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„Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, 
které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla 
být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem 
až do příchodu Kristova, až do ospravedlně
ní z víry. Když však přišla víra, nemáme již 
nad sebou dozorce.“ (Gal 3,23–25)

Bratři a sestry, dobrý den! Sva
tý Pavel, který miloval Ježíše 
Krista a který jasně chápal, 

co je spása, nás učil, že „děti zaslíbení“ 

(Gal 4,28) – tedy my všichni, ospravedl
nění Ježíšem Kristem – nejsme pod pou
tem zákona, ale jsme povoláni k náročné
mu životnímu stylu ve svobodě evangelia. 
Zákon však existuje. Existuje však i jinak. 
Tentýž zákon, Desatero, ale jiným způso
bem, protože sám o sobě nemůže ospra
vedlnit, jakmile přišel Pán Ježíš. A tak 
bych to v dnešní katechezi rád vysvětlil. 
My se ptáme: Jaká je podle Listu Gala
ťanům úloha zákona? V úryvku, který 

Kdysi jsem slyšel: „Zatrace
ná svoboda, tu nám byl čert 
dlužen!“ O čem takový vý

rok svědčí? Především asi o nevyrovna
ném postoji onoho člověka ke zodpověd
nosti, kterou s sebou svoboda přináší. 
O to úžasnější je mít před sebou vzory 
lidí, kteří vůči daru svobody zodpověd
ně obstáli. Mezi ně nepochybně patří 
blahoslavený Antonín Martin Slomšek 
(str. 4–5) či svatý Otec Pio (str. 5), je
hož památku v tomto týdnu slavíme. 
Zvláště výstižně to vyjádřil první jme
novaný: Čím větší je naše svoboda, tím 
větší je naše zodpovědnost před Bohem.

Neznamená to ovšem, že se přece 
jen máme svobody obávat, že nám ne
ní ku prospěchu? Nenaložil tím Bůh 
na člověka příliš těžké břemeno? Kdy
by tomu tak bylo, neexistovaly by zástu
py svatých. K čemu je však svoboda po
třebná? Svatý Irenej († 202) říká, že ve 
svobodné vůli člověka tkví subjektivní 
přijetí milosti spásy. Jinými slovy: do
sáhnout spásy lze jen svobodným roz
hodnutím přijmout tuto nezaslouženou 
Boží milost. K neštěstí člověka je zde 
totiž padlý anděl – satan, který usiluje, 
aby vůbec žádná duše neměla účast na 
Božích dobrech, když se sám o ně při
pravil svojí pyšnou vzpourou proti Pánu 
Bohu. A tak přiměl svojí lstivostí člově
ka k tomu, aby i on pohrdl Bohem – je
ho radou, aby okusil ovoce ze stromu 
poznání. Po prvním hříchu se neustálá 
svobodná volba člověka pro Boha, ane

bo proti němu, stala podstatným aktem 
individuální spásy. A každé rozhodnutí 
má svoji váhu – neexistuje žádné, které 
by nemělo důsledek pro věčnost.

Zvláště tragickým způsobem se stavě
jí proti Stvořiteli lidé, kteří se rozhodují 
proti životu. Proto znovu připomínáme 
toto téma, které lze bez okolků zařadit 
mezi apokalyptická témata. (str. 10–13) 
Nerespektovat, nebo aspoň nevážit si ži
vota člověka od jeho početí až po při
rozenou smrt znamená stavět se pro
ti Pánu Bohu a zpronevěřovat se jeho 
stvořitelskému záměru. Tato nevěrnost 
nakonec přivádí člověka k sebezničení. 
Otřesným způsobem to dokládají četné 
zprávy, analýzy či studie z mnoha zemí 
světa. A i když jde kolikrát o informace 
pro silné povahy, nelze před nimi zaví
rat oči. (str. 12) To je totiž přesně to, co 
si přeje satan, neboť i lhostejnost způ
sobuje jistou vzpouru proti Pánu Bo
hu, jež může vést duši v konečném dů
sledku i k jeho konečnému odmítnutí.

Co dělat proti tomu, aby jeden z nej
těžších zločinů proti lidské důstojnosti 
a Bohu Stvořiteli byl zastaven a neuvá
děl lidstvo k záhubě, víme: podporovat 
ty, kdo brání lidský život a bojují za jeho 
ochranu; nebát se dát najevo i politikům, 
že nemohou tvořit zákony odporující lid
ské přirozenosti a důstojnosti; přinášet 

smírné oběti za nenarozené a násilím 
usmrcené děti... a mnoho dalšího dle in
dividuálních možností. Co však může
me udělat vždy a je relativně snadné, je 
modlitba na tyto úmysly. Ostatně mod
litba je základním poutem, jež nás pojí 
s Bohem, a je touhou satanovou zbavit 
nás modlitby, a tak vyprázdnit naši du
ši a zanechat ji bezbrannou – říká Je
žíš Alici Lenczewské. (str. 6) Přičemž 
nejplodnější modlitbou je plně vědomý 
podíl na eucharistické oběti... Není to 
tedy klišé, když se na prvním místě ří
ká: „Modli se za to.“

A proto se neustále modleme i za 
zastavení všech válek ve světě, zvláště 
pak za odvrácení války světové. Za vzor 
lze považovat výzvu modlit se za Afghá
nistán, výzvu kněze, který zasvětil tuto 
zemi Panně Marii Fatimské. (str. 8–9) 
Přidejme rovněž i prosbu za sebe i za 
všechny lidi, aby v nás všech umíraly 
neřesti a rostly ctnosti, neboť jak praví 
apoštol Jakub v dnešním druhém čtení: 
války a boje vznikají z lidských žádostí, 
které bojují v našich údech.

