
15. SRPNA 202114 Kč • 0,76  32. ČÍSLO / XXIX. ROČNÍK

Z obsahu:
Ježíšova velikonoční 

modlitba za nás
Katecheze papeže 

Františka při generální 
audienci 16. června 2021, 
Řím, nádvoří Sv. Damase 

v Apoštolském paláci
– strana 2 –

Blahoslavení mučedníci 
z Rochefortu

Libor Rösner
– strana 4 –

Z duchovního pokladu  
Alice Lenczewské (63)

– strana 6 –

Eucharistická obnova  
USA v roce 2022: 

„Chceme, aby začal oheň, 
ne program“
– strana 7 –

„Pojďte ke mně všichni“ 
(Mt 11,28)

– strana 8 –

Dokumentaristé Paměti 
národa hledají svědectví

– strana 10 –

Arcibiskup de Moulins- 
-Beufort: Vzdalujeme 

se lidskosti ve prospěch 
technických řešení

– strana 10 –

Apoštolská konstituce  
„Pascite gregem Dei“ 
mění sankce v církvi

– strana 12 –
Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682): Nanebevzetí Panny Marie



32/20212

(Mk 14,32–36)

Dobrý den, drazí bratři a sestry! 
V této řadě katechezí jsme ví-
cekrát upozornili na modlitbu 

jako jeden z nejvýraznějších rysů Ježíšo-
va života. Ježíš se modlil, hodně se mod-
lil. Během svého poslání se Ježíš hrouží 
do modlitby, protože dialog s Otcem je 
žhavým jádrem celého jeho bytí.

Evangelia dosvědčují, že Ježíšova mod-
litba nabývá na síle a hutnosti v hodině 
jeho utrpení a smrti. Tyto vrcholné udá-
losti jeho života utvářejí ústřední prvek 
křesťanského hlásání, kérygma. Ony po-
slední hodiny prožívané v Jeruzalémě jsou 
srdcem evangelia nejenom kvůli tomu, že 
evangelisté tomuto vyprávění vyhrazují 
proporčně širší prostor, nýbrž také vzhle-
dem k tomu, že Ježíšova smrt a vzkříšení 

Panna Maria uvěřila tomu, co jí 
bylo řečeno od Pána. A proto 
se Slovo stalo tělem, bylo plo-

dem jejího lůna a přebývalo mezi námi. 
Dnešní první čtení z Apokalypsy nám sdě-
luje podstatnou skutečnost dějin spásy: 
„Od nynějška patří vítězství, moc a krá-
lovská vláda našemu Bohu a panování 
jeho Pomazanému.“ A tomu věříme my, 
kdo jsme přijali vtělené Slovo – Ježíše do 
svého života a jeho Matku, Pannu Ma-
rii, za svoji Matku a Vůdkyni v boji pro-
ti satanovi. Nutno však jedním dechem 
dodat: víru následují skutky – tak tomu 
bylo u Panny Marie. A jak je to u nás? 
A o jaké skutky se jedná?

Odpověď je velmi prostá: Jde o skutky, 
které se líbí nebeskému Otci, které nezne-
čišťují lidskou duši, skutky, které vyjadřu-
jí hlubokou úctu a vděčnost Stvořiteli za 
jeho lásku, s níž obětoval pro naši spásu 
život svého Syna. Díky za lásku, jež nám 
darovala Ducha Utěšitele; on nás pouču-
je a vydává svědectví o Ježíši, abychom 
i my mohli o něm svědčit. Matka Boží je 
nám v tom dokonalým vzorem, a proto-
že se jí nedotkla z milosti Boží poskvrna 
hříchu, byla na konci své pozemské pou-
ti vzata do nebe, aby tam a odtud i nám 
na zemi kralovala jakožto Matka Krále 
králů. Dnešní neděli máme tedy o čem 
rozjímat...

Vrcholným aktem díkůvzdání a vyjád-
řením největší úcty Pánu Bohu je vskutku 
niterná účast na mši svaté a adorace Nej-
světější svátosti. Vždyť to je Ježíšova velká 

touha, aby ho lidé co nejčastěji přijímali 
a adorovali ve Svátosti oltářní. A jelikož 
je eucharistická úcta základním staveb-
ním kamenem života s Trojjediným Bo-
hem, věnujeme se jí i v tomto čísle Světla. 
(str. 7–9) Vždyť je to Matka Boží, která 
nám přináší živého Ježíše, neboť jeho Tě-
lo ona jako první přijala a nosila ve svém 
lůně. (str. 3) Jí vzdávejme chválu za to, že 
nám dala Dárce života. A ji můžeme pro-
sit, aby nás naučila Pána Ježíše přijímat 
a také chválit za jeho pokornou lásku, s níž 
se nám zcela odevzdává ve Svátosti oltář-
ní. Obnova patřičné eucharistické úcty je 
prioritním požadavkem dnešní doby, jak 
dokazují svědectví mnohých (viz i minu-
lá čísla Světla). Vždyť jde o úctu k živé-
mu Bohu reálně přítomnému pod způso-
bou chleba a vína, v Nejsvětější svátosti. 
Adorace Pána Ježíše v Nejsvětější svátos-
ti a mše svatá jsou spojité nádoby, neboť 
adorace je prodloužením toho, co se dě-
je při mši svaté.

Pán Ježíš Alici Lenczewské sdělil, že 
je potřeba mnoha lidí „s čistým srdcem 
a čistýma rukama, kteří se neposkvrňují 
žádostivostí světa, ve kterých nemá nic 
svého zlý duch přinášející smrt a nepo-
koj“. (str. 6) A jen čisté srdce je hodno 
přijmout Tělo Pánovo, jinak – jak víme 
– se vystavujeme odsouzení za nehodné 
přijímání... Alice rovněž zaznamenala ji-

ná Ježíšova slova – výzvu: Je zapotřebí ne-
pouštět z rukou růženec a adorovat Pána 
Ježíše v Nejsvětější svátosti. Opět ono ne-
rozlučné spojení úcty k Panně Marii a k je-
jímu Božskému Synu volá k našim srdcím.

V příštím roce si připomeneme 20. vý-
ročí kanonizace velkého světce Eucharis-
tie, Otce Pia z Pietrelciny. (str. 11) Také 
v naší zemi existují modlitební skupi-
ny Otce Pia, které plodí dobré duchov-
ní ovoce. Propojení eucharistické úcty se 
sv. Otcem Piem a případně i zapojení se 
do jeho modlitebních skupin by bylo jistě 
skutkem, v němž Pán Bůh najde své zalí-
bení. Jedna z možností, jak přispět k du-
chovní obnově světa...

Uvěřit Božímu slovu, ve vítězství, moc 
a královskou vládu Pána Boha a jeho Po-
mazaného je rovněž nositelem vnitřní, du-
chovní síly pro boj s odvěkým nepřítelem 
lidských duší – satanem, jenž se snaží opa-
novat pozemský svět. Ačkoliv častokrát ví-
tězí v jednotlivých bitvách, ve válce proti 
Trojjedinému Bohu uspět nemůže. Jestli-
že jeho malým (sic!) vítězstvím je probu-
zení pochybnosti o Boží moci a jeho Pro-
zřetelnosti, s níž řídí chod světa, pak je 
zřejmé, že je potřeba čerpat sílu k upev-
ňování přijaté víry: a to se děje uctivým 
slavením mše svaté, hodným přijímáním 
Ježíšova Těla a klaněním se živému Bo-
hu v Nejsvětější svátosti. A prosme Pan-
nu Marii, aby nás v tichosti srdce naučila 
naslouchat Božímu hlasu, který při tom 
k nám promlouvá.

Daniel Dehner

Editorial

jsou jako blesk, který vrhá světlo na veške-
ré ostatní příhody jeho života. Ježíš nebyl 
jen lidumil, který se ujal lidského trápení 
a nemocí, nýbrž byl a je kýmsi mnohem 
větším. To vše je sice pravda, ale je zde 
něco víc! Není v něm pouze dobrota, je 
zde cosi většího, spása – a to nikoli spása 
daného okamžiku, která mne zachraňuje 
z nemoci či neútěchy, nýbrž celistvá, me-
siášská spása, která skýtá naději v koneč-
né vítězství života nad smrtí.

Ve dnech posledních Ježíšových Veli-
konoc tedy spatřujeme Ježíše plně ponoře-
ného do modlitby. Jak jsme slyšeli, v Get-
semanské zahradě, kde se ho zmocnila 

Pokračování na str. 13
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Dnešní velká slavnost je pro 
Pána vítanou příležitostí, aby 
tě poslal do školy své Matky. 

Vydala se na dalekou cestu z Nazareta 
do Judských hor. Při-
poj se k ní s plným vě-
domím, koho to můžeš 
doprovázet: Svatá Pan-
na kráčí do vzdálených 
hor jako živý svatostá-
nek – nese pod svým 
srdcem živého Boha, 
který se stal v jejím lůně člověkem. Její 
dlouhá pouť je ne ustávajícím proudem 
modlitby: je to oslavný hymnus ustavič-
ného a nejdokonalejšího klanění, nejpo-
kornějšího díkůvzdání, ale také nejpev-
nější víry a důvěry, kterými tato poslušná 
služebnice velebí svého Pána. Tvoje spo-
lečnost ji v tom nesmí rušit, proto ji do-
provázej podobnou neustávající modlit-
bou. Nemáš snad všechny důvody, abys 
ji v jejím chvalozpěvu věrně a vytrvale 
následoval?

Pozoruj s nejvyšší úctou tuto nepatr-
nou služebnici. Nic na ní není nápadné-
ho, ničím neprozrazuje, jak vzácnou je 
ona schránkou ještě vzácnějšího pokla-
du. Jestliže sám Pán, který vidí i to, co je 
skryté (1), na ni shlédl a našel v ní s nejvyš-
ším zalíbením svou vyvolenou pomocni-
ci, kdo by mohl být tak smělý a domýšli-
vý a přehlížet ji, jako by ji nepotřeboval? 
Všechny ty velké věci, které jí učinil ten, 
který je mocný, nejsou určeny jen jí, ný-
brž jsou především darem jeho milosrden-
ství pro všechna pokolení. 

Právě tak chápe tato prostá dívka 
z Nazareta své poslání, když nastoupi-
la svou dlouhou cestu ke své příbuzné. 
Nechce si svého Pána ponechat jen pro 
sebe ani nyní, když jeho život klíčí v je-
jím lůně. Cítí svou radostnou povinnost 
přinést ho k těm, kdo se ho bojí, aby také 
jim učinil veliké věci. Bůh chce přebývat 
i v tobě a skrze tebe prokazovat sílu svým 
ramenem, jak toho budeš svědkem v Za-
chariášově domě.

Ten, kdo dává pokorným vidět Marii-
nu velikost, je sám původcem této velikos-
ti: Duch Svatý. Obrať se na něho a pros 
o světlo, abys Mariinu velikost a blízkost 
vnímal podobně jako její příbuzná: jako 
velký, nezasloužený dar. Mezi všemi tvo-
ry na nebi i na zemi není nikdo větší než 
Matka tvého Pána, a to i přesto, že k tobě 

přichází tiše jako nepatrná služebnice. Při-
náší nám Plod svého života, aby v nás ob-
novil život. Všichni, kteří propadli smrti, pro 
svoje spojení s Kristem budou povoláni k ži-

votu (2). Ale toto spoje-
ní s Kristem je možné 
jen díky té, která poro-
dila Chlapce, aby vládl 
všem národům. 

Proto nepřestávej 
nikdy blahoslavit po-
žehnanou mezi ženami, 

protože tím blahoslavíš také požehnaný 
Plod jejího života. Jestliže se v Alžbětině 
lůně dítě radostně pohnulo již při zazně-
ní Mariina hlasu, jaké divy milosti ti te-
prve může přinést, když jí dovolíš, aby 
se svým požehnaným Dítětem vstoupi-
la do tvého srdce! Provolávej velkým hla-
sem její chválu pro velké věci, které jí uči-
nil Pán: Ona nám dala Dárce života. Ale 
provolávej jí chválu také za to, že je vždy 
připravena vstoupit do tvého domu, aby 
tě obdarovala požehnanou přítomností 
svého Syna.

Nepřeslechni důvod, pro který Alžběta 
především blahoslaví svatou Pannu: bla-
hoslaví ji za to, že uvěřila tomu, co jí bylo 
řečeno od Pána. Uvěřila v nepochopitelné 
tajemství vtělení Syna Nejvyššího a uvěřila 
v jeho moc a ochranu i v situaci lidsky ne-
řešitelné. I její cesta ke stařičké příbuzné 
je ovocem její víry. Nic se nevyplácí více 
než uvěřit tomu, co ti bylo řečeno od Pána, 
třebaže se ti to jeví jakkoliv nepochopitel-
né. Jeho smýšlení není naše smýšlení a je-
ho moc převyšuje všechno pomyšlení. Ti, 
kdo spoléhají jen na svůj rozum, svou sílu 
a své postavení, budou nakonec svrženi 
z trůnu své pýchy, zatímco věrným, kte-
ří pokorně uznávají a přijímají svou bez-
mocnost, se nakonec dostane pomoci, 
kterou ve své důvěře očekávali, a budou 
moci dosáhnout Bohem vytčeného cíle.

