehnutého 

u svatostánku, který uchovává Eucharis-
tii. I když se kostel vyprázdní a nastane 
večer, i když je kostel uzavřený, ono svět-
lo zůstává rozsvícené a nadále plane. Ni-
kdo je nevidí, a přesto září před Pánem. 
Stejně tak Duch ustavičně přebývá v na-
šem srdci, jako ono věčné světlo.

V Katechismu se dále píše: „Duch Sva-
tý, jehož pomazání naplňuje celé naše by-
tí, je niterným učitelem křesťanské mod-
litby. Je tvůrcem živé tradice modlitby. Je 
bezpochyby tolik cest modlitby, kolik je 
těch, kteří se modlí, ale týž Duch působí 
ve všech a se všemi. Právě ve společen-
ství Ducha Svatého je křesťanská mod-
litba modlitbou v církvi.“ (KKC, 2672) 
Mnohdy se stává, že se nemodlíme, ne-
chce se nám modlit, anebo nevíme jak. 
Často papouškujeme modlitby ústy, ale 
srdce je daleko. To je chvíle, kdy se má-
me obrátit k Duchu: „Přijď, přijď, Duchu 
Svatý, zahřej mé srdce. Přijď a nauč mne 
modlit se, nauč mě hledět na Otce, na Sy-
na. Nauč mě cestě víry, nauč mě milovat 
a především mě nauč naději.“ Vzývejme 
neustále Ducha, aby byl přítomný v na-
šich životech.

Dějiny církve a světa tedy píše Duch, 
právě on. My jsme nepopsané listy, ochot-
né přijmout jeho rukopis. A v každém 
z nás Duch tvoří originální dílo, protože 
žádný křesťan se plně neztotožňuje s dru-
hým. Na nedozírném poli svatosti dává je-
diný Bůh, trojičná Láska, rozkvést rozlič-
ným svědkům – všichni jsou si rovni, co 
do důstojnosti, ale zároveň jsou jedineční 
v kráse, která působením Ducha vytrysk-
la v každém z těch, jež Boží milosrden-
ství učinilo svými dětmi. Nezapomínejme, 
že Duch je v nás. Naslouchejme Duchu, 
volejme k Duchu – onomu daru, kterým 
nás Bůh zahrnul – a řekněme mu: „Du-
chu Svatý, nevím, jakou máš tvář, neznám 
ji, ale vím, že jsi síla, že jsi světlo, že jsi 
schopen povzbudit mě na cestě a naučit 
mě modlitbě. Přijď, Duchu Svatý!“ Je to 
krásná modlitba: „Přijď, Duchu Svatý!“

Přeložila Jana Gruberová,  
Česká sekce Rádia Vatikán  

(Redakčně upraveno)
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Pondělí 10. 5. 2021
6:05  Má  vlast:  Týnský  chrám  7:05  V poho-
rách po horách (96. díl): Chabenec – Nízké Tatry 
7:15  Filmový  dárek  8:50  Počasí [P]  9:00  15  let 
s NOE – slavíme s vámi [L] 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 13:00 15 let s NOE – slavíme s vámi [L] 
19:35 ARTBITR – Kulturní magazín  (111. díl) [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Přejeme si... narozeninový 
speciál [L] 21:25 Motýlí cirkus 21:45 Putování tučňáků 
23:10 Jak potkávat svět (70. díl): S Pavlem Helanem 
0:40 Noemova pošta: Duben 2021 1:40 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Úterý 11. 5. 2021
6:05 Bol som mimo: Mikuláš Lipták 7:10 Život ve 
vztahu: Franz Kett a jeho pedagogika 7:50 Má vlast: 
Mariánské Lázně 9:00 Živě s Noe [L] 9:25 V poho-
rách po horách (24. díl): Kunětická hora – Polabí 
9:35  V souvislostech  10:00  Noční  univerzita: 
P. Vojtěch Kodet – Pravý vinný kmen 10:50 Jak si 
mě našel Antonín z Padovy 11:30 Počasí 11:35 Živě 
s Noe [L]  11:45  Přejeme  si … [P]  12:00  Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
12:45 Hanácká svajba 13:40 V pohorách po horách 
(96. díl): Chabenec – Nízké Tatry 14:00 Za obzo-
rem [L] 14:40 Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry: 
Tělo trpící i oslavené: Mystické spojení Krista a církve 
15:30 Lednický park vypravuje 16:00 Muzikanti, hrajte 
16:30 Flešbeky 17:00 Terra Santa News: 5. 5. 2021 
17:20 Egypt – Stigmatizovaný křížem 17:55 Počasí 
18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (51. díl): 
Vyletěla holubička 18:20 Příběhy z Dobré Knihy: 
Zvěstování [P]  18:25  Cirkus  Noeland  (18. díl): 
Roberto, Kekulín a dvě sestry 18:50 Kočičí ostrov 
19:08 Poutníci času (12. díl): Se Zdeňkem Bergmanem 
19:30  Zpravodajské  Noeviny:  11.  5.  2021 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Začátek konce jaderných 
zbraní 21:00 Putování po evropských klášterech: 
Klášter klarisek v Meegen, Nizozemí 21:35 Za ob-
zorem 22:10 Má vlast: Litovel 23:05 Jako hořčičné 
zrnko (5. díl) 0:00 Cesta k církvi – Život a osud otce 
Alexandra Meně 1:00 Noční  repríza dopoledních 
pořadů.