Na závěr bych rád opravil úvod
ní neutěšený výrok o svobodě: „Díky 
za svobodu, kterou nám Pán Bůh dal, 
abychom se ve svobodě jeho dětí stali 
skutečnými dědici Božími a spoludě
dici Kristovými.“ (srov. Řím 8,14–17) 
Kéž jsou všechny naše svobodné volby 
vždy správné a pro naši spásu přínosné!

Daniel Dehner

Editorial

jsme právě slyšeli, Pavel tvrdí, že zákon 
byl jako pedagog, dozorce. Je to krásný 
obraz pedagoga, o kterém jsme mluvili 
při minulé audienci, obraz, který si za
slouží, abychom ho chápali v jeho pra
vém významu.

Apoštol jako by křesťanům naznačo
val, aby dějiny spásy rozdělili na dvě čás
ti. Také své osobní dějiny. Existují dva 
časové úseky: předtím, než se stanete vě
řícím v Ježíše Krista, a poté, co víru při
jmete. V centru stojí událost Ježíšovy 
smrti a vzkříšení, kterou Pavel hlásal, aby 
vzbudil víru v Božího Syna, zdroj spásy, 
a v Ježíši Kristu jsme ospravedlněni. Jsme 

Pokračování na str. 13
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Je dobré, že sis zvykl pravidelně se 
vracet do školy Božského Mistra, 
abys odtud čerpal pravou mou

drost Božích dětí. Tentokrát ho nehledej 
mezi zástupy. To, co 
má dnes na srdci, se 
týká jeho vyvolených, 
proto s nimi odchází 
do ústraní. Patříš mezi 
ně i ty, zanechej tedy 
všeho, co tě rozptylu
je, a zaujmi své místo 
v jeho družině. Máš 
dnes prožít zkušenost, 
že sebeláska může učinit člověka slepým 
a hluchým k Boží pravdě, i když ji sděluje 
sám Pán. Ježíšovo poslání se nenávratně 
blíží ke svému vyvrcholení, proto se po
druhé pokusí vyložit svým nejbližším, že 
zanedlouho nadejde rozhodující čas jeho 
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Děkuj 
Pánu za jeho trpělivost, s jakou se snaží 
přímo a bez podobenství vyložit svým 
nejbližším, co ho čeká v Jeruzalémě.

Již třetí rok vysvětluje Pán učedníkům 
samu podstatu Božího království. Zdá se, 
že zatím marně. Co z toho vlastně dosud 
pochopili? Pokládají za jasné jen to, že je
ho řeč o utrpení a smrti neodpovídá jejich 
představám a očekávání. Místo aby se v té
to pro ně tak nepochopitelné a přitom tak 
podstatné otázce obrátili na Pána a žádali 
o bližší vysvětlení, zabývají se raději sa
mi sebou. Zajímá je především, jaké bu
dou mít v novém království posta vení. 
Začali se dohadovat o rozdělení funkcí. 
Vidina panování podle měřítek tohoto 
světa nutně probouzí sobecké city. Vyvo
lává totiž lákavou touhu po výhodném 
postavení. Ale místo, které zaujme jeden, 
nemůže už získat druhý. Z toho pak vzni
kají spory: Odkud vznikají války, odkud bo
je mezi vámi? Jen z vašich špatných žádostí. 
Žene vás touha něco mít.

Svou velikost nejraději posuzujeme 
podle toho, zda ti druzí nejsou větší než 
my. Proto nám vadí, když nás někdo 
„přerůstá“. Jestliže tyto zakořeněné lid
ské sklony přetrvávají v apoštolech i po 
třech letech života v Ježíšově společnosti, 
nesmíš se divit, že je objevíš i u sebe. Do
konce i tvou snahu o dokonalost může 
znehodnocovat samolibé srovnávání 
a vyvyšování sebe nad druhé.

Apoštolové se tváří v tvář Pánu v hlou
bi duše nakonec za svou ješitnost přece jen 

musí zastydět, a proto se ani neodvažují 
odpovědět na jeho otázku. Jestliže po zo
ru ješ, že se v tobě probouzí snaha prosa
dit se na úkor druhých, posilovat falešnou 

představu o vlastní ve
likosti ponižováním 
druhých, nesnaž se to 
před Pánem skrývat, 
naopak, co nejrychleji 
hledej u něho pomoc. 
Nesnaž se před ním 
zamlčovat, že vedeš 
i sám se sebou řeči na 
téma své vlastní velikos

ti. Nenapovídá ti již jeho pohled, jak jsi ve 
skutečnosti ubohý, malicherný?

Tvůj Pán má pro skutečnou velikost 
zcela opačná měřítka a také zcela odlišné 
návody, jak se stát velkým. Na první pohled 
to zní přímo absurdně: Chcešli být první, 
buď ze všech poslední. Co tím chce Pán 
říct? Co to znamená, být poslední? Nebu
dou nyní spory a tahani ce ne o první, ale 
o poslední místo? Ježíš má ve skutečnosti 
na mysli, abys zaměřil pozornost zcela 
jiným směrem. Obrátíšli svůj pohled od 
vlastní velikosti na potřeby a nouzi těch 
druhých, uvidíš pojednou, jak mnoho je 
těch, kterým bys svou pozorností, laska
vostí a ochotou mohl posloužit a připravit 
radost. Učiníšli tak, rázem zapomeneš 
na svůj sobecký a malicherný slavomam, 
kterým nikoho nemůžeš potěšit, ale jedině 
zarmoutit. Otevři svůj zrak a své srdce pro 
velikost a vznešenost služby bližním, pro 
kterou se i tvůj Pán zřekl svého božského 
postavení. Nevidíš snad u něho na každém 
jeho kroku, že se stal služebníkem všech? 
Sestoupil, aby nejen sloužil, ale aby sám 
sebe vydal za nás, dovolil, abychom ho 
přímo uchopili do svých rukou, mučili 
ho a zabili a učinili z něho oběť za své 
vlastní hříchy. Vydal se z vůle svého Ot
ce do krajnosti, aby nám bylo pomoženo. 
Svým vlastním příkladem ti ukazuje ces
tu k jediné pravé velikosti – být posled
ním, dělat vše pro to, aby druhým bylo 
pomoženo, znamená ve skutečnosti být 
jako on. Chcešli být prvním mezi všemi, 
vydej se jim a buď služebníkem všech.