Nemusíš se nikdy obávat, že bys chvá-
lou požehnané mezi ženami zanedbával 
chválu Nejvyššího. Na všechnu chválu má 
Maria jedinou odpověď: chválí tím nej-
dokonalejším způsobem Pána za všech-
ny věci, které jí učinil, i za všechnu chvá-
lu, které se jí dostává. Neboj se chválit 
tu, kterou jako první blahoslavil nejen 
Boží anděl při zvěstování, ale brzy nato 
i sám Duch Svatý, když jí vnuká proroc-
tví: Budou mě blahoslavit všechna pokole-
ní, a když ji sám ve svém velkém Zjevení 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Liturgická čtení
1. čtení – Zj 11,19a; 12,1.3–6a.10ab 
Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala 
se v něm archa jeho úmluvy. Pak se obje-
vilo na nebi veliké znamení: žena oděná 
sluncem, s měsícem pod nohama a s ko-
runou z dvanácti hvězd kolem hlavy. 
Potom se objevilo na nebi další zname-
ní: veliký ohnivě rudý drak se sedmi 
hlavami a deseti rohy a na každé hla-
vě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu 
hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak 
se postavil před ženu, která měla rodit, 
aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. 
A porodila syna, chlapce, toho, který 
má vládnout všem národům železným 
prutem. Avšak její dítě bylo uchváce-
no do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena 
pak uprchla na poušť, kde měla místo 
připravené od Boha. 
Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: 
„Od nynějška patří vítězství, moc a krá-
lovská vláda našemu Bohu a panování 
jeho Pomazanému.“

2. čtení – 1 Kor 15,20–27a 
Kristus vstal z mrtvých, a to jako prv-
ní z těch, kteří zesnuli. Protože smrt 
přišla skrze člověka, přijde skrze člo-

Dokončení na str. 11

opěvuje jako Ženu oděnou sluncem, s dva-
nácti hvězdami kolem hlavy.

Chceš-li vzdávat opravdovou chválu 
svému Pánu, spoj se k tomu s Marií. Ne-
ní snad Maria první, kdo vzdává chválu 
a díky za nejvzácnější dar Eucharistie? 
Kdykoliv tě Pán hladového sytí, je to Ma-
ria, kdo ti ho přináší a kdo ho ne ustále 
chválí. To dobré, čeho se ti dostává jako 
andělského pokrmu, je Tělo, které ona 
jako první přijala a nosila ve svém živo-
tě. Pros ji, aby tě naučila Pána přijímat 
a chválit, ale také se od ní uč připravenos-
ti přinášet pro něho v důvěře a věrnosti 
spolu s ní i oběti uprostřed úkladů, které 
jí a jejímu potomstvu, tedy i tobě strojí 
velký ohnivě rudý drak. Měj důvěru a vy-
trvalost. Její Syn a tvůj Host zlomí vládu 
všech možných knížat, mocností a sil. Je-
mu patří vítězství, moc a královská vláda.

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) srov. Mt 6,6; (2) srov. 1 Kor 15,22

Mariin chvalozpěv
Zamyšlení nad liturgickými texty  

dnešní slavnosti

Mocné svrhl z trůnu  
a ponížené povýšil.
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Vroce 1793 vešel ve Francii 
v platnost jeden z mnoha re-
volučních zákonů namířených 

proti nepřátelům revoluce. „La loi des sus-
pects“ neboli „Dekret o podezřelých“ se 
týkal kněží, kteří odmítli přísahat na no-
vou Občanskou ústavu duchovenstva, je-
jíž podstatou krom přihlášení se k myšlen-
ce revoluce bylo i to, že se z duchovních 
stali obyčejní úředníci farností volení li-
dem a placení státem a jemu odpovědní. 
Zároveň dekret stíhal každého, kdo by 
zákonu jakýmkoli způsobem odporoval, 
třebas jen vyjádřením názoru stran jeho 
znění. Nejpozději v roce 1794 se začal 
důsledně aplikovat v praxi.

Tzv. nepřísežní kněží a odpůrci z řad 
občanů měli být zatýkáni a deportová-
ni do Guyany. Sami se měli pod trestem 
smrti hlásit úřadům a přiznávat se, že na 
ústavu nepřísahali, a následně čekat ve 
vězení na deportaci.

Celkem 2 412 kněží a řeholníků potkal 
tento osud, kdy byli zadrženi a uvrženi do 
šatlavy. Plných 892 z nich skončilo v ža-
láři v Rochefortu, proslulém úděsnými 
podmínkami. Ten ale nebyl ničím proti 
tomu, co je ještě čekalo.

Z tohoto přístavu na jihu Francie byli 
pak kněží, vinou věznění zcela zubožení, 
nahnáni na bárky, jež je dovezly ke dvěma 
lodím (Deux-Associés a Washington) kot-
vícím u opevněného ostrova Aix. Do Gu-
yany plout nemohly, ježto silné anglické 
loďstvo v té době vytvořilo neprostupnou 
blokádu, skrze niž nemohla žádná z fran-
couzských lodí proplout, natož starší pla-
vidla nebojového typu. Kněží byli nuce-
ni vyšplhat se na ně po visutých lanech. 
Je nasnadě, že zejména starší a nemocní 
služebníci oltáře s tím měli obrovský pro-
blém. Na palubě pak všichni přišli o své 
modlitební knížky, breviáře, růžence i dal-
ší devocionálie.

Lodě, převážející obvykle otroky, se 
staly pro mnohé z nich místem, kde dovr-
šili počet svých pozemských dní. Ovšem 
až po strastiplné cestě křížové, kterou mu-
seli projít. Hlad, žízeň, nepohodlí, nemo-
ci, vši a jiný dotěrný hmyz, všudypřítomný 
zápach linoucí se přelidněným podpalu-
bím, nepřetržité šikanování ze strany re-
voluční posádky, to byly jen některé z vý-
dobytků revoluce, jež pro ně měli jejich 
věznitelé. Kněží se nesměli ani modlit, 
hovořit mezi sebou latinsky, kdo byl při-
stižen při sloužení mše svaté, byl zastře-
len. „Nesměli jsme ani pohybovat rty,“ do-
svědčil později jeden z přeživších, tísnící 
se spolu se 470 dalšími v kajutě o rozlo-
ze 12 x 11 m, jež se na noc navíc zavíra-
la… Každé ráno pak vězňům připravova-
li jejich žalářníci „vykuřování“, jak tomu 
sami říkali, v podobě zapálené substance 
připomínající asfalt, jejíž dým zaplnil pro-
story plné dusících se kněží Kristových. 
Jindy je nahnali na palubu, kde museli 
namačkáni na sebe celý den stát, v deš-
ti, ve vedru, v zimě. K jídlu dostávali tito 

ubožáci trochu fazolí s masem a kousek 
plesnivého chleba, k pití smrdutou vodu 
z nádob sloužících na vyměšování.

Vlastně šlo poprvé o princip koncen-
tračního tábora jako takového, neboť 
nejenže zde byli představitelé kléru in-
ternováni právě pro svou sutanu, ale už 
tak dost děsivé podmínky jim jejich věz-
nitelé svévolně a záměrně ztěžovali, aby 
jich ze světa sprovodili co možná nejví-
ce a ve vlastních očích si přitom sami ne-
ušpinili ruce. Kapitán jedné z lodí jmé-
nem Laly později přiznal: „Republika tyto 
lidi odsoudila k zániku a na mně bylo, aby 
potichu zmizeli.“

Není divu, že vězňové začali brzy umí-
rat na všemožné nemoci, zvláště na tyfus 
a kurděje. Byly dny, kdy k Pánu odešlo až 
třináct z nich. Pochováváni byli na ostro-
vě Aix. Brzy jich bylo tolik (226), že to 
vzbudilo nevoli u ostrovanů. Lodě pro-
to změnily kotviště a stanuly u bahnité-
ho ostrůvku Madame, nedaleko Roche-
fortu. Ale i tam nadále umírali, a když 
choroby postihly i posádku, připlula na 
pomoc třetí loď, která převzala část „ná-
kladu“. Nejtěžší případy byly přeneseny 
na Madame a uloženy pod stany. Vzdor 
hmyzu a červům, které jejich věznitelé 
likvidovali klacky přímo na jejich tělech, 
vzdor nesnesitelnému zápachu vyvěra-
jícímu z bahnité půdy, nemuseli kněží 
aspoň dýchat vydýchaný vzduch podpa-
lubí a strádat natěsnáni v jeho přeplně-
ných prostorách. Hned 254 z nich se na 
lodě už nikdy nevrátilo…

Uvěznění kněží projevovali obdivu-
hodnou sílu ducha. Své žalářování přijali 
jako Boží vůli a jako možnost přiblížit se 
k Pánu ještě těsněji. Zachovali si vnitřní 
pokoj, s nímž nesli kříž bez reptání a na-
říkání, aniž by je jejich nepřátelé zlomi-
li. Připraveni na smrt, dali si předsevzetí, 
že v budoucnu, přežijí-li tyto hrůzy, bu-

Libor Rösner

Blahoslavení mučedníci z Rochefortu
Francouzská revoluce, svou podstatou namířená proti Bohu a církvi svaté, představuje jedno z nejhrůznějších dějinných 

období světa. Jen proto, že ji ve 20. století předčily co do počtu obětí dvě jiné zrůdné diktatury a protože o ní její popula-
rizátoři dodnes šíří zkreslené a hlavně vybělené zvěsti, nemá ve všeobecném povědomí takovou podobu, jakou si zaslouží. 
Přitom právě Francouzská revoluce uvedla do života první řízenou genocidu části obyvatelstva, především katolíků, ale ta-
ké příslušníků aristokracie. Ve Francii dosvědčily tisíce věřících svou víru mučednickou smrtí, kterou jim pod heslem re-
voluce „Volnost, rovnost, bratrství“ způsobili jejich pronásledovatelé. Tak i početná skupina kléru, jež je nazývána „blaho-
slavení mučedníci z Rochefortu“.

Blahoslavení mučedníci z Rochefortu
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dou přijímat s pokorou a pokojem vše, co 
přijde, co je potká, co dostanou, že třeba 
nebudou srovnávat ani jídlo, které budou 
mít na talíři, s tím, které jsou nuceni po-
žívat nyní. Ba že s pokojem přijmou i své 
případné propuštění a že si tak uchovají 
vnitřní rovnováhu nenarušenou ničím z to-
hoto světa, jemuž se budou bránit zvýše-
nou zdrženlivostí všeho druhu. Nadto ne-
budou nikdy skuhrat na to, co je potkalo, 
ba ani o tom mluvit.

Když se někdy v první polovině roku 
1795, po pádu jednoho z nejhorších revo-
lučních tyranů, Robespierra, někdo z vyš-
ších míst smiloval a rozhodl o jejich pro-
puštění, bylo shledáno, že pár měsíců na 
palubách lodí kotvících u ostrova Aix ne-
přežilo 547 z nich! Utýraných 547 z 891, 
to je více než polovina! Úmrtnost na lo-
di Deux-Associés činila až 80 %. Všichni 
se až do posledních chvil svých dní mod-
lili a před smrtí odpustili svým vrahům.

Beatifikační proces těchto mučední-
ků započal v roce 1932 v diecézi La Ro-
chelle. Jelikož se nepodařilo získat úplné 
hodnověrné údaje o všech těchto hrdin-
ných mužích s kolárkem, blahořečil v ro-
ce 1995 Jan Pavel II. jmenovitě pouze 64 
z nich a stanovil jejich liturgickou památ-
ku na 18. srpen. Byli mezi nimi i řeholníci, 
např. bosí karmelitáni, kapucíni, minorité 
či cister ciáci, přičemž za čelného předsta-
vitele celé skupiny se považuje Jan Křtitel 
Souzy (24. března 1732 – 27. srpna 1794), 
generální vikář diecéze La Rochelle.

Z řeholníků připomeňme jména těchto 
obětí: Jan Ludvík z Besanconu (vl. jménem 
Jan Křtitel Xaver z Loiru), jenž se naro-
dil 11. března 1720. Ve 20 letech oblékl 
kapucínský hábit a noviciát strávil v lyon-
ském konventu. Když se po čase stal kně-
zem, proslul jako výtečný zpovědník a du-
chovní vůdce. Mezi svými spolubratry byl 
pak ctěn pro svou pokoru, zbožnost, trpě-
livost a do daleka působící vnitřní pokoj. 
Zemřel 19. května 1794.

Protáz ze Séez (vl. jménem Jan Bour-
don) přišel na svět 2. dubna 1747 a novi-
ciát v kapucínském řádu zahájil v roce 
1767 v klášteře v Bayex. Jeho devízami 
byly mj. dar mluveného slova a také mo-
rální a duchovní síla. Svou stálost ve víře 
osvědčoval i na palubě lodi-vězení, a to až 
do 23. srpna 1794.

Třetím kapucínem ze skupiny blahosla-
vených mučedníků z Rochefortu je otec 

Sebastian z Nancy (vl. jménem František 
François), narozený 17. ledna 1749. Vzor-
ným řeholníkem byl již od svého zaháje-
ní noviciátu v Saint-Michel v roce 1768 
a nepřestal jím být až do svého poslední-
ho výdechu 10. srpna 1794.

Trojici karmelitánů tvořili Jan Křtitel 
Duverneuil, řeholním jménem Leonard, 
jenž do řádu vstoupil v pozdním věku 
z pozice diecézního kněze. Datum jeho 
narození je nejasné, zato datum jeho sko-
nu známo je: 1. července 1794.