Středa 12. 5. 2021
6:05 Zpravodajské Noeviny: 11. 5. 2021 6:30 Jak 
potkávat  svět  (84. díl):  S Radkem  Baborákem 
7:50 Vezmi a čti: Duben 2021 8:10 Mezi pražci: 
Květen 2021 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Generální 
audience  papeže  Františka [L]  10:20  Zambie: 
DJ Baza 10:50 Milosrdní  bratři  v Čechách a na 
Moravě 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  Noční  univerzita:  Mgr. Jan 
Špilar – Amadeus – cesta k dokonalosti 14:00 Za 
obzorem [L]  14:35  Počasí  14:40  Zpravodajské 
Noeviny: 11. 5. 2021 15:05 VUS Ondráš a SĽUK: 
MFF Strážnice 2019 16:45 Víra do kapsy: Jak pro-
žít krizi s užitkem? 17:00 Jak věří katolíci: Cesta 
k jádru naší víry: Tělo  trpící  i oslavené: Mystické 
spojení Krista a církve 17:55 Počasí 18:00 Živě 

s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (51. díl): Vyletěla ho-
lubička 18:20 Příběhy z Dobré Knihy: Narození Ježíše 
Krista [P] 18:25 Strýček Emu (2. díl) 18:35 Stíny nad 
Libavou 19:15 Trmice [P] 19:30 Terra Santa News: 
12. 5. 2021 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Nebojte 
se ... [L] 21:05 Adorace [L] 22:05 Pěšky hezky česky: 
Svatojakubská cesta [P] 22:30 Modlitba růžence 
z Fatimy [L] 23:30 Noční univerzita: s. Veronika 
Barátová – Pročišťování révy 0:35 Generální audien ce 
papeže Františka 0:55 Za obzorem 1:25 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 13. 5. 2021
6:05 Bol som mimo: Radoslav Hruška 7:10 Egypt 
– Stigmatizovaný křížem 7:40 Bačkorám navzdory: 
Poslední  etapou  k cíli  8:00  Terra  Santa  News: 
12. 5. 2021 8:20 Čičmianské tajemství 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:15 Počasí [P] 9:25 Noemova pošta: Duben 
2021 10:25 Made in Ružomberok 11:05 Guyanská 
Diana 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 Hlubinami vesmíru s prof. Janem 
Paloušem: Galaxie, 1. díl 13:35 Generální audience pa-
peže Františka 14:00 Za obzorem [L] 14:40 Outdoor 
Films se Štěpánem Černouškem (42. díl): Sibiřské 
gulagy 16:15 Zpravodajské Noeviny: 11. 5. 2021 
16:35 Tasovický Mojžíš: Klement Maria Hofbauer 
17:30 Pěšky hezky česky: Svatojakubská cesta 
17:55 Počasí 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky 
(51. díl): Vyletěla holubička 18:20 Příběhy z Dobré 
Knihy: Nalezení Ježíše v chrámě [P] 18:30 Ovečky: 
7. neděle velikonoční [P] 19:00 Večeře u Slováka: 
7. neděle velikonoční [P] 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
13. 5. 2021 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 U NÁS aneb 
Od cimbálu o lidové kultuře (162. díl) [L] 21:30 Za ob-
zorem 22:05 Pod lampou [P] 0:10 Cvrlikání (38. díl): 
Tomáš Kočko a Orchestr 1:15 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Pátek 14. 5. 2021
6:05  Zpravodajské  Noeviny:  13.  5.  2021 
6:25 Cestujeme regionem Záhorie 7:25 Muzikál Judit 
8:35 Zachraňme kostely (7. díl): Kostel sv. Markéty 
ve Skytalech 9:05 Až na pokraji: Církev papeže 
Františka 9:55 Anežka Česká 10:55 ARTBITR – 
Kulturní magazín  (111. díl) 11:10  Živě  s Noe [L] 
11:40 Počasí 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
12:50 Poutníci času (12. díl): Se Zdeňkem Bergmanem 
13:05 D. N. A. na Mohelnickém dostavníku 2018 