Pán ti však chce na závěr své lekce 
ještě ukázat, na kom mu obzvláště záleží 
a kdo by měl být i pro tebe především 
středem vší pozornosti. Hleď, koho to vo
lá k sobě: pros té a nevinné dítě. A nespo
kojuje se slovy, ale tiskne to malé lidské 

25. neděle v mezidobí – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Mdr 2,12a.17–20
Bezbožníci řekli: „Číhejme na spraved
livého, podívejme se, zda jsou pravdivá 
jeho slova, zkusme, jak to s ním skon
čí. Jeli spravedlivý Božím synem, Bůh 
se ho ujme a vysvobodí ho z ruky pro
tivníků. Zkoušejme ho soužením a trá
pením, abychom poznali jeho mírnost 
a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Od
suďme ho k hanebné smrti, zda najde 
ochranu, jak říká.“

2. čtení – Jak 3,16–4,3
Milovaní! Kde vládne nevraživost a so
beckost, tam je zmatek a kdejaká špat
nost. Moudrost shora je však především 
čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, 
plná milosrdenství a dobrých skutků, ne 
obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilu
jí o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, je
hož plodem je spravedlnost. Z čeho vzni
kají války, z čeho boje mezi vámi? Jen 
z vašich žádostí, které bojují ve vašich 
údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a ne
návidíte, a přesto nemůžete dosáhnout 

Dokončení na str. 6

stvoření s láskou ve své náruči. Nebraň se 
citu a nechej se uchvátit tímto dojemným 
pohledem. Tímto gestem se Ježíš vyznává 
ze své lásky k dětské prostotě a nevinnos
ti, které jsou o to drahocennější, že jsou 
u dítěte tak křehké a tak zranitelné. Mou
drost shůry je především čistá, pokojná, 
mírná, poddajná. Nediv se, že Pán se s tím
to dítětem dokonce ztotožňuje. Moudrost 
shůry je také plná milosrdenství a dobrých 
skutků. Ta největší služba, kterou můžeš 
prokazovat druhému, je přijímat maličké. 
Kdo je přijme, přijímá mne, a kdo mne 
přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě 
poslal. Může se hlásit k jeho učedníkům 
někdo, kdo by nepřijal jedno z takových 
dětí? A co říci o tom, kdo by mu jakkoliv 
ublížil, kdo by ho nechal strádat a umírat 
hladem a nouzí? Všichni ti, kteří mu uklá
dají o život, neberou na Boha ohled. (1)

Co odpovíš svému božskému Příteli? 
Bože, slyš moji modlitbu, zachraň mě od 
všeho sobectví. Budu s radostí přinášet oběti 
a chválit tvé jméno! (2)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Srov. Ž 54; (2) srov. tamtéž.

Spolehlivá cesta 
k velikosti

Zamyšlení nad liturgickými texty  
dnešní neděle

Kdo chce být první,  
buď služebníkem všech.



37/20214

Antonín Martin Slomšek se na
rodil 26. listopadu 1800 v ob
ci Sloma u města Ponikve 

(příjmení je tak odvozeno od rodné vís
ky). Protože jevil velké nadání pro stu
dium, poslali ho rodiče nejprve na gym
názium v Cejle a posléze do Lublaně, 
kde se spřátelil s jedním ze slovinských 
národních bardů, Francem Prešerenem. 
Následovalo pět let v kněžském semináři 
v Klagenfurtu (Štýrsko), která završil v ro
ce 1824 přijetím svátosti kněžství. A slu
žebníky oltáře se stali dokonce ještě dva 
z jeho čtyř bratří.

První dva roky svého kněžství strávil 
P. Slomšek v Bizeljsku, poté se stěhoval do 
Nové Cerkve. V roce 1829 si na něj vzpo
mněli v Klagenfurtu a nabídli mu místo 
profesora slovinštiny. Nabídku přijal a až 
do roku 1838 vyučoval rodnému jazyku 
své budoucí spolubratry v kněžské službě.

V tomto roce ho kroky zavedly do Vu
zenice a po dalších pěti letech byl jme
nován kanovníkem katedrální kapituly 
v korutanském Svatém Ondřeji a škol
ním inspektorem. Již tehdy proslul jako 
vynikající biblista a kazatel.

V roce 1846 přijal poté, co pár měsíců 
spravoval úřad celjského faráře, biskup
skou mitru v lavantské diecézi a za heslo 
si zvolil jezuitské Omnia ad maiorem Dei 
gloriam, tj. Vše k větší slávě Boží. Z pozi
ce biskupa vyvíjel velikou snahu o zvele
bení své diecéze, především tedy její du
chovní tváře. Proto v roce 1851 pozval 
do diecéze bratry lazaristy a členy kon
gregace Menších řeholních duchovních 
(založené sv. Františkem Caracciolou). 
V roce 1859 pak přenesl sídlo diecéze 
do Mariboru.

Slomšekovým obrovským přínosem pro 
slovinskou církev i pro sám slovinský ná
rod bylo to, že kladl nemalý důraz na kul
turu. Do hloubky poznal, jak pro budouc
nost národa má přímo životodárný význam 
zachování duchovního dědictví a křesťan
ské identity. Proto usilovně dbal o zvýše
ní vzdělanosti svých oveček, samozřejmě 
se pak zvláště zaměřil na mladé. „Kultu

ra je hlubina, z níž může národ čerpat mí
zu důležitou pro svůj rozvoj a růst,“ říkával.