Dále pak Michael Alois Brulard, rodák 
z Chartres (11. června 1758). Ke karme-
litánům vstoupil po absolvování teolo-
gických studií, rovněž on se těšil věhla-
su skvělého zpovědníka a kazatele. Dne 
25. července 1794 položil život za víru ve 
svého Spasitele.

Jakub Gagnot, řeholním jménem Hu-
bert od sv. Klaudia, se narodil ve Fro-
lois, a to 2. února 1753. Jeho smrt nasta-
la 10. září 1794.

Z dalších řeholníků zmíníme už jen 
jména: Minorité Ludvík Armand Adam 
(19. prosince 1741 – 13. července 1794) 
a Mikuláš Savouret (27. února 1733 – 
16. července 1794); cisterciáci Gerváz 
Brunel (18. června 1740 – 20. srpna 1794) 
a Josef Desgardin (21. června 1750 – 6. čer-
vence 1794); augustinián Gabriel Pergaud 
(29. října 1752 – 21. července 1794); kar-
tuzián Lazar Tiersot (29. března 1739 
– 10. srpna 1794); jezuita Josef Imbert 
(15. prosince 1719 – 5. června 1794) aj.

Z diecézních kněží byli beatifikováni 
např. Antonín Banassat (20. května 1729 
– 18. srpna 1794), farář ze Saint Feil, kde 
je po něm pojmenovaná ulice, Petr Ga-
bilhaud (26. července 1747 – 13. srpna 
1794), Claude-Joseph Jouffret de Bon-
nefont, představený semináře v Autunu 
(23. prosince 1752 – 10. srpna 1794), Fran-
tišek Mayaudon, generální vikář v Soissons 
(4. května 1739 – 11. září 1794), Miku-
láš Tabouillot (16. února 1745 – 23. úno-
ra 1795), farář z Méligny-le-Grand, dále 
tři bratři Hunotové – Jan (21. září 1742 – 
7. října 1794), František (12. února 1753 – 
6. října 1794) a Sebastian Ludvík (7. srpna 
1746 – 17. listopadu 1794) aj. Nejmladším 
ze skupiny beatifikovaných kněží-mučed-
níků byl Hilaire Noël Le Conte (3. října 
1765 – 17. srpna 1794), kněz odpovídají-
cí za církevní hudbu v katedrále Bourges, 
nejstarším pak někdejší jezuita Jan Mi-
kuláš Cordier (3. prosince 1710 – 30. zá-
ří 1794). Na závěr zmíňme ještě Florenta 
Dumontet de Cardaillaca (8. února 1749 
– 5. září 1794), potomka hraběcího ro-
du, jenž svého času zastával pozici zpo-
vědníka hraběte z Provence, budoucího 
krále Ludvíka XVIII., a jeho manželky.

Kříž věnovaný památce kněží pohřbených 
na ostrově Madame v roce 1794

Vězeňská loď podle ilustrace z roku 1862
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Neděle 20. 12. 1992, 12:20 h.
Mé dítě, Moje milovaná, snaž se ve-

lice a usiluj o bezprostřední kontakt se 
Mnou. O to setkání v lásce, které jsi mno-
hokrát zažila.

Rozvíjej vnitřní důvěrnost se Mnou 
jako největší poklad, jaký je možno na-
jít zde na zemi. To vnitřní setkávání se 
se Mnou bude přinášet a plodit dary 
a ovoce Ducha Svatého a nade všech-
no MÍR a LÁSKU, které budou pro-
měňovat lidi a svět kolem tebe i na tvo-
ji přímluvu.

Připravuj se na chvíli, kdy tě vyprovodí 
z „Nazareta“, a očekávej ji. Hodně záleží 
na tvé horlivosti a věrnosti, s níž ve Mně 
setrváváš. Čas běží stále rychleji, a v něm 
se završí všechno, co se musí zřítit a být 
očištěno ohněm z nebe.

Jsou potřební apoštolové přinášející 
lidem Můj pokoj a Moji lásku, aby je po-
depřeli a zachránili. Takových je potřeba 
mnoho: lidé s čistým srdcem a čistýma ru-
kama, kteří se neposkvrňují žádostivostí 
světa, ve kterých nemá nic svého zlý duch 
přinášející smrt a nepokoj všude, dokon-
ce i mezi služebníky Mé Církve.

V poslední době satan obzvlášť úto-
čí na Církev zevnitř, ničí a zotročuje du-
še zasvěcené Bohu. Bije pastýře, aby ro-
zehnal stádo.(1)

Zůstávej v Mém Srdci a modli se za 
ně, aby se zachránili a aby díky nim by-
lo mnoho zachráněno. Zkouškou ohněm 
prochází Má Církev a Moji služebníci, 
poněvadž je zapotřebí, aby se vyjevilo, 
co je obilím a co plevelem,(2) když nad-
chází čas žní.

„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! 
Zavíráte před lidmi nebeské království! Sami 
ovšem nevcházíte a nenecháváte dokonce vejít 
ani ty, kdo by chtěli!“ (Mt 23,13)

Čtvrtek 1. 4. 1993, 9:54 h.
Srdce Mně plně oddané je svátostí 

pro svět.

Neděle 2. 5. 1993, 0:20 h.
Pán mi dal milost porozumět, čím je 

láska:
Milovat znamená toužit konat dobro 

a konat dobro bez ohledu na to, jaký je 
ten někdo (jiný člověk) a jaký má vztah 
ke mně a k hodnotám, jaké uznávám já.

Kristus miloval ty, kteří na Něho pli-
vali, pásli se na Jeho utrpení, znevažova-
li Ho. Každému činil DOBRO a každé-
ho obdařil největším Dobrem – životem 

věčným ve štěstí – víme, za jakou vlastní 
cenu. Nechtěl za to nic pro sebe.

Mám-li být milosrdná pro někoho, tak 
ne proto, že v něm vidím Krista a je mi 
Ho líto. Ale proto, že můj bližní je ubo-
hý a trpící podobně jako já a podobně 
jako já je zapletený ve vlastní hloupos-
ti a hříšnosti.

Mohu prokazovat milosrdenství (sku-
tečně a v pokoře) jenom tehdy, když do 
hloubky duše poznám, jak velice já sama 
potřebuji od Pána milosrdenství.

Jak velké milosrdenství potřebují ti, 
kteří o tom nic nevědí! A jak moc se pro 
ně musí dělat, aby se vrátili ke Kristu!

Dobrem – čili láskou – je jenom to, co 
rodí člověka pro Krista.

Neděle 16. 5. 1993, 9:30 h.
Mé dítě, je třeba, abys pochopila, že 

když se obětuješ za druhé a prosíš, abych 
je osvobodil od jejich zla, tak tehdy se dě-
je něco takového, jako se dálo se Mnou, 
když jsem obětoval Otci Sebe, abych lidi 
zachránil od zla, kterému byli poddáni.

Ještě nepřišel čas, aby zlo bylo zniče-
no. Ono existuje, a pokud opouští jedny, 

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (63)
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.

vrací se k jiným – nejčastěji k těm, kte-
ří vědomě na sebe berou oběti pro dob-
ro bližních (utrpení svatých).

Věz, že když se za někoho modlíš a obě-
tuješ Bohu sebe v duchu pokání a podpo-
ry, jsi ohrožena mnohonásobnými útoky 
satanů, kteří – opouštějíce tamty, celou 
svou zuřivost směřují k tobě.

Není možné, aby ti v takové situaci po-
stačila obyčejná zbožnost a přátelství se 
Mnou. Tehdy musíš – pro záchranu své 
duše – celou svou silou vytrvat se Mnou, 
skrývat se v Mých Ranách a omývat se 
Mojí Krví. Vzývat Mé milosrdenství pro 
sebe a pro ty, za které sebe obětuješ Bohu.

Je zapotřebí nepouštět z rukou Růže-
nec a adorovat Mne v Nejsvětější svátosti.

Pokud cítíš, že přicházejí útoky satana, 
když tě obklopuje temnota a tlak v duši, 
modli se okamžitě Pod ochranu Tvou, po-
něvadž to je exorcismus.

A zachovávej klid, vědoma si, že tvo-
je bolest a ztrápenost rodí veliké dobro 
a že jsou požehnáním pro mnoho duší, 
především pro ty, za něž se přimlouváš 
a za něž ses zavázala.

Tehdy se v tobě zopakuje Mé umuče-
ní přinášející spásu.

A kromě toho, co vnímáš, je to čas 
obrovské milosti a velikého sjednocení 
se Mnou, který v tobě a skrze tebe napl-
ňuji Moje poslání Mesiáše.

„Pamatujte na mé okovy! Milost buď 
s vámi!“ (Kol 4,18)

(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. Mt 26,31; Mk 14,27.
(2) Srov. Mt 13,24–30.36–43.

Zkouškou ohněm prochází Má Cír-
kev a Moji služebníci, poněvadž je za-
potřebí, aby se vyjevilo, co je obilím 
a co plevelem, když nadchází čas žní.
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Američtí biskupové jednali 
o programu „Eucharistická 
obnova“, který se zaměří na 

podporu hlubší úcty k Eucharistii a kte-
rý začne ve Spojených státech americ-
kých příští léto.

Biskup Andrew Cozzens, pomocný 
biskup Saint Paul a Minneapolis a před-
seda biskupského výboru pro evangeliza-
ci, zveřejnil tento plán svým spolubrat-
řím biskupům na jejich virtuální schůzi 
18. června 2021. Katolické zpravodajské 
agentuře (CNA) sdělil, že program je za-
měřen na „zapálení ohně“ úcty k Eucha-
ristii se zvláštním důrazem na místní úro-
veň – v diecézích, farnostech a rodinách.

Cozzens sdělil, že tato iniciativa zahájí 
v USA „tříleté období obnovy“ se zvlášt-
ním důrazem na místní úroveň, a přine-
se tak eucharistickou obnovu „každé far-
nosti, která po ní touží“.

Cozzens dále řekl, že myšlenka celo-
národní eucharistické obnovy se setkala 
s „neuvěřitelným nadšením“ již teď. Po-
znamenal, že mnoho katolických dárců, 
zpravodajských středisek a dobrovolníků 
se již přihlásilo k podpoře.

„Jedním ze znaků, že zde působí Duch 
Svatý, je, že tuto myšlenku přijalo mnoho 
rozličných apoštolátů a hnutí,“ řekl Coz-
zens agentuře CNA.

„Každý chce pomoci, což pro mne zna-
mená, že zde působí Duch Svatý.“

Plán započal v roce 2019 průzkumem 
věřících, z kterého vyplynulo, že pouze 
jedna třetina amerických katolíků věří 
učení církve, že Eucharistie je skutečné 
Tělo a Krev Ježíše Krista.

Pandemie plán zpozdila, řekl Coz-
zens, ale zároveň jej učinila „ještě nalé-
havějším“, neboť mezitím vznikl ještě 
neprojevený dlouhodobý dopad účasti 
na mši svaté.

Od července 2022 budou diecéze klást 
důraz nejvíce na Eucharistii. Biskupové 
se zaměří na poskytování učebních ma-
teriálů o Eucharistii, které byly vytvoře-
ny za pomoci různých katechetů, aby co 
nejdříve byly v diecézích k dispozici, in-
formoval Cozzens.

Následně od července 2023 budou far-
nosti vyzvány, aby učinily totéž. Cozzens 
sdělil, že chtějí podpořit „tvůrčí schop-
nost farníků“ a poznat rozličné eucha-
ristické tradice, které jim pomohou vy-
pěstovat si větší lásku k Eucharistii. Na 
farní úrovni se bude jednat o sloužení 
mše svaté s katechezí a formace v ma-
lých skupinách.

Během prezentace Cozzens opakova-
ně zdůraznil důležitost rozšíření eucharis-
tické adorace, zvláště když sám vidí pozi-
tivní účinek adorace mezi mladými lidmi.

„Je zde veliká shoda mezi těmi, kdo 
pracují s mladými lidmi, že hluboké setká-
ní s Pánem Ježíšem se odehrává během 
eucharistické adorace,“ uvedl Cozzens.

„Chceme vyzvat každou farnost, aby 
zvážila zvýšit četnost eucharistických 
adorací jako součást této obnovy,“ ře-
kl biskup.

Obnova bude završena v létě 2024 eu-
charistickou slavností, která bude v ně-
kterém hlavním městě, jež bude sloužit 

jako poutní místo. Konečné schválení 
této slavnosti bude učiněno biskupskou 
konferencí v listopadu.

Cozzens nazývá tento plán jako pří-
ležitost „jednou za generaci“ oživit život 
z víry a má za úkol vychovat „služební-
ky Eucharistie“ – lidi, kteří rozšíří úctu 
k Eucharistii na nová místa, která papež 
František nazývá „okrajová“.

Cozzens dále řekl, že biskupové chtějí 
oslovit všechny katolické univerzity a vy-
zvat je, aby se zapojily. Očekává, že ně-
které výzvu nepřijmou, avšak doufá, že 
mnozí se naopak zapojí.

„Přeji si, aby se pořádala eucharistická 
procesí na každé vysoké škole. A máme 
univerzitní pomocníky (ministranty), kte-
ří jsou připraveni podílet se v celé zemi.“

Robert Barron, pomocný biskup Los 
Angeles, se během setkání s biskupem 
Cozzensem dotázal, zda se rozvrh ob-
novy může uspíšit, aby započala ihned, 
jak je to jen možné.