13:35 Můj chrám: Novinář Mikuláš Kroupa, ředitel 
Post Bellum, kostel Nejsvětějšího Salvatora, Praha 
14:00 Živě s Noe [L] 14:40 Trmice 14:50 Nebojte 
se ... 16:00  Zpravodajské Noeviny:  13.  5.  2021 
16:20 Mezi pražci: Květen 2021 17:10 Pěšák Boží 
17:55 Počasí 18:05 Sedmihlásky (51. díl): Vyletěla ho-
lubička 18:10 Příběhy z Dobré Knihy: Ježíšův křest [P] 
18:20 Až na konec světa 19:20 Ve službě Šuárů 
19:50 Přejeme si … 20:05 Kulatý stůl [L] 21:35 Živě 
s Noe [P] 22:10 Gramofon (2. díl): aneb Hledáme pís-
ničku pro všední den 23:10 Expedice Rembaranka 
1969 0:15 Na pomezí ticha a tmy 1:00 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Sobota 15. 5. 2021
6:05 Noční univerzita: Mgr. Jan Špilar – Amadeus – 
cesta k dokonalosti 7:10 Barberbieni 8:15 Sedmihlásky 
(51. díl): Vyletěla holubička 8:20 Cirkus Noeland 
(18. díl): Roberto, Kekulín a dvě sestry 8:45 Strýček 
Emu (2. díl) 8:55 Kočičí ostrov 9:10 Ovečky: 7. neděle 
velikonoční 9:35 GOODwillBOY VI. (6. díl) 10:15 V po-
steli  POD  NEBESY  (8. díl)  11:10  Flešbeky [P] 
11:40 Počasí 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus 
Domini  12:05  Pod  lampou  14:15  Outdoor  Films 
s Radimem Grzybkem (99. díl): Nadějný režisér nejen 
outdoorových filmů 15:50 Trenčianskú dolinú: MFF 
Myjava 2018 17:00 Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší 
víry: Vtělené Slovo, skutečný Chléb z nebe: Tajemství 
liturgie a Eucharistie 17:55 Počasí 18:00 Mše svatá 
z kaple  Telepace [L]  18:55  Bohem  zapomenuté 
kouty 19:30 V souvislostech [P] 19:50 Přejeme si … 
20:05  Poletuchy [P]  20:50  Chaplin  v lázních [P] 
21:15 V pohorách po horách (74. díl): Klíč – Lužické 
hory 21:30 Evangelium podle Matouše 23:30 Za ob-
zorem 0:00 Harfa Noemova (18. díl) 0:30 Za obzorem 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 16. 5. 2021
6:05  Večeře  u Slováka:  7.  neděle  velikonoční 
6:30  Kmochův  Kolín  2019:  Dechový  orchestr 
Harmonie 1872 Kolín 7:10 Jako hořčičné zrnko (6. díl) 
8:10 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře (162. díl) 
9:35  Pěšky  hezky  česky:  Svatojakubská  cesta 
10:00 Mše svatá z kostela sv. Jana Nepomuckého: 
Nepomuk [L]  11:55  Počasí  12:00  Polední  mod-
litba Sv. otce Františka [L] 12:20 Přejeme si … [P] 
12:35  V souvislostech  12:55  Zpravodajský  sou-
hrn  uplynulého  týdne  13:40  Muzikanti,  hrajte 
14:20 Chaplin v lázních 14:50 Dobrodružství před 
kamerou  (21. díl)  16:00  Pocta  svatému  Janu 
Nepomuckému [L] 17:35 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín  (111. díl) 17:50 Počasí 17:55 Sedmihlásky 
(48. díl):  Od  Nového  Mesta  18:00  O blýskavém 
prasátku [P]  18:55  Země  zelených  pahorků [P] 
19:10 Ovečky: 7. neděle velikonoční 19:35 Strýček 
Emu (3. díl) [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Missio ma-
gazín: Květen 2021 [P] 20:30 Dekalog V.: Páté při-
kázání [P] 21:35 Začátek konce  jaderných zbraní 
22:35 Děkujeme vám!: Oslavy 14. výročí vysílání te-
levize Noe 23:40 Polední modlitba Sv. otce Františka 
0:00 Za obzorem 0:30 Zpravodajský souhrn uplynu-
lého 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 8. – 15. KVĚTNA 2021