Biskup Antonín Martin Slomšek mí
rou vrchovatou k růstu národního uvědo
mění přispíval v časopise Drobtinice, tj. 
Drobečky, jehož vydávání inicioval a na 
jehož stránkách rovněž publikoval překla
dy, zejména německých básní a povídek. 
Není žádným překvapením, že řada poví
dek nebo básní nese jeho podpis, stejně 
jako příběhy o velkých slovinských posta
vách historie a životopisy svatých. Před
stavu o Slomšekových tvůrčích schopnos
tech si můžeme udělat nejsnadněji podle 
informace, že za jeho života vyšlo tiskem 
padesát děl.

Slomšekovy zásluhy v oblasti slovinské
ho jazyka jsou vpravdě epochální. Nejenže 
položil základy pro kodifikaci jednotného 
slovinského literárního jazyka a význam
ně se podílel na rozvoji jazyka publicistic
kého i vědeckého a vůbec ve všech oblas
tech lidské činnosti. Stál i za otevřením 
velkého množství nových škol, vydatně 
podporoval vydávání literatury potřebné 
k duchovní i lidské formaci mládeže, ně
která díla dokonce sám napsal. Aktivity 
biskupa Slomšeka měly zcela zásadní vliv 
na formování národa. Slovy Pavlovými sá
zel a zaléval, plody pak sklízeli o mnoho 

let později jiní v podobě vyhlášení samo
statného národa. „Podle Ježíšova vzoru se 
stal dobrým Samaritánem slovinského ná
roda,“ prohlásil o něm Jan Pavel II.

Další citací tohoto papeže si můžeme 
ukázat, že blahoslavený biskup Slomšek 
nebyl toliko vlastenec a lidový buditel, ale 
především dobrý pastýř svěřeného stádce, 
jenž žil na prvním místě spásou svých bliž
ních. „S apoštolskou horlivostí, která nám 
může dodnes sloužit za příklad, vedl ne
únavně dílo evangelizace tím, že organizo
val lidové misie, zakládal četná bratrstva, 
vedl rekolekce, publikoval lidové písně a ná
boženské texty. Byl v tom nejplnějším slova 
smyslu katolickým pastýřem a jeho před
stavení ho pověřovali důležitými pastorační
mi úkoly také v jiných regionech státu,“ vy
počítával zásluhy rodáka ze Slomy rodák 
z Wadowic. Co se týče bratrstev, o nichž 
je v citaci řeč, jedno z nich bylo zasvěce
no sv. Cyrilu a Metodějovi a jeho cíl spo
číval v náboženském sjednocení Slovanů.

V Mariboru z vlastních peněz a po
chopitelně i z finančních darů, které lidé 
na jeho prosbu rádi poskytovali, nechal 
Slomšek přestavět katedrálu a vybudovat 
biskupskou rezidenci, kanovnické domy 
a kněžský seminář. Otázka duchovenstva 
mu ležela na srdci, z tohoto důvodu usi
loval o duchovní a studijní formaci kně
ží, organizoval a dával rekolekce. Zbýva
lo mu dost času i na sebe, na modlitbu, 
aby prohloubil svou víru, a na sbližování 
lidí v rámci farností, které hojně navště
voval, i celé diecéze.

V každé snaze o přibližování se k Bo
hu šel biskup Slomšek ostatním příkla
dem svým ctnostným životem. Lidé vidě
li, že jeho život nejsou jen planá slova, ale 
víra žitá beze zbytku každý den, každou 
hodinu, každou minutu. Lidé cítili, že je 
má rád a že mu na nich záleží, proto se 
nechali vést tímto mužem, jenž měl vždy 
na prvním místě Boha.

Biskup Antonín Martin Slomšek ze
mřel 24. září 1866. O 133 let později ho 
19. září papež Jan Pavel II. při své návštěvě 
Slovinska v Mariboru blahořečil.

Libor Rösner

Blahoslavený Antonín Martin Slomšek
V jeho rodném Slovinsku je po něm pojmenována řada ulic, náměstí, škol a dalších institucí a zasvěceno je mu několik 

kostelů. Stal se prvním synem slovinského národa, jehož jméno bylo zařazeno do seznamu blahoslavených. A patří tak tro-
chu i nám, jelikož dnešní Slovinsko také náleželo po staletí rakouským Habsburkům a bylo součástí rakouského soustátí.

Blahoslavený Antonín Martin Slomšek



37/2021 5

Z myšlenek  
bl. Antonína Martina Slomšeka

Dejme Bohu to, co je Boží, a Bůh nám 
dá to, co je nezbytné pro duši a tělo.

Čím větší je naše svoboda, tím větší je 
naše zodpovědnost před Bohem.

Tři kroky udělal náš Dobrý pastýř: 
z nebe na zemi, od země ke kříži, od kří
že do svatostánku mezi nás, aby se nám 
daroval a sytil nás.

Modlitby a dobré skutky, které ne jsou 
k dobrému účelu, jsou stromem bez ovo
ce. Nemáli naše práce dobrý účel, je jako 
strom, na němž rostou pouze listy.

Každý dům má svou vlastní slunnou 
a stinnou stranu. Každý člověk má své 
špatné a dobré vlastnosti. Není špatné být 
v něčem dobrý. Nikdo ovšem není dost 
dobrý na to, aby neudělal chybu.

Rodiče, nenechte se unavit učením 
a modlením se se svými dětmi, modle
ním se za ně! Dokud je strom ještě mla
dý, může se narovnat, ten starý se zlomí!

Umožnit dětem všechny prostředky 
vede k tomu, aby byly nespokojené po 
zbytek svého života. Nikdo, kdo chce žít 
šťastný život, by neměl být v mladém vě
ku rozmazlován.

Mějte před očima tři věci: Boží oko, 
které vše vidí, Boží ucho, které vše slyší, 
a knihu, ve které Bůh píše každou akci, 
kterou děláte.

Není v našich silách spočítat listy v kni
ze života. Ale je v našich silách popsat 
každou stránku dobrými skutky.