Cozzens na to odpověděl, že mnoho 
diecézí, jako Atlanta a St. Augustine již 
„eucharistickou obnovu započaly a mě-
ly by v tom také pokračovat. Biskupský 
plán je utvořen k podpoře, nikoliv jako 
náhrada úsilí eucharistické obnovy na 
místní úrovni.“

Plán pro eucharistickou obnovu byl 
oznámen den poté, co biskupové pro-
jednali první náčrt učebního dokumen-
tu o Eucharistii, který bude zahrnovat 
i podkapitolu o „eucharistické soudržnos-
ti“ (mezi životem a vírou) anebo podka-
pitolu o zásluze přijímat svaté přijímání.

V navrhovaném dokumentu biskup-
ský výbor pro víru zdůraznil zejména 
potřebu zachování učení církve v živo-
tě katolických veřejných činitelů, záro-
veň však uvedl, že nepřipravují žádnou 
národní směrnici pro odmítnutí svaté-
ho přijímání.

Jonah McKeown
Zdroj: www.catholicnewsagency.com/

news, 18. 6. 2021  

Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)

Eucharistická obnova USA v roce 2022:  
„Chceme, aby začal oheň, ne program“



32/20218

Ježíš Kristus, přítomný v Eucharis-
tii, nás všechny zve k sobě: „Pojď-
te ke mně všichni, kdo se namáhá-

te a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout.“ (Mt 11,28) Prosí, abychom 
ho přijímali s čistým srdcem ve svatém při-
jímání a setrvávali na adoraci v jeho pří-
tomnosti. Jeho všemohoucí Božská lás-
ka je nejúčinnějším lékem na každé zlo. 
Můžeme tedy dovolovat Ježíši, aby nás 
osvobozoval ze sobectví a závislostí, aby 
léčil všechny rány našeho srdce.

Abychom se mohli podrobit léčbě, kte-
rou nám Ježíš nabízí, je třeba mu nejdřív 
odevzdat všechny svoje hříchy ve svátos-
ti pokání, a po získání zázraku rozhřeše-
ní ho každodenně přijímat ve svatém při-
jímání a přes hodinu setrvat na adoraci 
v jeho přítomnosti. Kdo se nedá odradit 
a v této činnosti „vytrvá až do konce, bu-
de spasen“ (Mk 13,13); ten se také naučí 
milovat čistým srdcem a bude uzdraven 
z každého zotročení, jako je pornogra-
fie, narkomanie, alkoholismus nebo ha-
zard. Ježíš opravdu touží, aby ho lidé co 
nejčastěji přijímali ve svatém přijímání 
a adorovali v Eucharistii, proto mají být 
kostely vždy otevřené a má v nich trvat 
věčná adorace Nejsvětější svátosti, aby 
tak každý mohl potkat Ježíše.

Věčná adorace

Otec Justo Lofeudo z Kongregace mi-
sionářů Nejsvětější svátosti prochází ce-
lým světem a pomáhá farnostem, aby se 
připravily na přijetí věčné adorace Nej-
světější svátosti. V rozhovoru s redakto-
ry naší redakce (1) P. Justo hovořil o tom, 
že věčná adorace Ježíše v Nejsvětější 
svátosti je pramenem nesmírných milos-
tí a přináší neomezené duchovní plody. 
Když uctíváme Ježíše v Eucharistii, na-
plňujeme první přikázání Desatera, vyja-
dřujeme svou lásku k Bohu nad všechno 
jiné. Během adorace nás Ježíš proměňuje 
a dává nám pokoj, lásku, radost a trpěli-
vost, abychom se dělili o tyto dary s dru-
hými. Otec Justo vyprávěl o konkrétních 
případech Božího působení.

Zdroj obrácení

Prostřednictvím věčné adorace plníme 
to, o co nás prosil sv. Jan Pavel II. na začát-
ku svého pontifikátu: „Nebojte se, otevře-
te, otevřete dokořán dveře Kristu.“ Dveře 
kaplí věčné adorace jsou vždy otevřené, 
aby tak do nich každý mohl vstoupit; 
především ti, kteří jsou daleko od Ježíše.

Díky věčné adoraci se uskutečňuje 
mnoho obrácení. Lidé vnímají, že je ně-
kdo vyzývá… Tím Někým je Pán, ačkoliv 
oni si to často ani neuvědomují. Tak to-
mu bylo v případě ženy, která v kapli za-
nechala lístek s následujícím obsahem: 
„Víc než deset let má noha nepřekročila 
práh katolického kostela, a pokud se to 
dříve stalo, tak jedině z uměleckých po-
hnutek. Pořád nevím, proč tu teď jsem, 
ale pociťuji pokoj, který je zde přítomný. 
Nevím, odkud se bere, ale chci ho najít.“

Z té poznámky vyplývá, že ta paní ne-
měla víru, neměla ani ponětí, proč se ob-
jevila v kapli. My ale dobře víme, že to 
Pán ji pozval, a ona šla za jeho hlasem. 
Víme také, že pokoj, který zde nalezla, 
je reálný. Hle, co se děje v adorační kap-
li: ten, kdo se přiblíží ke Kristu v Eucha-
ristii, nachází pokoj. Věčná adorace při-
náší rovněž jiné, velmi hojné plody. Jsou 
známy případy lidí, kteří chtěli spáchat 
sebevraždu a … skončili v kapli, aniž mě-
li ponětí, že taková kaple existuje. Nohy 
je tam samy donesly!

Jedna žena vyšla z domu kolem čtvr-
té ráno a chtěla skočit z mostu. Byla zi-
ma a všude ještě vládla tma; nebylo také 
žádné osvětlení. Takže místo toho, aby 
šla vpravo, namířila žena vlevo, poněvadž 
tam spatřila nějaké světlo – jediné světlo 
té noci viditelné. Bylo to světlo kaple. Ve-
šla, uviděla Pána a porozuměla, že to on 
je zmrtvýchvstáním a životem. Ježíš, pří-
tomný ve Svátosti oltářní, Spasitel všech, 
zachraňuje lidské bytosti. Je známo ještě 
mnoho podobných případů.

Mimořádné milosti

Otec Justo vypráví, jak byl mnoho-
krát svědkem toho, že Pán Ježíš obdařuje 
mnoha milostmi ta místa, kde kněz nebo 
biskup touží zřídit věčnou adoraci. Jed-
noho dne byl otec Justo pozván řeckoka-
tolickým proboštem do Temešváru v Ru-
munsku. Farnost je to velmi malá. Úplně 
všichni její obyvatelé se hlásili k adoraci, 
ale bylo jich tak málo, že se jim nepoda-
řilo zcela zaplnit 168 hodin v průběhu 
týdne. Pozvali tedy rovněž římské katolí-
ky, a když ani to nestačilo, tehdy řecko-
katolického kněze napadlo, aby si poho-
vořil s pravoslavným patriarchou. A tak 
to také udělal. Patriarcha, svatý člověk 
a skutečný mudrc, požehnal jejich pro-
jekt věčné adorace v Rumunsku a dovo-
lil jim pronést kázání na pravoslavné mši. 
Tamější kněží P. Justa velmi dobře přija-
li, zaskočili ho a k jeho radosti mu do-
volili během homilie pozvat zájemce na 
věčnou adoraci. Zapsalo se 65 pravoslav-

„Pojďte ke mně všichni“ (Mt 11,28)
Svatý Jan Pavel II. říkal, že „celé zlo světa může být přemoženo  

skrze obrovskou moc eucharistické adorace“.

P. Justo Lofeudo,  
misionář Nejsvětější svátosti
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ných! Přesně tolik, kolik jim chybělo na 
zaplnění všech hodin! To byla mimořád-
ná milost, poněvadž pravoslavní, ačkoliv 
mají Eucharistii, praktikování adorace ne-
znají. Podařilo se je ale k ní pozvat a spo-
jit adoraci s kultem Matky Boží. Uplynu-
lo již 12 let ode dne, kdy 15. září 2006, 
v den památky Matky Boží Bolestné, řec-
kokatolíci, římskokatolíci a pravoslavní 
začali společně adorovat Pána. Činí tak 
dodnes. To je svědectvím toho, že eucha-
ristický Ježíš spojuje všechny vjedno, ve-
de k ekumenismu.

Nová povolání

Tam, kde dnes existují kaple věčné ado-
race, Ježíš rovněž vzbuzuje povolání. Krás-
ně je to vidět na příkladu jedné španěl-
ské diecéze, ve které nedávno zahájili již 
pátou věčnou adoraci. Navštívil ji jeden 
z biskupů z USA. Když se zeptal, kolik 
mají povolání, odpověděli mu, že 30 kle-
riků, a on se vyjádřil, že to není ani tak 
moc. Uslyšel tehdy takovouto odpověď: 
„Když jsme neměli věčnou adoraci, ne-
bylo povolání žádné. Teď je 30 kleriků.“ 
To je jasná závislost: kde se koná věčná 
adorace, tam se rodí povolání ke kněžství, 
a také ke svátosti manželství, i tam Ježíš 
koná zázraky, aby je zachránil.

V jedné farnosti bylo jisté manželství 
na pokraji rozpadu. Manželé už zaháji-
li rozvodový proces. Ale jednoho dne se 
rozhodli jít společně na adoraci. V prů-
běhu modlitby jim Ježíš navrátil ztrace-
nou jednotu. Stalo se tak, poněvadž Pán 
je jednota a nás jí obdarovává; také tou 
osobní, vnitřní. Dává ji každému z nás.

Otevření srdce

Adorace není dobou naší činnos-
ti, ale časem naprostého odevzdání se 
Kristu k dispozici, vyjádření souhlasu, 
aby nás on mohl proměňovat. Je třeba 
jenom otevřít srdce a dovolit Ježíši, aby 
nás miloval. Tehdy on uskutečňuje ne-
představitelné věci. Ti, kteří adorují Je-
žíše, vyprošují oceán milostí, ze kterého 
všichni čerpáme. Mše svatá a adorace 
Nejsvětější svátosti jsou skutky největší 
cti a díkůčinění, které můžeme přinést 
Bohu. Adorace je prodloužením toho, 
co se děje v průběhu mše svaté. Ježíš je 
v ní skutečně přítomný s námi, a my má-
me možnost pobývat s ním. To z Eucha-
ristie se rodí církev i kněžství, umožňují-

cí zpřítomňovat v každé době umučení, 
smrt a zmrtvýchvstání Krista, které nám 
přináší uzdravení a spásu.

Věčná adorace krok po kroku

Pokud jde o to, že věčná adorace je 
skutečně velikým Božím darem pro pří-
tomné časy, není o tom žádných pochyb. 
Někdy ji Ježíš zřizuje v místech, kde se to 
lidským způsobem zdá nemožné. V roce 
2003 nebyla ve Španělsku ani jedna kap-
le věčné adorace. Dnes ji má 54 farních 

kostelů. První byla Cancelada, nejmenší 
farnost na pobřeží Středozemního moře, 
ve které navzdory velkým těžkostem ado-
race trvá bez přerušení již 15 let.

Otec Justo nám uvedl podmínky usta-
novení věčné adorace ve farnosti: „Ujišťu-
ji kněze, že věčná adorace pro ně nebude 
žádnou novou zátěží. Pamatujte, že orga-
nizace, provádění a střežení věčné adora-
ce náleží speciálně k tomu připravené sku-
pině světských osob. Není se čeho bát. Je 
třeba se všeho odvážit. Riskovat a uvěřit, 
že Pán všechno vyřeší.

Co je třeba udělat, aby mohla začít věč-
ná adorace? Toto jsou základní kroky: (2)

1. Modlitba. Především je třeba se 
vroucně modlit před Nejsvětější svátostí 
na úmysl ustavení věčné adorace ve far-
nosti, a také k této modlitbě pozvat i další.

2. Rekolekce nebo farní misie, které 
pomohou připravit farníky k věčné ado-
raci. Je například možné pozvat misioná-
ře z mého společenství – z Kongregace 
misio nářů Nejsvětější svátosti, poněvadž 
propagujeme věčnou adoraci eucharistic-
kou ve všech farnostech i diecézích na 
světě. Samozřejmě, pokud to farář chce, 
může to udělat sám. My jsme vždy ochot-
ni pomoci.

3. Pozvání k věčné adoraci, které má být 
určeno všem ve vrcholné chvíli adorace. 
O co máme prosit farníky? Aby zasvěti-
li jednu hodinu v týdnu tomu, být s Pá-

nem přítomným v Nejsvětější svátosti ve 
vzniklé adorační kapli.(3)

4. Inaugurace. Snažme se, aby byla 
co nejslavnostnější. Je-li to trochu mož-
né, pozvěme otce biskupa, aby jí mohl 
předsedat. Po Eucharistii se koná dů-
stojné procesí až do kaple věčné ado-
race. Tam je intronizován Pán a zůstá-
vá už navždy.

5. Organizace. Existuje jistý ideál. Ně-
kdy ho není možné naplnit, ale je třeba se 
o to pokusit. Tvoříme síť 29 koordináto-
rů: jeden koordinátor generální, který je 
ve spojení s knězem starajícím se o věč-
nou adoraci, čtyři koordinátoři turnusů 
(ranní, odpolední, večerní a noční) a po 
jednom koordinátorovi odpovědném za 
jednotlivé hodiny. Cílem je, aby Pán Je-
žíš nezůstal nikdy sám. Takový způsob or-
ganizace pomáhá rovněž formovat oso-
by, které přicházejí na adorace, aby cítily 
svoji zodpovědnost a nenechávaly nikdy 
Pána samotného, aby ho neopustily, než 
přijde další člověk. Když někdo nemůže 
přijít, musí se pokusit najít někoho, kdo 
by ho zastoupil, a pokud to nebude mož-
né, musí se zkontaktovat s koordinátorem 
uvedené hodiny, aby na ni někoho zajis-
til. Úkolem koordinátorů turnusů je udr-
žování kontaktů s jednotlivými osobami 
s cílem dohodnout s nimi konkrétní den 
a hodinu adorace; poté už jen sledování 
koordinátorů hodin ve svých turnusech.