 

Liturgická čtení
 Neděle 9. 5. – 6. neděle 
velikonoční
1. čt.: Sk 10,25–26.34–35.44–48
Ž 98(97),1.2–3ab.3cd–4
Odp.: srov. 2 (Hospodin zjevil 
svou spásu před zraky pohanů. 
Nebo: Aleluja.)
2. čt.: 1 Jan 4,7–10
Ev.: Jan 15,9–17

Pondělí 10. 5. – ferie
1. čt.: Sk 16,11–15
Ž 149,1–2.3–4.5–6a+9b
Odp.: 4a (Hospodin miluje svůj 
národ. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 15,26–16,4a

Úterý 11. 5. – ferie
1. čt.: Sk 16,22–34
Ž 138(137),1–2a.2bc–3.7c–8
Odp.: 7c (Zachraňuje mě tvá 
pravice, Hospodine.  
Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 16,5–11

Středa 12. 5. – nezávazná 
památka sv. Nerea a Achillea 
nebo sv. Pankráce (v pražské 
arcidiecézi: svátek Výročí 
posvěcení katedrály)
1. čt.: Sk 17,15.22–18,1
Ž 148,1–2.11–12.13–14a.14bc
Odp.: Nebe i země jsou plny tvé 
slávy. Nebo: Aleluja.
Ev.: Jan 16,12–15

Čtvrtek 13. 5. – slavnost 
Nanebevstoupení Páně
1. čt.: Sk 1,1–11
Ž 47(46),2–3.6–7.8–9
Odp.: 6 (Bůh se vznáší za jásotu, 
Hospodin vystupuje za hlaholu 
trub. Nebo: Aleluja.)
2. čt.: Ef 1,17–23 nebo Ef 4,1–13
Ev.: Mk 16,15–20

Pátek 14. 5. – svátek sv. Matěje
1. čt.: Sk 1,15–17.20–26
Ž 113(112),1–2.3–4.5–6.7–8
Odp.: 8 (Pán ho posadil vedle 
knížat svého lidu. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 15,9–17

Sobota 15. 5. – ferie
1. čt.: Sk 18,23–28
Ž 47(46),2–3.8–9.10
Odp.: 8a (Bůh je králem celého 
světa. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Jan 16,23b–28

Pondelok 10. 5. o 16:55 hod.: 
Milánsky edikt (dokument)
V roku 313 prišlo v Rímskej ríši k dramatickému zvratu: kresťania 
získali náboženskú slobodu. Konečne mohli slobodne prispieť svo-
jimi hodnotami k budovaniu vtedajšej ľudskej spoločnosti a eu-
rópskej civilizácie. O tejto rozhodujúcej chvíli v histórii kresťan-
stva nám formou výkladu rozprávajú historici a archeológovia.