Co pomůže zdravé tělo a učená hla
va, jeli srdce zlé?

Bůh nedal nikomu dary, aby je vlast
nil, ale aby pomáhal druhým a všichni li
dé byli šťastní.

Křesťanská moudrost nás učí všude 
a ve všech věcech milovat pravdu, chrá
nit se nespravedlnosti, moudře se těšit 
z Božích darů, vzdát se Boží vůli a trpět 
v nesnázích.

Bůh koná ve křtu velké věci
Prostřednictvím pokorného kapucína svatého Otce Pia z Pietrelciny vykonal Bůh 

v uplynulém století nespočet zázraků obrácení ve zpovědnici. Přímluvě tohoto stig-
matizovaného kněze však mnozí lidé z celého světa vděčí také za svoje tělesné a du-
ševní uzdravení. Méně známé je jedno uzdravení, které skrze svátost křtu daroval 
Bůh jistému francouzskému dítěti.

Následující událost se stala v ro
ce 1956. Jedna žena z Greno
blu (Francie), jak sama poz

ději řekla, viděla ve snu nějakého kněze, 
jehož neznala a o němž ještě nikdy nesly
šela. Řekl jí: „Narodí se ti dítě, které bude 
mít nemocné nohy. Nermuť se však proto, 
přijeď do Itálie, tam ti řeknou, co máš dě
lat.“ Zlá předtucha se splnila, dítě se naro
dilo chromé. Pro rodinu to bylo zdrcující. 
Veškerá lékařská pomoc při léčbě dítě
te selhala. Po třech měsících se otec do
slechl o slavném lékaři v Miláně, k němuž 
hned vypravil manželku s dítětem. Vyčer
paná matka po několikanásobném přestu
pování ve vlaku usnula. Když se probudi
la, zjistila, že nastoupila do vlaku, který 
jel jiným směrem. Jeden ze spolucestují
cích ji uklidňoval a navrhl jí, že když už je 
v tom vlaku, který směřuje do Foggie, ať 
jde k P. Piovi. „Co mám u toho kněze dě
lat? Pro dítě potřebuji specialistu!“ namíta
la. Po dlouhém přemlouvání se přece jen 
rozhodla a souhlasila, že půjde do města 
San Giovanni Rotondo.

Když vstoupili do kostela, P. Pio prá
vě slavil mši svatou. Žena se ulekla, pro
tože přesně tohoto kněze viděla onehdy 
ve svém snu. Po mši svaté s ním chtěla ho
vořit, ale dozvěděla se, že pro velký zájem 
musí ženy čekat až 35 dní, než přijde na 
ně řada, aby se mohly u P. Pia vyzpovídat.

Pro muže to bylo snadnější, ti mohli jít 
po mši svaté za knězem přímo do sakris
tie. Muž, který ženu doprovázel, navrhl, že 
do sakristie vezme dítě s sebou on. Tam 
prosil P. Pia, aby nemocné dítě požehnal. 
„Jak se jmenuje?“ zeptal se P. Pio. „Nevím, 
otče, to není moje dítě,“ odpověděl muž. 
Tehdy P. Pio řekl: „Skutečně, to dítě nemá 
žádné jméno. Má už tři měsíce, ale ještě ne
ní pokřtěné. Odneste to dítě zpět jeho matce.“

Když ho tedy onen muž přinesl zpět 
matce, ta se smutkem přiznala, že její man
žel je proti pokřtění dítěte. S pláčem ode
šla i s dítětem z kostela a poslala manželovi 
telegram, aby přece jen souhlasil se křtem 
dítěte. K překvapení její manžel hned sou
hlasil, a tak P. Pio dítě pokřtil. Když při 
křtu vyslovoval poslední slova, bylo slyšet 
zvuky praskání, jako by se mělo něco roz
lomit. Když matka potom odkryla děťátku 
nožičky, viděla, že dlahy, které mělo na no
hou, se zcela uvolnily a děťátko mělo no
žičky docela rovné. Všichni přítomní by
li překvapeni a radostí a dojetím plakali.

Stal se dvojí zázrak! Děťátko se křtem 
stalo Božím dítětem a zároveň bylo uzdra
veno. Je to důkaz, že Bůh ve křtu svatém 
koná velké věci!

Zdroj: Hlasy z domova a misií 2001,  
č. 9, str. 17

Z Víťazstvo Srdca 138/2021  
přeložil a upravil dd
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ničeho; bojujete a válčíte, ale nic nemáte, 
protože neprosíte. Prosíte, a nic nedostá
váte, protože prosíte špatně: chcete to po
tom rozplýtvat na své rozkoše.

Evangelium – Mk 9,30–37
Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, 
ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. 
Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: 
„Syn člověka bude vydán lidem do rukou 
a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vsta
ne.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli 

se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. 
Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem 
jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, 
protože cestou mezi sebou rozmlouvali 
o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se po
sadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: 
„Kdo chce být první, ať je ze všech po
slední a služebníkem všech.“ Pak vzal dí
tě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: 
„Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli 
mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, ne
přijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Pátek 4. 6. 1993, 12:05 h.
Dítě Moje milované, bdi u Mne ukři

žovaného v milionech lidských srdcí. Bdi 
u Mne vrženého do temnot duší, které na 
Mě zapomněly. Bdi u Mne, který chodím 
uprostřed Mého lidu a toužebně volám:

Vraťte se k Otci, vždyť vám dal spá
su. Proč Ho nechcete přijmout, oklamaní 
a zaslepení iluzí a lží? Proč zhášíte světlo 
Mého Ducha, které zapálil ve vašich du
ších svatý křest? Proč odsuzujete své ne
smrtelné duše k záhubě?

Bdi u Mne a se Mnou se skláněj nad 
Mými slepými a hluchými dětmi. A přijí
mej pro ně dary Mého milosrdenství, ke 
kterým samy nedokážou vztáhnout ruce.