Zpracoval P. Mieczysław Piotrowski TChr

Z Miłujcie się! 5/2018 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Čili redakce polského časopisu Miłujcie się!. 
[pozn. red.]

(2) Je třeba vzít v úvahu, že situace může být ji-
ná v jednotlivých diecézích, a to i v rámci jed-
né země. Toto je tedy spíše nástin toho, jak 
by to mohlo vypadat dle P. Justa a jeho kon-
gregace. V ČR ve spojení se zvláštní úctou 
k Eucharistii působí např. Kongregace brat-
ří Nejsvětější svátosti (petrini) či Konfrater-
nita kněží – adorátorů Ježíšovy Eucharistic-
ké Tváře. [pozn. red.]

(3) Otec Justo zde přesně popisuje postup při-
hlašování na věčnou adoraci a k případné po-
moci s organizací. Je to však záležitost, kte-
rá nemusí vždy a ve všem odpovídat našim 
místním podmínkám, proto jsme tuto část 
vynechali. [pozn. red.]

„Když jsme neměli věčnou  
adoraci, nabylo povolání žádné.  

Teď je 30 kleriků.“
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Dokumentaristé Paměti národa hledají svědectví
Dokumentaristé Paměti národa se obrací na věřící, aby jim pomohli najít ty,  

kteří kvůli své víře trpěli v období komunistické totality:

Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit 

jménem projektu Paměť národa.
Už bezmála 20 let zaznamenáváme 

příběhy lidí, kteří v průběhu 20. století 
prožili na vlastní kůži osudové momenty 
naší historie. Vytváříme sbírku Paměť ná-
roda, jedná se o největší středoevropský 
soubor vzpomínek zpracovaných meto-
dou tzv. orální historie. Některé příběhy 
jsou pohnuté a dramatické, ale zajímají 
nás i lidé, kteří neprožili chvíle vyloženě 
tragické. Všech obyvatel na našem úze-
mí se totiž ony osudové historické mo-
menty nějak dotkly.

Lidé museli opouštět své sny, museli 
se přizpůsobovat, byli svědky nesprave-
dlností. Ve společnosti prostoupené lží 
museli pravdu, kterou svými životy žili, 
tajit či skrývat. V těžké situaci byli prá-
vě lidé věřící, kteří svou víru chtěli pro-
žívat naplno. A to znamená neskrývat 
ji. Znamená to o své víře v Boha mlu-
vit naprosto otevřeně. A to samo o so-
bě v době totality znamenalo, že pevně 
věřící člověk bude mít problémy… Že se 

dostane do konfliktu s vládnoucí komu-
nistickou mocí.

Pamětníci, kteří tuto dobu prožili, od-
cházejí, a my chceme stůj co stůj zachytit 
co nejvíce příběhů. Chceme, aby součas-
ným i budoucím generacím připomínaly, 
jak hořké chvíle lidé prožívali. Co to zna-
menalo žít v Československu ve 20. stole-
tí a být věřícím? Dovolujeme si vás pro-
to požádat o pomoc.

Mezi pravidelnými návštěvníky vaše-
ho kostela jsou jistě i lidé, kteří za sebou 
mají pohnuté osudy. V lavicích vedle vás 
možná sedávají bývalí muklové z urano-
vých dolů, lidé vyšetřovaní Státní bezpeč-
ností, lidé, kteří někomu pomáhali překo-
nat československé hranice, nebo se o to 
dokonce sami pokusili. Jsou mezi vámi 
lidé, kteří byli kvůli své víře v Boha per-
zekvováni. Pomozte nám je najít!

Osudy věřících lidí, kteří za svou víru 
pykali, nám nejsou lhostejné.

Lidé pracující pro projekt Paměť ná-
roda vnímají, jak je současná doba pro 
starší lidi složitá. Naše organizace i přes 
všechny problémy minulého roku ne-

přestala vzpomínky pamětníků natáčet. 
Připravili jsme kufříky pro distanční na-
táčení, díky nim jsme mohli pořizovat na-
hrávky, aniž by pamětníci podstupovali 
jakékoliv riziko nákazy. A po uklidnění 
epidemiologické situace se nám podaři-
lo znovu zahájit provoz studií, ve kterých 
vzpomínky pamětníků zaznamenáváme.

Jde nám o čas. Tento závod musíme 
zákonitě prohrát. Jeho smyslem však není 
vítězství, ale prosté dosažení cílové pásky. 
A naším cílem je naopak pomoci udržet 
historickou paměť. Kdo v cíl pevně vě-
ří, dosáhne ho. Pomozte nám, buďte při 
tom závodě naším větrem v zádech. Po-
kud víte o někom, kdo by nám své svě-
dectví měl předat, nebo jste sami nosite-
li takových vzpomínek, kontaktujte nás 
na údajích uvedených níže.

Telefon: (+420) 257 316 966, 
e-mail: pametnici@postbellum.cz.

S vřelým pozdravem
dokumentaristé Paměti národa

(Zdroj: www.cirkev.cz, 26. 7. 2021)

Arcibiskup de Moulins-Beufort:  
Vzdalujeme se lidskosti ve prospěch technických řešení

Francouzští biskupové jsou znepoko-
jeni změnami v přístupu státu k občano-
vi. „Mění se filosofie státu. Od svobody se 
přechází ke kontrole, od důvěry k občanovi 
se přechází k nedůvěře a množení vyžadova-
ných certifikátů, které mají potvrdit, že ob-
čan je skutečně občanem,“ říká v rozhovo-
ru pro Vatikánský rozhlas arcibiskup Éric 
de Moulins-Beaufort, předseda Francouz-
ské biskupské konference.

Svědectvím těchto proměn je vládou 
prosazovaný zákon proti takzvanému se-
paratismu. Koncipován je jako reakce na 
rozvíjející se islámský fundamentalismus, 
ale jeho normy zasahují ve stejné míře také 
všechny další konfesní komunity a sdruže-
ní. „Doposud bylo ve Francii tradicí, že ob-
čané, kteří se s nějakým cílem sdružují, jsou 
přijímáni s důvěrou, dnes musejí nábožen-
ské komunity doložit, že budou zachovávat 
zákony, jako kdyby to nevyplývalo ze samé 

podstaty věci, z faktu, že jsou občané,“ říká 
arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort. Za 
další znepokojující jev považuje nedávné 

přijetí nového bioetického zákona, který 
mimo jiné umožňuje experimenty na ne-
narozených dětech, vytváření lidsko-zví-
řecích chimér a zaručuje právo na umě-
lé oplodnění samotným ženám.

„Přijatý zákon o bioetice mne velmi 
rmoutí. Lidem, kteří nemohou mít z růz-
ných důvodů děti, včetně objektivních pří-
čin, se slibuje, že jejich bolest bude překo-

nána, protože budou moci mít dítě. Tímto 
způsobem se stále více odděluje početí dí-
těte od tělesného svazku muže a ženy. Při-
tom pravým místem početí lidského života 
je právě spojení muže a ženy, kteří se dá-
vají sobě navzájem a zavazují se ke společ-
nému životu až do smrti. Stále více se tedy 
vzdalujeme od tohoto svazku ve prospěch 
technických řešení. My varujeme, že nezů-
stane pouze přitom. Tento zákon překra-
čuje také další limity ve jménu vědeckého 
bádání, svobody výzkumu. Ve výsledku se 
bude člověk stále více stávat pouhým ma-
teriálem, se kterým bude možné nakládat 
nejrůznějšími způsoby ve jménu údajného 
dobra pro všechny, ale ke škodě těch, kdo 
se stanou laboratorními objekty,“ říká před-
seda Francouzské biskupské konferen-
ce, arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,  
13. 7. 2021
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věka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž 
pro spojení s Adamem všichni propadli 
smrti, tak zase pro svoje spojení s Kris-
tem všichni budou povoláni k životu. 
Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: 
na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří 
jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane 
konec, až odevzdá své království Bohu 
a Otci a až zlomí vládu všech možných 
knížat, mocností a sil. 
On totiž musí kralovat, „dokud mu Bůh 
nepoloží všechny jeho nepřátele k no-
hám“. Jako poslední nepřítel pak bu-
de zničena smrt. „Všechno“ totiž Bůh 
„podřídil pod jeho nohy“.
 
Evangelium – Lk 1,39–56 
V těch dnech se Maria vydala na ces-
tu a spěchala do jednoho judského 
města v horách. Vešla do Zachariášo-
va domu a pozdravila Alžbětu. Jakmi-
le Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dí-
tě se radostně pohnulo v jejím lůně. 
Alžběta byla naplněna Duchem Sva-
tým a zvolala mocným hlasem: „Po-
žehnaná jsi mezi ženami a požehnaný 

plod života tvého! Jak jsem si zaslouži-
la, že matka mého Pána přišla ke mně? 
Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých 
uších, dítě se živě a radostně pohnu-
lo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi 
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řeče-
no od Pána!“ 
Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina 
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 
neboť shlédl na svou nepatrnou služeb-
nici. Od této chvíle mě budou blahosla-
vit všechna pokolení, že mi učinil veliké 
věci ten, který je mocný. Jeho jméno je 
svaté a jeho milosrdenství trvá od poko-
lení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil 
ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné se-
sadil z trůnu a ponížené povýšil, hlado-
vé nasytil dobrými věcmi a bohaté pro-
pustil s prázdnou. 
Ujal se svého služebníka Izraele, pama-
toval na své milosrdenství, jak slíbil na-
šim předkům, Abrahámovi a jeho po-
tomkům navěky.“ 
Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce 
a pak se vrátila domů.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
ROK PŘÍPRAV NA 20. VÝROČÍ 

KANONIZACE OTCE PIA

Ctitelé Otce Pia se připravují na 20. vý-
ročí jeho kanonizace. Při této příležitos-
ti bylo vyhlášeno jubileum, jehož zahá-
jení se zúčastnil prefekt Kongregace pro 
svatořečení kardinál Marcello Semeraro. 
Skončí 16. června příštího roku, kdy uply-
ne přesně 20 let od chvíle, kdy byl Otec 
Pio započten mezi svaté.

K jubileu připravili kapucíni řadu ini-
ciativ, které mají postavu světce z Pietrel-
ciny více přiblížit a zároveň šířit jeho po-
selství. Podle slov bratra Luciana Lottiho 
byla kanonizace důležitým mezníkem, dí-
ky němuž se poselství Otce Pia rozšířilo 
do celé církve. Jedním z důsledků je růst 
modlitebních skupin Otce Pia, které vzni-
kají po celém světě, a to nejen v kapucín-
ských pastoračních centrech. Pro Vatikán-
ský rozhlas Luciano Lotti řekl:

„Počet modlitebních skupin se zvýšil. To je 
patrné zejména v Asii a také v Latinské Ame-
rice. Zaznamenali jsme však také duchovní 
rozvoj, větší církevní zralost těchto skupin. Dří-
ve byl Otec Pio známý a vyhledávaný přede-
vším jako světec zázraků. Nyní je považován 
za světce křesťanské zralosti. Je zde také pa-
trný posun od individuální zbožnosti ke spi-
ritualitě společenství. Je to charisma, které je 
k dispozici celému společenství církve. Mod-
litební skupiny Otce Pia se vyznačují připra-
veností sloužit druhým, rozvíjet nové formy 
modlitby přizpůsobené potřebám mladých li-
dí a také konkrétním situacím, různým dru-
hům zranění.“

Zdroj: TS ČBK, 8. 7. 2021

ARCHEOLOGOVÉ NAŠLI 
V SÚDÁNU RUINY STŘEDOVĚKÉ 

NÚBIJSKÉ KATEDRÁLY
Tým polských archeologů objevil 

v Súdánu stavbu, kterou lze považovat za 
největší středověkou katedrálu v regionu. 

Stará Dongola se rozkládá na východním 
břehu Nilu v dnešní súdánské provincii Aš 
Šamálíja. Téměř tisíc let, od 5. do 14. sto-
letí, byla hlavním městem křesťanského 
Makúrijského království a strategickým 
místem pro karavany putující přes poušť 
na západ do Dárfúru a Kurdufanu.

Archeologové z Polského centra stře-
domořské archeologie při Varšavské uni-
verzitě pracují na průzkumu starověkých 
a středověkých ruin města již od 60. let 
minulého století. Nyní objevili zbytky nej-
většího núbijského kostela, jaký byl pro-
zatím v této oblasti nalezen. Domnívají 
se, že by mohlo jít o středověkou katedrá-
lu, která byla sídlem arcibiskupů v núbij-
ském království Makúrie, kde se v polovi-
ně 6. století prosadilo křesťanství.

Artur Obłuski, který stojí v čele archeo-
logické expedice, uvedl, že technika dálko-
vého průzkumu Země přivedla jeho tým 
v únoru k průzkumu prázdného prostoru 
v centru podzemní citadely starověkého 
města. Jak řekl, „neočekávali, že najdou 
kostel, ale spíše náměstí, které mohlo slou-
žit ke společným modlitbám“. Až dosud 
byl za dongolskou katedrálu považován 
kostel stojící mimo pevnost.