Utorok 11. 5. o 17:05 hod.:  
Viera do vrecka (Nalinkoval Boh môj život?)
Kedy môžeme o niečom povedať, že to bola Božia vôľa? O prirodze-
ných cestách rozlišovania aj o mimoriadnych zásahoch Božích po-
rozpráva členka Komunity blahoslavenstiev sr. Veronika Barátová.

Streda 12. 5. o 22:30 hod.: Ruženec z Fatimy
Priamy prenos modlitby svätého ruženca.

Štvrtok 13. 5. o 17:00 hod.: Fatima / Deň, keď slnko 
tancovalo (animovaný príbeh)
Animovaný film je skutočným a inšpirujúcim príbehom Lucie, 

Františka a Hyacinty. Práve ich veľká viera a odvaha priniesla po-
solstvo Fatimskej Panny Márie celému svetu.

Piatok 14. 5. o 20:30 hod.:  
Don Alberione, Boží vydavateľ (dokument)
Dokument rozpráva o živote a obrovskom diela kňaza dona Jaku-
ba Alberioneho, zakladateľa Spoločnosti svätého Pavla, ktorá bo-
la vo svojej dobe prostredníctvom tlače a filmu najväčšou ohlaso-
vateľkou radostnej zvesti.

Sobota 15. 5. o 20:30 hod.:  
Svätý Peter 2/2 (film)
Písal sa rok 33 a v Jeruzaleme sa odohrávali udalosti spojené s Je-
žišom z Nazareta. Peter bol jeho najvernejší učeník, no v kritickom 
momente zlyhal. Ťaží ho to, ale musí sa ujať úlohy viesť a budo-
vať rastúcu Cirkev.

Nedeľa 16. 5. o 14:00 hod.: Deň rodiny z Košíc
Priamy prenos z Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v rám-
ci Dňa rodiny.

Programové tipy TV LUX od 10. 5. 2021 do 16. 5. 2021
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 9. 5. PO 10. 5. ÚT 11. 5. ST 12. 5. ČT 13. 5. PÁ 14. 5. SO 15. 5.

Antifona 518 582 518 582 518 582 518 582 632 711 1673 1892 642 722

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

Ranní chvály:

Hymnus 518 582 518 582 518 582 518 582 632 711 1365 1525 642 722

Antifony 611 687 935 1046 950 1062 965 1079 633 712 1674 1893 1014 1132

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

Krátké čtení a zpěv 611 687 615 692 618 695 621 699 633 712 1674 1894 649 730

Antifona k Zach. kantiku 611 688 615 692 618 695 622 699 633 712 1365 1526 649 730

Prosby 612 688 615 692 619 696 622 699 633 712 1675 1894 650 731

Závěrečná modlitba 612 689 616 693 619 696 1364 1523 634 713 1366 1526 651 732

Modlitba během dne:

Hymnus 519 583 519 583 519 583 519 583 634 713 643 723 643 723

Antifony 519 584 519 584 519 584 519 584 635 714 643 723 643 723

Žalmy 926 1036 940 1052 955 1068 971 1085 635 714 1004 1121 1019 1138

Krátké čtení 612 689 616 693 619 696 622 700 637 716 1676 1895 651 732

Závěrečná modlitba 612 689 616 693 619 696 622 700 634 713 1366 1526 651 732

Nešpory: SO 8. 5.