Jak moc žízním po čistých duších, kte
ré budou chtít se Mnou nést kříž spásy!

Neobviňuj! Modli se za všechny 
a všechno vynahrazuj.

Pondělí 14. 6. 1993, 8:20 h.
Touha po pokání je druhou složkou 

lásky k Bohu vedle stesku. Je ale jedna 
podmínka: Umrtvování je třeba přijímat 
s radostí a s láskou vůči těm, s jejichž 
pomocí je zakoušíš. Na tom záleží hod
nota a opravdovost pokání – prostředku 
tvého očištění a očištění těch, pro které 
to chceš získat.

Nemůže tě vést nenávist k sobě a k své
mu tělu – což nejedenkrát poznamenávalo 
různé kajícníky – ale láska ke Mně a ke vše
mu, co jsem stvořil: k lidem a k sobě samé.

Čtvrtek 25. 8. 1994, 17:30 h.
† Proč tě, Mé dítě, udivuje, že je to

lik zmatků, tolik vřavy a omezenosti v Mé 
Zemi(1)? Že se nijak neliší to, co je v ní, od 
mnoha jiných míst na světě?

Mrzí tě, žes tam nemohla najít ticho, 
soustředění a atmosféru svatosti.

Svět je vlastně takový a v takovém je ti 
dáno žít. A v takovém je třeba usilovat a sna
žit se o svatost duše, o věrnost Bohu, o pro
kazování lásky bratřím.

Tvoje životní cesta vede také tržištěm svě
ta – jako cesta v Jeruzalémě, kterou jsem 
šel, abych se dal ukřižovat. Tehdy tomu tak 
bylo a dnes je tomu podobně. Ale vlastně 
takovou cestu má před sebou každý člověk. 
A kromě těch překážek a obtíží je třeba vi
dět jen jeden cíl: jít se Mnou a nést kříž lid
ských potíží, obětovat se a zemřít spolu se 
Mnou za své bratry. A zároveň se Mnou 
vstát z mrtvých v plném rozměru štěstí.

Svatá země – místo Mého pozemské
ho života – nemůže být jiná, vždyť Já jsem 
přece přišel do toho, co zahynulo z králov
ství Mého Otce,(2) do toho, co je hříšné, ne

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (68)
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.

mocné, ztracené. Co hyne ve vlastních afé
rách a v zahleděnosti do sebe.

To jsem přišel vydobýt na světlo Mého 
milosrdenství a zachránit pro život v Bohu.

Sobota 24. 9. 1994, 21:45 h.
† Satan nejvíce útočí na ty, kteří svůj ži

vot odevzdali službě Bohu. Ti jsou neustá
le sužováni a sváděni:

– sužováni pokušeními a útoky zla,
– sváděni zdánlivým dobrem, zasle

pením a množstvím vnějších činností vy
prazdňujících duši, která nemá čas na od
počinek v Bohu.

Satanovi nejvíc záleží na tom, aby li
di zbavil modlitby, a tím způsobem zpřetr
hal jejich kontakt s Bohem, vyprázdnil du
ši a zanechal ji bezbrannou.

A zatím je silou Církve modlitba – hlu
boká a vroucí modlitba odevzdávající Bo
hu duši a proměňující ji.

[...]
Nejplodnější modlitbou je plně vědomý 

podíl na eucharistické oběti.

Sobota 15. 10. 1994, 4:20 h.
– Strašnou bolestí je dívat se, jak duch 

světa požírá další osoby povolané ke sva
tosti, a nemoci udělat nic, jak to zastavit.

† Potřebná je apokalypsa, aby se mno
zí vzpamatovali. Aby jim Moje milosrden
ství otevřelo oči a mohlo přinést záchranu.

Již nepostačí apokalypsa týkající se živo
ta jednotlivých osob, a ani skupin lidí a ce
lých společností. Stále víc se stává nutnou 
apokalypsa totální v rozměru světa, aby by
ly zachráněny duše a zachován svět jako zá
rodek nového lidu.

(Pokračování)
Z knihy Alicja Lenczewska: Słowo 

pouczenia. Wydawnictwo Agape sp. z o.o., 
wydanie drugie zmienione, Poznań 2019.

Přeložila vv (Redakčně upraveno)

Poznámky:
 (1) Pán Ježíš mluví o Svaté zemi.
 (2) Srov. Mt 18,10–11.



37/2021 7

Duchovní formace ctitelů Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše

Papež František v exhortaci Gau
dete et exsultate učí, že posvěcení 
není cestou individualismu: „Ko

munita, která střeží ty nejmenší detaily lás
ky, jejíž členové se o sebe navzájem stara
jí a tvoří otevřený a evangelizující prostor, 
je místem přítomnosti Vzkříšeného, kte
rý ji posvěcuje podle plánu Otce.“ Jednou 
z takových komunit je Čestná stráž Nej
světějšího Srdce Pána Ježíše. Během její
ho trvání více jak sto padesáti let se k ní 
přidalo mnoho lidí, kteří chtěli posvěco
vat svůj každodenní život prostřednictvím 
ctností, lásky a vynahrazování Božímu Srd
ci. Jak úspěšná byla tato cesta, to potvr
zuje dlouhý seznam členů Čestné stráže 
prohlášených za blahoslavené.

Byli mezi nimi lidé různých stavů, 
v různém sociálním postavení, pocháze
jící z mnoha zemí celého světa.

Členem Čestné stráže byl bl. Pius IX. 
(1792–1878). Tento Svatý otec se nejví
ce zasloužil o kult uctívání Božího Srd
ce. Zavedl v Církvi svátek Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova, blahořečil sestru Markétu 
Marii Alacoque a věrným ctitelům dopo
ručoval Boží Srdce jako lék na ideologie 
s křesťanstvím neslučitelnými. V roce 
1864 Čestnou stráž Nejsvětějšího Srdce 
Pána Ježíše nejen schválil, ale považoval 
za čest, že do ní také mohl patřit.