Vykopávky odhalily dvě stěny kostel-
ní apsidy, zdobené malbami zobrazující-
mi monumentální postavy, a kupoli vel-
ké hrobky na jihovýchodě. „Zdá se, že 
stavba kostela je 26 metrů široká a vyso-
ká jako »třípatrový činžák«, s apsidou ši-
rokou 6 metrů,“ vysvětluje Artur Obłuski.

Za ještě překvapivější považují archeo-
logové objev hrobky. Na základě srovná-
ní s katedrálou objevenou v 60. letech 
ve vykopávkách starověkého núbijské-
ho města Faras, kde byla rovněž na vý-
chodní straně chrámu objevena biskup-
ská hrobka klenutá kopulí, se domnívají, 
že také v Dongole může jít o arcibiskup-
skou hrobku.

Dongola vzkvétala jako křesťanské cen-
trum až do 14. století, kdy s příchodem 
vojsk z Egypta a dalších zemí získal pře-
vahu islám. Polští archeologové provádě-
jí v oblasti vykopávky od roku 1964 a od 
roku 2018 je posílil grant Evropské rady 
pro výzkum ve výši 1,5 milionu eur, který 
má pomoci zmapovat soumrak křesťan-
ské Dongoly a vývoj předkoloniálních af-
rických komunit.

www.vaticannews.va/cs.html, 7. 7. 2021
(Redakčně upraveno)
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„Paste Boží stádce vám svěřené a vyko-
návejte nad ním dohled, ne proto, že musí-
te, ale dobrovolně, jak to chce Bůh“ (srov. 
1 Petr 5,2) – těmito slovy z Prvního Pe-
trova listu začíná apoštolská konstituce 
„Pascite gregem Dei“, kterou papež Fran-
tišek reformuje VI. knihu Kodexu kanonic-
kého práva o trestních sankcích v církvi. 
Změny vstoupí v platnost od 8. prosince 
tohoto roku.

„K příslušné reakci na potřeby církve 
po celém světě,“ vysvětluje papež Franti-
šek, „se ukázalo jako zřejmé, že je nutné 
revidovat také její trestní disciplínu, kterou 
25. ledna 1983 vyhlásil svatý Jan Pavel II. 
v Kodexu kanonického práva, a je nezbyt-
né upravit ji tak, aby ji pastýři mohli upo-
třebit jako pohotový spásný a nápravný 
nástroj, kterého se má užívat bezprostřed-
ně a s pastorační láskou, aby se zabránilo 
vážnějšímu zlu a zmírnily se rány způsobe-
né lidskou slabostí.“

Papež František připomíná, že Bene-
dikt XVI. zahájil práci na této revizi již 
v roce 2007 a zapojil do ní „v duchu ko-
legiality a spolupráce“ odborníky na ka-
nonické právo z celého světa, biskupské 
konference, generální představené řehol-
ních institutů a úřady římské kurie. Vý-
sledky této intenzivní a složité práce by-
ly papeži Františkovi předány v únoru 
loňského roku.

Papež František dále upozorňuje, že 
si církev v průběhu staletí stanovila pravi-
dla chování, „která činí Boží lid jednotným 
a za jejichž dodržování jsou odpovědní bis-
kupové“, a zdůrazňuje, že „láska a milosr-

denství vyžadují, aby se jakýkoli Otec zasa-
dil o narovnání toho, co se někdy zkřivilo.“

Tento úkol, popisuje František, je tře-
ba naplnit „jako konkrétní a nezadatelný 
nárok, který si klade láska nejenom vů-
či církvi, křesťanskému společenství a pří-
padným obětem, ale také vůči těm, kdo se 
dopustili zločinu a potřebují milosrdenství 
i nápravu ze strany církve. V minulosti způ-
sobilo mnoho škod nedostatečné vnímání 
niterného vztahu mezi projevováním lásky 
a po užitím trestů, pokud to okolnosti a spra-
vedlnost vyžadují.“ Takovýto způsob myšle-
ní ztěžoval nápravu a „v mnoha případech 
vyvolal pohoršení a zmatek mezi věřícími“. 
Pokud tedy pastýř v oprávněných situa-
cích nesáhne k trestnímu systému, proje-
vuje touto nedbalostí, že nedostál „správ-
ně a věrně“ své úloze. Ve skutečnosti totiž 
„láska vyžaduje, aby se pastýři dovolávali 
trestního systému tak často, jak je to nutné, 
se zřetelem k trojici cílů, kdy je to v církev-
ním společenství nezbytné, a sice vzhledem 
k nárokům spravedlnosti, nápravě pachate-
le a nápravě pohoršení“.

„Nové znění šesté knihy Kodexu kano-
nického práva,“ uzavírá papež František 
v apoštolské konstituci datované o letoš-
ních Letnicích (23. 5. 2021), „zavádí růz-
né změny v platném právu a sankcionuje 
některé nové skutkové podstaty trestných či-
nů“, kupříkladu v hospodářské (ekonomic-
ko-finanční) oblasti. Přináší rovněž zdo-
konalení „z odborného hlediska, zejména 
pokud jde o základní aspekty trestního prá-
va, jako je právo na obhajobu, promlčení 
trestného činu, či přesnější stanovení tres-
tů“, nabízí „objektivní měřítka při určování 
nejvhodnějšího trestu, který má být v kon-
krétním případě uplatněn“, a omezuje vol-
nost při rozhodování zmocněného úřadu, 
aby byla podpořena církevní jednota při 
uplatňování trestů, „zejména u takových 
trestných činů, které způsobují větší škody 
a pohoršení ve společnosti“.

Nové sankce za korupci či zpronevěru, 
ale také za pokus světit ženy

Vatikánský rozhlas se vrátil k apoš-
tolské konstituci následující den po jejím 

Apoštolská konstituce  
„Pascite gregem Dei“ mění sankce v církvi

zveřejnění 1. června 2021v rozhovorech 
s předsedou Papežské rady pro právnické 
texty, arcibiskupem Filippem Iannonem, 
a sekretářem téže instituce, španělským 
biskupem Juanem Ignaciem Arrietou 
Ochoa de Chinchetru.

Ohlédnutí za genezí novodobých 
trestních norem CIC

„Ihned po promulgaci Kodexu kanonic-
kého práva v roce 1983 bylo zřejmé, že tato 
kniha má jistá omezení. Panovala tehdy vše-
obecně vůle ponechat texty v neurčitých for-
mulacích, které by dovolily biskupům a pře-
staveným určovat trest případ od případu,“ 
konstatuje Mons. Arrieta.

Záhy se však projevilo, že neustále-
nost formulací nepomáhá. Procesy by-
ly pomalé a často končily u tribunálů 
Svatého stolce. Nejasnosti nutily k pří-
mým zásahům Vatikánu v mnoha oblas-
tech trestního práva. „Bylo tomu tak pro-
to, že šlo o jedinou část Kodexu, u kterého 
nebylo stanovena v pokoncilní době zku-
šební lhůta. Trestní zákoník byl bohužel 
vyhlášen přímo, bez této zkušenosti, v ro-
ce 1983.“ Určité podceňování a přehlíže-
ní nutnosti přistoupit v některých přípa-
dech k sankcím však patřilo k atmosféře 
pokoncilní doby, uznává sekretář Papež-
ské rady pro právnické texty:

„Bylo to ve vzduchu. Když si projdete pu-
blikace ze sedmdesátých let, kdy se pracova-
lo na trestním právu, všimnete si velmi naiv-
ního přístupu k otázce uplatňování těchto 
zákonů v církvi. Mezi kanonisty a teology 
se debatovalo o neslučitelnosti milosrden-
ství a ukládání trestů. Jsou to věci, které lze 
dohledat v celé řadě časopisů a knih té do-
by,“ dodává vatikánský kanonista, biskup 
Arrieta, s tím, že realita posléze ukázala 
pomýlenost těchto představ.

Milosrdenství a spravedlnost

„Nejde o dva protichůdné koncepty, na-
opak, jsou hluboce provázány,“ konstatuje 
arcibiskup Iannone. „Svatý Pavel VI. říká-
val, že spravedlnost je minimum milosrd-
né lásky. A svatý Tomáš ve svém komentá-
ři k pasáži o blahoslavenstvích u svatého 

Konfraternita kněží – adorátorů Ježíšovy  
Eucharistické Tváře Vás srdečně zve na

DUCHOVNÍ OBNOVU PRO KNĚZE I LAIKY
od neděle 29. srpna večer do pátku  

3. září 2021 poledne v klášteře Želiv.
Téma: EUCHARISTIE. Exercitátor: P. Miloslav Kabrda.

Denní program: dvě rozjímání, mše svatá, 
adorace, denní modlitba církve a svatého růžence.

Kontakt – tel.: 606 627 636  
e-mail: stanislava.vitonova@gmail.com.  

Viz také www.adoratori.cz.
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Matouše říká, že spravedlnost bez slitová-
ní vede ke krutosti, avšak milosrdenství bez 
spravedlnosti vede ke zrušení řádu. Pama-
tujme, že Kodex kanonického práva uza-
vírají slova o tom, že spása duší musí být 
nejvyšším zákonem v církvi. Spása duší žá-
dá rovněž to, aby ten, kdo spáchal zločin, 
odpykal také trest. Potrestání toho, kdo se 
dopustil zločinů, se tak stává projevem mi-
losrdenství vůči němu. V tom spočívá také 
odpovědnost pastýřů. Milosrdenství si žá-
dá, aby ten, kdo pochybil, byl napraven,“ 
upřesňuje předseda Papežské rady pro 
legislativní texty.

Princip dobré správy, ochrana 
zranitelných, respekt ke svátostem

V jakých otázkách tedy došlo k hlav-
ním změnám v trestních normách Ko-
dexu kanonického práva? „K významné 
změně dochází také v otázkách zneužití ne-
zletilých a zranitelných osob. Byly totiž pře-
sunuty ze stati o zločinech proti zvláštním 
povinnostem mezi zločiny proti lidskému 
životu a svobodě, kde najdeme také zločin 
vraždy, zločin potratu a další zločiny proti 
životu, svobodě a důstojnosti lidské osoby,“ 
dodává Mons. Arrieta.

Kromě těchto matérií zahrnuly nové 
kanonické normy také specificky církevní 
postihy za pokus o svěcení žen, nahrává-
ní zpovědi nebo konsekrace eucharistic-
kých způsob se svatokrádežnými úmysly, 
nedovolené vysluhování svátostí, zatajo-
vání závažných skutečností před přijetím 
svěcení. Do zákoníku byly začleněny také 
trestné činy korupce v církevních úřadech 
a celá řada novinek směřující k lepšímu 
uplatňování norem v majetkové oblasti, 
včetně povinnosti napravit škodu, navrátit 
odcizené: „Především princip transparent-
nosti správy majetku a princip dobré správy. 
Trestány jsou tedy trestné činy jako neopráv-
něné přivlastnění, špatná správa církevního 
majetku. Sankcionovány jsou také činy ad-
ministrátorů, kteří k vlastnímu užitku nebo 
ku prospěchu jiných spravují majetek bez 
zřetele k platným normám. Lze říci, že prá-
vě v majetkových otázkách jsou největší no-
vinky ve srovnání s kodexem z roku 1983,“ 
říká předseda Papežské rady pro legisla-
tivní texty, arcibiskup Filippo Iannone.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,  
1. 6. a 2. 6. 2021  

(Redakčně upraveno)

Ježíšova velikonoční modlitba za nás 
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

smrtelná úzkost, je to modlitba velice 
vzrušená, a přesto se právě v tuto chví-
li obrací k Bohu, kterého nazývá „Abba“ 
– Tatínku (srov. Mk 14,36). Toto slovo 
z Ježíšova jazyka – aramejštiny – vyjadřu-
je nekonečnou niternost a důvěru. Ježíš 
vnímá, že kolem něho houstne temnota, 
ale proniká jí za pomoci onoho slůvka: 
Abba! Tatínku...

Také na kříži se Ježíš modlí. Ačko-
li jej obestírá temné Boží mlčení, z jeho 
rtů ještě jednou splyne slovo „Otče“. Je 
to nanejvýš troufalá modlitba, poněvadž 
na kříži Ježíš vystupuje jako absolutní 
Přímluvce. Modlí se za druhé, modlí se 
za všechny, včetně těch, kteří ho odsu-
zují, aniž by se kdokoli – s výjimkou ne-
bohého zločince – postavil na jeho stra-
nu. Všichni byli proti němu, anebo je to 
nezajímalo. Jedině onen zločinec rozpo-
znal jeho moc. „Otče, odpusť jim, vždyť 
nevědí, co činí.“ (Lk 23,34) Na vrcho-
lu tohoto dramatu a za ukrutných boles-
tí duše i těla se Ježíš modlí slovy žalmů. 
Spolu s ubohými tohoto světa, zejména 
těmi, na které všichni zapomněli, proná-
ší tragická slova 22. žalmu: „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (v. 2) Je-
žíš vnímal svou opuštěnost a modlil se. 
Na kříži se dokonává dar Otce, který dá-
vá lásku, naplňuje se zde naše spása. Ježíš 
také jednou zvolá „Bože můj!“ a „Otče, 
do tvých rukou poroučím svého ducha“ 
(Lk 23,46). V oněch třech hodinách na 
kříži je tedy všechno modlitbou.