Hymnus 517 581 517 581 517 581 517 581 628 707 628 707 1366 1527 641 721

Antifony 609 686 613 690 945 1057 960 1073 629 708 638 717 1678 1897 652 734

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 629 708 638 717 1678 1897 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 609 686 613 690 617 694 620 697 630 710 639 719 1680 1900 652 734

Ant. ke kant. P. M. 610 686 614 691 617 694 620 698 631 710 640 719 1367 1527 653 734

Prosby 610 687 614 691 617 694 621 698 631 710 640 720 1681 1900 653 735

Záv. modlitba 612 689 612 689 616 693 619 696 634 713 634 713 1366 1526 655 737

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1238 1374 1242 1379 1260 1398 1238 1374
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ZBOŽNOST JE UŽITEČNÁ  
KE VŠEMU
Jan Graubner • Odpovědný redaktor 
Pavel Mareš

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
podává svědectví o tom, co prožíval na tě-
le i na duchu během svého zápasu s nemo-
cí COVID-19. Kdy nejvíce pocítil svá ome-
zení? A jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal 
Bůh? To jej přivádí k úvahám o základech 
duchovního života. Život s Bohem není 

strnulý – je to spíše pohyb od jednoho úkolu k dalšímu, zcela ji-
nému. V tomto pohybu pak vnímáme lépe, jak spolu úzce souvi-
sejí duchovní život a naše zdraví, modlitba a naše stresy, hledá-
ní Boží vůle a naše zralost nebo čisté svědomí a naše motivace 
jednat dobře. Nejsme na světě sami, žijeme ve vztazích. Máme 
odpovědnost za své manželství, svou rodinu, své město, svou fir-
mu i svou zemi. Zbožnost je opravdu užitečná ke všemu. Díky ní 
zvládáme těžké osobní krize, ona je oporou a pevným základem 
našeho života i tmelem našich vztahů. Knížka je výrazem vděč-
nosti arcibiskupa Jana Graubnera za podporu, jíž se mu od lidí 
dostávalo v době, kdy byl upoután na nemocniční lůžko. I proto 
najdeme v jejím závěru několik modliteb.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 115x180 mm, 112 stran, 149 Kč

PŘIKRYL JSI MOU HANBU
Anne Lécu • Z francouzštiny přeložila Tereza Hodinová • 
Odpovědná redaktorka Eva Fuchsová

Člověka po pádu dusí hanba, klesá pod ní, skrývá se, pohrdá 
sebou. Ale Bůh se nestydí za člověka, kterého stvořil. Naopak, 
obnovuje ho a nabízí mu oděv, kterým by zakryl svou nahotu. 

Nejprve je to oděv ze zvířecí kůže, oděv zástupné oběti. Oděvy 
dalších biblických postav ukazují, s jakou láskou Bůh člověka za-
haluje do svého milosrdenství. Nakonec nám zanechává bílou tu-
niku, tkanou odshora až dolů, beze švů. Ob-
raz znovu dosažené integrity člověka a jednoty 
celého lidstva, zářící oděv milosti a slávy. Au-
torka, sestra dominikánka, vězeňská lékařka, 
nás nutí zrevidovat soudy o sobě i o druhých, 
svobodně se nadechnout a žít v důvěře v Bo-
ží milosrdenství.

KRYSTAL OP, s.r.o.  
Brož., 112x175 mm, 120 stran, 155 Kč

JEDENADVACET • CESTA DO ZEMĚ KOPTSKÝCH 
MUČEDNÍKŮ
Martin Mosebach • Z němčiny přeložil Vojtěch Benedikt Kolář 
• Odpovědná redaktorka Kateřina Kutarňová

Německý spisovatel Martin Mosebach se vydal po stopách 
21 koptských mučedníků zavražděných v roce 2015 v Libyi. Ži-
li ve světě, v němž zůstat křesťanem nebylo dlouhá staletí samo-
zřejmostí. Pro mnoho jejich předků šla příslušnost ke křesťan-
ství vždy ruku v ruce s připraveností vydat o své víře svědectví. 
Velmi dobře znali nevýhody toho, co v Egyp-
tě znamená být křesťanem. Avšak tito na po-
hled slabí lidé se svou bídnou existencí byli 
ochotni tyto nevýhody přijmout. A nemuse-
li se dlouho rozhodovat, vždyť to, co ve víře 
měli, bylo pro ně nekonečně cennější než to, 
co by mít mohli, kdyby se jí vzdali.

Hesperion, z. s.  
Brož., 130x190 mm, 176 stran, 260 Kč
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