Mezi kněze a řeholníky, kteří bděli 
u Božího Srdce a byli blahoslaveni, patří: 
Michael Rua, Alojzy Tezza, Joseph Co
lumban Marmion, Josef Maria Cassant 
a Edward Poppe. Svým životem a kněž
skou činností šířili slávu Ježíšova Srdce, 
kamkoli je Bůh poslal. Salesián bl. Mi
chael Rua (1837–1910) se stal hodným 
být  nástupcem sv. Jana Boska jako su
perior generalis společnosti salsiánů. Za
kládal po celém světě náboženské domy, 
které sloužily chudobné mládeži. Při kaž
dém novém středisku mládeže vytvářel ta
ké centra Čestné stráže.

Pastorační činnost kamiliána bl. Aloj
ze Tezzy (1841–1923) nebyla soustředěna 
pouze na jeho rodnou Itálii, kde byl gene
rálním ředitelem Čestné stráže. Poslušný 
nadřízeným řádu pracoval také ve Francii 
a v Peru, zcela oddán dílu milosrdenství.

Irský benediktin bl. Joseph Columban 
Marmion (1858–1923) se v celé Evropě 
stal známým jako charismatický kazatel 
a autor teologických prací. Nechal za se
bou pokladnici dopisů, ve kterých učil, 
jak každodenně růst ve spojení s Kristem.

Dva blahoslavení, jak bl. Josef Maria 
Cassant (1878–1903), tak bl. Edwarde 
Poppe (1890–1924) zemřeli velmi mla
dí, ale jejich krátký život byl naplněn 
láskou k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježí
še. Kněz Josef Maria Cassant vydal svě

dectví o své důvěře v Boží Prozřetelnost, 
o křesťanském způsobu prožívání nemo
ci a důstojné přípravě na odchod k Pánu. 
Kněz Edward Poppe se naopak navzdo
ry své srdeční chorobě neváhal vrhnout 
do víru apoštolské, pedagogické a publi
kační činnosti.

K Čestné stráži Nejsvětějšího Srdce 
Pána Ježíše patřily také řeholní sestry, 
které byly církví vyneseny na stupně ol
táře: bl. Marie od Ježíše DeluilMartina, 
bl. Marie od Božského Srdce Droste zu 
Vischering, bl. Marie od sv. Cecilie Řím
ské z Bélangeru a bl. Marie Romero Me
neses. Mezi nimi si zvláštní pozornost 
zasluhuje bl. Marie od Ježíše DeluilMar
tiny (1841–1884), první vedoucí (zelátor
ka) Čestné Stráže. Díky ní se v roce 1864 
připojili k organizaci dva francouzští kar
dinálové, arcibiskup a 22 biskupů, kte
ří přispěli k rychlému růstu popularity 
tohoto společenství v zemi. Založila ta
ké kongregaci Dcery Srdce Ježíšova, je
jíž spiritualita je založena na spiritualitě 
Čestné stráže.

Blahoslavená Marie od Božského Srd
ce Droste zu Vischering (1863–1899) byla 
německá mystička pocházející ze šlechtic
ké rodiny. Spasitel jí odhalil, že touží po 
tom, aby lidstvo bylo zasvěceno jeho Srd
ci. Pravděpodobně to právě dopisy zasla
né bl. Marií od Božského Srdce urychlily 
akt zasvěcení lidstva papežem Lvem XIII.

Na druhé straně bl. Maria od sv. Ceci
lie Římské z Bélangeru (1897–1929), na
daná kanadská pianistka, upustila od hu
dební kariéry a vstoupila do Kongregace 
sester Ježíše a Marie. Zasvěcena Božímu 
Srdci stala se nástrojem v rukou Krista.

Podobnou oběť přinesla bl. Marie Ro
mero Meneses (1902–1977), pocházející 
z Nikaraguy. Odmítla perspektivu politic
ké kariéry a stala se salesiánkou a slouži
la chudým v Kostarice.

Blahoslavení Čestné stráže, to nejsou 
jen zasvěcené osoby, ale i laici. Jedním 
z nich je bl. Josef Toniolo (1845–1918), 
slavný italský ekonom, sociolog a univer
zitní profesor. Pomohl připravit a uvedl 
v účinnost sociální encykliku papeže 
Lva XIII. Rerum novarum, podporoval ka
tolické organizace. Nezanedbával přitom 
své povinnosti v rodině, vychoval v křes
ťanském duchu svých sedm dětí.

Inspirativní jsou také životopisy mu
čedníků náležejících do Čestné stráže 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše. Sedm 
blahoslavených řeholních sester řádu Na
vštívení Panny Marie (vizitky) z Madri
du: Marie Gabriela de Hinojosa, Tereza 
Maria Cavestany, Josefa Marie Barrera, 
Marie Agnieszka Zudaire, Marie Cecilia 
Cendoya, Marie Aniela Olaizola a Marie 
Lecuonovo – to jsou oběti pronásledová
ní církve ve Španělsku. V roce 1936 by
ly odsouzeny k smrti zastřelením. Před
tím řekly: „Pokud prolitím naší krve bude 
Španělsko zachráněno, Pane, ať to nasta
ne co nejdříve.“

Život za víru dal také bl. Marcel Callo 
(1921–1945), čtyřiadvacetiletý francouz
ský mučedník z období 2. světové války. 
V roce 1943 byl poslán do pracovního tá
bora, kde byl považován za „příliš katolic
kého“, a proto byl zatčen a dán do trest
ního vězení, kde s ním bylo velmi špatně 

Blahoslavení Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše
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zacházeno, aby v něm zlomili jeho zápal 
a apoštolského ducha. Zemřel vyčerpá
ním v roce 1945.