V rozhodujících hodinách utrpení 
a smrti se tedy Ježíš modlí a ve zmrtvých-
vstání Otec jeho modlitbu vyslyší. Ježíšo-
va modlitba je intenzivní, jedinečná a stá-

vá se vzorem pro naši modlitbu. Ježíš se 
modlil za všechny, také za mne a za kaž-
dého z vás. Kdokoli může vyslovit: „Je-
žíš se za mne na kříži modlil.“ Ježíš ko-
mukoli z nás může říci: „Modlil jsem se 
za tebe při poslední večeři a na dřevě kří-
že.“ I v té nejbolestnější trýzni nikdy ne-
jsme sami. Ježíšova modlitba je s námi. 
Zeptáte se: „A nyní, otče, zatímco na-
sloucháme, se Ježíš za nás modlí?“ Ano, 
ustavičně se modlí, aby nám jeho Slovo 
pomáhalo v další cestě, abychom vydr-
želi stát na sluníčku a modlit se. Mod-
lí se za nás.

To se mi jeví jako to nejkrásnější, co by-
chom si měli zapamatovat. Jsme totiž u po-
slední katecheze z tohoto cyklu o mod-
litbě. Pamatovat na milost, skrze niž se 
nejenom modlíme, ale byli jsme takříkajíc 
„vymodleni“, přijati do Ježíšova dialogu 
s Otcem, ve společenství s Duchem Sva-
tým. Ježíš se za mne modlí: toto si každý 
z nás může vepsat do srdce a nezapomí-
nat na to i v nejhorších okamžicích. Byli 
jsme začleněni do Ježíšova dialogu s Ot-
cem ve společenství s Duchem Svatým. 
Byli jsme zamýšleni v Kristu Ježíši a také 
v hodinu utrpení, smrti a vzkříšení bylo 
vše nabízeno za nás. A proto nám nezbý-
vá, než zachovat odvahu a naději v mod-
litbě i životě a v této odvaze a naději sil-
ně zakoušet Ježíšovu modlitbu a jít dál. 
Kéž je náš život oslavou Boha za vědomí, 
že se Ježíš za mne modlí k Otci.

Přeložila Jana Gruberová,  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu 

(Redakčně upraveno)

Poselství Královny míru:
„Drahé děti! Vyzývám vás, abyste byly modlitbou za všech-

ny ty, kteří se nemodlí. Svědčte, dítka, svým životem o radosti, 
že jste moji, a Bůh vyslyší vaše modlitby a dá vám mír v tomto 
neklidném světě, kde vládne pýcha a sobectví. Dítka, vy buď-
te štědří a láskou mojí lásky, aby pohané pocítili, že jste mo-
ji a aby se obrátili k mému Neposkvrněnému Srdci. Děkuji 
vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Medžugorje 25. července 2021
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ZMĚNA  PROGRAMU  VYHRAZENA

Pondělí 16. 8. 2021
6:05 Cesta k andělům (48. díl): Boris Jirků – malíř 
7:00 Klapka s ... (84. díl): Janem Vačlenou 8:05 Ostrava 
zpívá Gospel: Slezská Lilie 2017 9:05 Outdoor Films 
s profesorem Zdeňkem Ďurišem (44. díl): S oceánologem 
do mořských hlubin 10:25 Poletuchy: Na skok do pro-
pasti 11:10 Janomamové v Brazílii 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Duchovní menu [P] 
13:20 Na úsvitu společných dějin 14:00 Za obzorem: 
Životní jubileum režiséra Františka Filipa 14:35 Víra 
do kapsy: Dobrodružství učednictví 14:50 Noční uni-
verzita: Zdeněk Opatrný – Genové manipulace u rost-
lin ve vztahu k přírodě a víře 16:00 Mnišství – příběhy 
lidí a pouští: Mezi bláznovstvím a svatostí 16:50 Něco 
navíc 18:05 Sedmihlásky (120. díl): Mám věneček, 
mám 18:10 Mašinky (2. díl): O neposlušném sema-
foru 18:20 Duchovní malby (4. díl): Zjevení Páně 
18:45 Krasňany 19:20 Sekvoj na Mohelnickém dostav-
níku 2012 19:50 Přejeme si … 20:05 Biblická studna 
21:10 ARTBITR – Kulturní magazín (96. díl): O pre-
monstrátském klášteře v Nové Říši 21:25 Pěšky hezky 
česky: Cyrilometodějská stezka 21:45 Jak potkávat svět 
(57. díl): S Martou Kubišovou 23:10 Kulatý stůl: O kur-
zech „Manželské večery“ 0:50 Za obzorem: Životní ju-
bileum režiséra Františka Filipa 1:20 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Úterý 17. 8. 2021
6:05 Cesta k andělům (49. díl): Bohdan Heczko 
a Robert Mayer – minoritští bratři 7:00 Na pomezí ticha 
a tmy 7:45 Slavnostní koncert Plzeňské filharmonie 
ke znovuotevření plzeňské katedrály: Plzeň, katedrála 
sv. Bartoloměje 9:05 Proměny Oščadnice 9:50 Klauzura 
10:15 Gustav Ištok – Kříž je moje cesta 10:35 Noční 
univerzita: P. Ladislav Heryán SDB – Spravedlnost, 
která je naší nadějí (Ga 5,5) 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Duchovní menu [P] 
13:20 Strání – obec pod Javorinú 13:40 Víra do kapsy: 
Je svatost pro každého? 14:00 Za obzorem: Herečka 
a zpěvačka Pavlína Filipovská 14:40 Výpravy do divo-
činy: Zachraňme slony 15:40 Vít Pieš, umělecký řez-
bář 16:00 Muzikanti, hrajte: Valaška 17:05 Čas pro 
Malawi 18:00 Sedmihlásky (120. díl): Mám věneček, 
mám 18:05 Mašinky (3. díl): Jak se kluci učili pískat 
18:15 Cirkus Noeland (34. díl): Roberto, Kekulín a kou-
zelné hodiny 18:40 Animované biblické příběhy: Elíša 
19:10 Řád svatého Huberta 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
17. 8. 2021 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Klapka: 
S Michalem Martínkem 21:10 Až na pokraji: Církev pa-
peže Františka 22:05 Po stopách Ježíše Krista (4. díl): 
Z ústraní do světa 22:35 Flešbeky – Godzone podcast 
23:10 Historie sklářství v Karolince 23:30 Za obzorem: 
Herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská 0:00 Cvrlikání 
(63. díl): Tara Fuki 1:00 Noční repríza dopoledních 
pořadů.

Středa 18. 8. 2021
6:05 Cesta k andělům (50. díl): Veronika Sedláčková – 
zpravodajka a novinářka 7:00 Zpravodajské Noeviny: 
17. 8. 2021 7:20 Na pořadu rodina (10. díl): Prožívání 
církevního roku 8:20 Oto Mádr 8:30 Harfa Noemova: 
Život a dílo Ludwiga van Beethovena 9:05 V pohorách 
po horách (57. díl): Brestová – Roháče 9:20 Generální 
audience papeže Františka [L] 10:20 Bolívie – V srdci 
Bolívie 10:50 Neoblomný kardinál 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Strážnice žije!: MFF Strážnice 2021 

14:40 Za obzorem: Lenka Filipová 15:15 Zpravodajské 
Noeviny: 17. 8. 2021 15:40 Hovory z Rekovic: Marian 
Friedl 16:00 Cvrlikání (71. díl): AG Flek 17:05 Hlubinami 
vesmíru s dr. Martinem Ferusem: Astrochemie, 2. díl 
18:00 Animované příběhy velikánů dějin: William Bradford 
(1590–1657) 18:25 Mašinky (4. díl): O červeném moto-
ráku 18:35 Sedmihlásky (120. díl): Mám věneček, mám 
18:40 Na půli cesty 19:10 Turiec, region magických vod 
19:30 Poutníci času (12. díl): Se Zdeňkem Bergmanem 
19:50 Přejeme si … 20:05 Večer chval: KCHK 2021 online 
21:15 Neboj se doplout aneb Umění doprovázet (6. díl): (Ne)
milosrdná lež 21:40 Pěšky hezky česky: Svatojakubská 
cesta 22:05 Noční univerzita: Anselm Grün OSB – Práce 
s emocemi 23:00 Generální audience papeže Františka 
23:25 Za obzorem: Lenka Filipová 0:00 P. Richard Henkes 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 19. 8. 2021
6:05 Cesta k andělům (51. díl): Jiří Stivín – hudebník 
6:55 Harfa Noemova: G. Donizetti a jeho Messa di Gloria 
e Credo 7:25 Sestra Tereza Valsé Pantellini – místa 
a vzpomínky 8:00 Lurdský příběh: Píseň o Bernadettě 
8:30 Po stopách Ježíše Krista (4. díl): Z ústraní do světa 
9:10 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře (156. díl): 
O muzice i věcech jiných 10:35 Ateliér užité modlitby: 
Marek Orko Vácha a Hana Kašpárková 11:45 Přejeme 
si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Duchovní 
menu [P] 13:20 Odkaz předků (5. díl): Stará Voda 
13:35 Generální audience papeže Františka 14:00 Živě 
s Noe: Sam Childers, pastor z USA 14:40 O kom, o čem: 
Vlastimila Češková 15:05 Duchovní malby (5. díl): 
Ježíšovo veřejné působení 15:30 Záblesky nad Andami 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 17. 8. 2021 16:20 Útulek 
svatého Juana Diega 16:35 Kde končí Evropa III.: Balkán: 
Zůstat, či odejít? 17:35 Víra do kapsy: Je svatost pro 
každého? 18:00 Sedmihlásky (120. díl): Mám věneček, 
mám 18:05 Mašinky (5. díl): O mašince s voňavým kou-
řem 18:15 O zaniklé Karvinné 19:00 Večeře u Slováka: 
21. neděle v mezidobí [P] 19:25 Turzovka 19:50 Přejeme 
si … 20:05 Cvrlikání (74. díl): Vladimír Merta 21:10 Obrys 
obrazu 22:00 Pod lampou [P] 0:05 Dar z Medžugorje 
0:25 Živě s Noe: Sam Childers, pastor z USA 1:00 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Pátek 20. 8. 2021
6:05 Cesta k andělům (52. díl): Jaroslav Šebek – histo-
rik 7:00 Kapitola z duchovního dědictví Řeckokatolické 
církve na Slovensku 7:20 Modlitba k sv. Janu 
Nepomuckému s Plzeňskou filharmonií: Nepomuk, 
kostel sv. Jakuba Většího 8:45 V pohorách po horách 
(47. díl): Suchá Belá – Slovenský ráj 9:10 Sýrie: upro-
střed popela 9:40 Biblická studna 10:50 Poletuchy: Na 
skok do Krasu 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 12:05 Duchovní menu [P] 13:15 Indonésie: 

Povolání žít spolu 13:45 Velehradská zastavení: Díl 3. – 
Arcibiskup Antonín Cyril Stojan 14:00 Za obzorem: Tanec 
– Zdeněk Chlopčík a Tereza Kostková 14:35 Putování 
Modrou planetou: Kanada BC 15:10 ARTBITR – na prázd-
niny ... (114. díl): v němž osobnosti doporučují své ob-
líbené knihy 15:25 Noční univerzita: Ondřej Szturc – 
Připraven 16:00 Kmochův Kolín 2019: Dechový orchestr 
Harmonie 1872 Kolín 16:35 Bazilika s tajemným světlem 
(1. díl): Šlechtická a panovnická bazilika 16:50 Klapka: 
S Michalem Martínkem 18:00 Sedmihlásky (120. díl): 
Mám věneček, mám 18:05 Mašinky (6. díl): O ubrečené 
mašince a borůvkových knedlíkách 18:15 Barberbieni 
19:10 Dopisy z rovníku 19:50 Přejeme si … 20:05 Kulatý 
stůl: Víra a kultura 21:40 Kid 22:35 Jak potkávat svět 
(81. díl): S Hanou Fialovou 0:10 Zachraňme kostely: 
Kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku a kostel Narození 
Panny Marie v Kryrech 0:30 Za obzorem: Tanec – Zdeněk 
Chlopčík a Tereza Kostková 1:00 Noční repríza dopo-
ledních pořadů.

Sobota 21. 8. 2021
6:05 Cesta k andělům (53. díl): Jiří Bonaventura 
Štivar – kapucín 7:00 Dopis z Indie 7:20 Smírčí kříž 
7:45 Mexiko – země indiánů 8:00 Animované pří-
běhy velikánů dějin: William Bradford (1590–1657) 
8:30 Cirkus Noeland (34. díl): Roberto, Kekulín a kou-
zelné hodiny 8:55 Sedmihlásky (120. díl): Mám vě-
neček, mám 9:00 Animované biblické příběhy: Elíša 
9:35 GOODwillBOY VII. (5. díl) 10:10 V posteli POD 
NEBESY (3. díl) 11:05 Flešbeky – Godzone podcast [P] 
11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus Domini 12:05 Harfa 
Noemova: Mladí a jejich violoncella (PCQ) II. 12:30 Festival 
UNITED CITY 2021: Semináře [L] 15:40 Zachraňme kos-
tely: Kostel svatého Víta v Zahrádce 16:00 Pomoc, která 
se točí 16:30 Festival UNITED CITY 2021: odpolední 
program [L] 18:30 Přejeme si … 18:45 Festival UNITED 
CITY 2021: hlavní program [L] 22:20 V pohorách po 
horách (49. díl): Svantovítovy skály – Vsetínské vrchy 
22:30 Dobrodružství před kamerou (14. díl) 23:25 Poutník 
0:10 Mnišství – příběhy lidí a pouští: Samota a společen-
ství 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 22. 8. 2021
6:05 Cesta k andělům (54. díl): Bronislav Matulík – 
kazatel a novinář 7:00 Večeře u Slováka: 21. ne-
děle v mezidobí 7:25 V pohorách po horách (80. díl): 
Oderské vrchy 7:35 Jak potkávat svět (79. díl): S Evou 
Hudečkovou 9:05 S NOACHem po Izraeli 9:40 Poutníci 
času (14. díl): S Lucií Valešovou 10:00 Mše svatá 
z kostela sv. Rocha: Slopné [L] 11:30 V pohorách po 
horách (92. díl): Křížový vrch – Adršpašské skály 
11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba Sv. otce 
Františka [L] 12:20 Zpravodajské Noeviny: 17. 8. 2021 
12:40 Zlaté opojení 14:15 Muzikanti, hrajte: Miločanka 
15:20 Dobrodružství před kamerou (15. díl) 16:20 Noční 
univerzita: Anselm Grün OSB – Práce s emocemi 
17:15 Po stopách Ježíše Krista (5. díl): Zákon a láska 
18:00 Sedmihlásky (106. díl): Sedí švec na cestě 
18:05 Cirkus Noeland (35. díl): Roberto, Kekulín a svatý 
František 18:30 Animované biblické příběhy: Daniel 
19:00 Ján Miho – heligonkář a folklorista 19:30 Dobrá 
firma 19:50 Přejeme si … 20:05 Jen samé krásné věci 
21:30 Komorní koncert: kostel sv. Šimona a Judy, Praha 
22:45 Začátek konce jaderných zbraní 23:45 Polední 
modlitba Sv. otce Františka 0:05 Zpravodajské Noeviny: 
17. 8. 2021 0:25 Etiopie: Jděte a získávejte učedníky 
0:55 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 14. – 21. SRPNA 2021

 

Liturgická čtení
 
Neděle 15. 8. – slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie
1. čt.: Zj 11,19a;12,1.3–6a.10ab
Ž 45(44),10b.11a+12a.16
Odp.: srov. 10b (Královna stojí 
po tvé pravici ve zlatém rouchu.)
2. čt.: 1 Kor 15,20–27a
Ev.: Lk 1,39–56

Pondělí 16. 8. – nezávazná 
památka sv. Štěpána Uherského
1. čt.: Sd 2,11–19
Ž 106(105),34–35.36–37.39–40. 
43ab+44
Odp.: 4a (Pamatuj na nás, 
Hospodine, pro náklonnost 
k svému lidu.)
Ev.: Mt 19,16–22

Úterý 17. 8. – ferie
1. čt.: Sd 6,11–24a
Ž 85(84),9.11–12.13–14
Odp.: srov. 9 (Hospodin mluví 
k svému lidu o pokoji.)
Ev.: Mt 19,23–30

Středa 18. 8. – ferie
1. čt.: Sd 9,6–15
Ž 21(20),2–3.4–5.6–7
Odp.: 2a (Hospodine, z tvé síly se 
raduje král.)
Ev.: Mt 20,1–16

Čtvrtek 19. 8. – nezávazná 
památka sv. Jana Eudese
1. čt.: Sd 11,29–39a
Ž 40(39),5.7–8a.8b–9.10
Odp.: srov. 8a+9a (Hle, 
přicházím, Pane, splnit tvou vůli.)
Ev.: Mt 22,1–14

Pátek 20. 8. – památka 
sv. Bernarda
1. čt.: Rt 1,1.3–6.14b–16.22
Ž 146(145),5–6b.6c–7.8–9a.9b–10
Odp.: 2a (Duše má, chval 
Hospodina! Nebo: Aleluja.)
Ev.: Mt 22,34–40

Sobota 21. 8. – památka sv. Pia X.
1. čt.: Rt 2,1–3.8–11; 4,13–17
Ž 128(127),1–2.3.4.5
Odp.: 4 (Hle, tak bývá požehnán 
muž, který se bojí Hospodina.)
Ev.: Mt 23,1–12

Pondelok 16. 8. o 16:55 hod.: 
Neumlčaní (dokument)
Keď si komunistickí predáci mysleli, že proces zániku reholí je ne-
zvratný a posledný rehoľník sa vytratí zo scény do roku 2000, po 
normalizácií v 70. rokoch minulého storočia nastupuje nová gene-
rácia rehoľníkov, s novou stratégiou a s novým poslaním.

Utorok 17. 8. o 21:00 hod.: Peter medzi nami
Pápež František dnes pri generálnej audiencii začal nový cyklus 
katechéz o blahoslavenstvách z Matúšovho evanjelia (5,1–11). 
V úvodnej katechéze Svätý otec predstavil blahoslavenstvá ako 
preukaz totožnosti kresťana, ktorý je dobré poznať naspamäť, 
uchovávať ho v srdci.

Streda 18. 8. o 19:20 hod.:  
Brat František (Si jedinečný)
V tejto časti animovaného seriálu sa deti dozvedia, aké sú v Božích 
očiach výnimočné a jedinečné. Že Boh stvoril každého ako origi-
nál. Naučia sa vážiť si samých seba a aj ostatných.

Štvrtok 19. 8. o 21:20 hod.:  
Jeden na jedného (Synoda o Amazónii)
Na jeseň v roku 2019 zvolal Svätý otec „Špeciálnu“ synodu o Ama-

zónii. Viac ako 180 biskupov sa stretlo v Ríme. Hovorili o evanje-
lizácii v chudobných častiach sveta aj o ekológii. Ako a vieme po-
chopiť túto časť nášho sveta? Ako im pomôcť?

Piatok 20. 8. o 20:30 hod.:  
Svätá Terézia z Ávily – svätica priateľstva  
(dokument)
Príbeh svätej Terézie od Ježiša, známej ako Terézia z Ávily, vám 
otvorí cestu k hĺbavému rozjímaniu a zároveň ukáže príklad aktív-
neho života, zasväteného reforme karmelitánskej rehole.

Sobota 21. 8. o 15:00 hod.:  
Jesenná púť na horu Butkov
Priamy prenos Modlitby k Božiemu milosrdenstvu a svätej omše.

Nedeľa 22. 8. o 16:40 hod.:  
Život za život (film)
Pracujúcim a zomierajúcim väzňom v koncentračnom tábore 
Osvienčim končí šichta. Pred odchodom do barakov však jed-
ného z nich zasype vrstva zosúvajúcej sa zeminy, spod ktorej 
sa po odchode dozorcov vyslobodí a ujde z tábora. Takto sa 
začína kolotoč udalostí, do ktorého sa dostane aj páter Ma-
ximilián Kolbe.

Programové tipy TV LUX od 16. 8. 2021 do 22. 8. 2021
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 15. 8. PO 16. 8. ÚT 17. 8. ST 18. 8. ČT 19. 8. PÁ 20. 8. SO 21. 8.

Antifona 1469 1654 1150 1278 1166 1295 1181 1311 1197 1329 1734 1953 1722 1941

Žalm 783 881 783 881 783 881 784 883 784 883 783 881 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 1469 1654 1151 1279 1166 1296 1182 1312 1198 1330 1734 1953 1723 1941

Antifony 1470 1655 1151 1279 1167 1296 1183 1313 1198 1330 1214 1347 1229 1364

Žalmy 813 914 1152 1280 1167 1297 1183 1313 1199 1331 1214 1347 1229 1364

Krátké čtení a zpěv 1470 1655 1155 1283 1170 1300 1186 1317 1201 1334 1735 1954 1724 1942

Antifona k Zach. kantiku 1471 1655 1155 1284 1170 1300 1186 1317 1202 1334 1477 1663 1724 1943

Prosby 1471 1656 1155 1284 1171 1300 1186 1317 1202 1334 1724 1943 1724 1943

Závěrečná modlitba 1471 1656 1476 1661 1171 1301 1187 1318 1476 1662 1477 1663 1478 1664

Modlitba během dne:

Hymnus 792 890 1156 1285 1172 1301 1187 1318 1203 1335 1219 1353 1233 1369

Antifony 1472 1657 1157 1285 1172 1302 1188 1319 1204 1336 1219 1353 1234 1369

Žalmy 818 919 1157 1286 1172 1302 1188 1319 1204 1336 1219 1353 1234 1370

Krátké čtení 1472 1657 1159 1288 1175 1305 1190 1322 1206 1338 1221 1356 1236 1372

Závěrečná modlitba 1471 1656 1159 1288 1175 1305 1191 1322 1206 1339 1222 1356 1236 1372

Nešpory: SO 14. 8.

Hymnus 1473 1658 1473 1658 1160 1290 1176 1307 1192 1323 1207 1340 1736 1955 807 907

Antifony 1468 1653 1474 1659 1161 1290 1177 1307 1193 1324 1208 1341 1224 1358 808 908

Žalmy 1649 1866 1661 1878 1161 1291 1177 1308 1193 1324 1209 1341 1224 1359 808 908

Kr. čtení a zpěv 1468 1653 1474 1659 1164 1294 1180 1310 1196 1327 1211 1344 1737 1956 810 911

Ant. ke kant. P. M. 1468 1653 1474 1660 1164 1294 1180 1310 1196 1328 1211 1344 1477 1663 711 802

Prosby 1468 1660 1474 1660 1165 1294 1180 1310 1196 1328 1211 1345 1731 1950 811 911

Záv. modlitba 1469 1654 1471 1656 1476 1661 1181 1311 1197 1329 1476 1662 1477 1663 712 803

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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SPIRITUALITA SRDCE • DUCHOVNÍ 
UČENÍ
Louis Lallemant • Z francouzštiny přeložil 
Josef Koláček • Odpovědná redaktorka 
Luisa Karczubová • Předmluva Michal 
Altricher SJ

Klasické dílo duchovního života od 
francouzského jezuity Louise Lallemanta 
(1588–1635), který bývá řazen mezi důle-
žité komentátory mystických autorů Tere-

zie z Ávily a Jana od Kříže. Spiritualita srdce uspořádává základ-
ní témata každodenního života: hlubokou důvěru v pohyb života 
a tvořivou přítomnost živého Boha, dary Ducha Svatého a důle-
žitost takzvané druhé konverze – obrácení člověka ke svobodě.

Refugium Velehrad-Roma, s.r.o. • Druhé vydání  
Brož., 130x205 mm, 336 stran, 275 Kč

NOVÉNA S BL. CARLEM ACUTISEM
Kateřina Lachmanová

Vyšlo s církevním schválením. Tato novéna, 
při níž prosíme bl. Carla Acutise o přímluvu 
u Boha, je postavena na některých jeho krát-
kých, zato však „výživných“ výrocích. Může 
být použita jako malá duchovní obnova, ať 
už individuálně, nebo ve společenství, ale ta-
ké jako prosba o světlo a pomoc v nesnázích, 

případně jako přímluvná modlitba za druhé: za obrácení našich 
blízkých – sourozenců či kamarádů, rodičů, vlastních dětí nebo 
kmotřenců, za uzdravení vztahů v rodině, za těžce nemocné, za 
lidi v závislostech apod.

Paulínky • Brož., 90x140 mm, křídový papír, 16 stran, 39 Kč

OČNÍ LÉKAŘ KAREL KUBĚNA
PhDr. Jana Langerová • Odborná spolupráce 
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, 
a MUDr. Tomáš Kuběna • Doslov Mons. Josef 
Nuzík, pomocný biskup olomoucký

Tradice očního lékařství ve Zlíně, špičková 
v evropském měřítku, má svého zakladatele Karla Kuběnu 
(1927–2019), rodáka z valašských Bordovic. Poznejme blíže ži-
votní osudy očního specialisty, jehož rukama prošly za dlouhou 
lékařskou praxi (léčil do svých devadesáti let) zástupy vděčných 
pacientů. V předložené monografii jsou osobní paměti doc. Kubě-
ny doplněné o vzpomínky rodiny, spolupracovníků a dalších li-
dí, kteří měli tu čest trávit v blízkosti špičkového odborníka svůj 
čas. Své místo v knize mají i střípky příběhů pacientů, které léčil.

Martin Leschinger – FLÉTNA 
Váz., přebal, A5, křídový papír, 304 stran, 355 Kč

KŘESŤANSTVÍ A HOMEOPATIE
Milan Werl

Téma „křesťan a homeopatie“ je zajímavé a vel-
mi aktuální. Diplomová práce Milana Werla k to-
muto tématu je důkladná, věcná, vyvážená a celist-
vá – i proto vyšla poměrně rychle knižně. Publikaci 

lze doporučit nejen křesťanům, ale i zdravotníkům napříč všemi 
obory. Čtenář díky ní získá nejen teologicky fundovanou infor-
maci o celé problematice, nýbrž i přesažný, do širšího kontex-
tu zasazený pohled na fyzické i duchovní zdraví Bohem stvoře-
né bytosti – člověka.

Cesta – Iva Pospíšilová • Brož., 140x200 mm, 106 stran, 148 Kč
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PRO DUCHOVNÍ ŽIVOT MONOGRAFIE

ZDRAVÍ FYZICKÉ I DUCHOVNÍ