Na druhou stranu rumunský kněz 
bl. Vladimír Ghika (1873–1954) byl obě
tí komunistického režimu. V roce 1952 
byl úřady zatčen a uvržen do vězení. By
ly učiněny pokusy vnutit mu odpadlictví 
mučením, a když to selhalo, byl odsou
zen – přestože mu bylo 80 let – k 30 le
tům vězení. V cele zbavené přístupu ke 
světlu přežil jen rok.

Bohatství životopisů blahoslavených 
členů Čestné stráže Nejsvětějšího Srd
ce Pána Ježíše inspiruje a fascinuje. Je
jich různorodé cesty k dosažení svatosti 
měly jednoho společného jmenovatele: 
naprostou důvěru v Boží Prozřetelnost 
a lásku k Božímu Srdci. To je vlastně při
vedlo k dokonalé lásce k bližnímu, kte
rá jim umožnila zasvětit svůj život chari
tativní a apoštolské činnosti, a dokonce 
přijmout palmu mučednictví a stát se zá
palnou obětí. Díky mnohaletému setrvá
vání u Spasitele v hodinách přítomnos
ti se srdce blahoslavených členů Čestné 
stráže připodobnila Srdci Ježíšovu – stej
ně jako Ono se stali poslušnými, mírný
mi, pokornými, plnými dobroty a lásky.

Navrhovaná témata pro diskusi v rám
ci setkání Čestné stráže NSPJ:

1. Jak může být společenství nápomoc
no k posvěcování života?

2. Co více vím o blahoslavených Čest
né stráže?

3. Který životopis z blahoslavených 
Čestné stráže mě dojal nejvíce?

Formace členů Čestné stráže 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,  

Krakov 2020  
(Józef Gaweł SCI, s. Maria Wysocka OVM)

Překlad Jana Machandrová
(Redakčně upraveno)

Česká sekce Čestné stráže NSPJ:
Kristina Roszaková
Nábřeží svobody 17, 73701 Český Těšín
Email: kris.ros@centrum.cz
Tel.: +420 731 534 081

Tato formace je ve Světle uveřejňována 
postupně, avšak nepravidelně. Předchozí 
části byly otištěny v číslech 19, 22, 25 
a 33/2021.

Víte, že Afghánistán je zasvěcen Pan
ně Marii Fatimské?

Otec Giovanni Scales, barnabitský 
misionář (barnabité – řeholní řád kleri
ků, vycházejících z paulínského učení) 
a představený Mission Sui Iuris of Afgha
nistan, zasvětil 13. října 
2017 Afghánistán Panně 
Marii Fatimské. Obřad se 
konal v kapli na italském 
velvyslanectví s katolic
kými ozbrojenými slož
kami, civilisty a řeholní
mi sestrami.

Kněz tehdy řekl, že se 
chce „obrátit k nebi“ a za
světit zemi Neposkvrněné
mu Srdci Panny Marie: „Znamená to žít 
v přesvědčení, že i ta nejnáročnější a nej
spletitější situace se dá vyřešit ihned bez 
jediného zásahu člověka. Ti, kteří tvoři
li dějiny, stáli mimo ně,“ řekl otec Scales 
v roce 2017. „Vzpomínám na zasvěcení 
Ruska jen několik roků před pádem Ber
línské zdi a na konec Sovětského svazu 

– jak to vedlo ke konci komunismu. Proč 
by tedy zasvěcení Afghánistánu nemohlo 
přinést pokoj této trýzněné a těžce zkou
šené zemi?“

Po převratu v zemi, kde Tálibán převzal 
16. srpna 2021 vládu, prosí barnabitský 

kněz úpěnlivě o modlitby. 
Mnoho obyvatel, včetně 
křesťanských žen a dětí, 
se stalo a stane objektem 
hrozného zneužívání, zná
silňování, pronásledování 
a zabíjení. Pro Vatikánský 
rozhlas otec Scales uvedl: 
„Žijeme ve dnech nevý
slovného strachu a obav 
z toho, co nás čeká, co se 

stane. Modlete se, modlete se, modlete 
se, prosím, za Afghánistán!“ Kněz nalé
havě prosí každého, aby se co nejtěsněji 
duchovně spojil s lidem v této zemi a pro
sil Pána, ať zachrání Afghánistán od ještě 
většího utrpení a ať mu udělí trvalý pokoj.

Odpovězme tedy na tuto výzvu a pros
me ve svých modlitbách za Afghánistán!

MODLITBA K PANNĚ MARII FATIMSKÉ  
A K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE,  

VELEBENÍ NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

„Královno posvátného růžence, v této 
tragické hodině světových dějin se svěřu
jeme a zasvěcujeme tvému Neposkvrně
nému Srdci, našemu jedinému útočišti, 
naší naději, naší záchraně. Slituj se nad 
tímto světem, který se stal obětí vlastních 
hříchů. Kéž by se tvoje Srdce slitovalo 
a dojalo při pohledu na ruiny, bolest a žal.

Tvému mateřskému Srdci zasvěcuje
me všechny lidi, naše rodiny, zemi – ce
lé lidstvo.

Ó Srdce Mariino, ty zdroji pravé lás
ky, naplň naše sobecká srdce milosrdnou 
láskou a pravou bratrskou láskou, bez kte
ré nikdy nemůže nastat pokoj. Dej, aby 
všichni lidé a národy pochopili a naplni
li příkaz tvého Božského Syna, abychom 
se milovali navzájem, aby se pravý pokoj 
pevně utvrdil v Kristově spravedlnosti 
a pravdě.“ (Papež Pius XII.: The Devoti
on to the Sacred Heart of Jesus)

RŮŽENCOVÁ NOVÉNA K PANNĚ MARII FATIMSKÉ

„Královno posvátného růžence, tobě 
se zalíbilo zjevit se ve Fatimě a třem pa
sáčkům prozradit poklady milostí, ukry
tých v růženci. I moje srdce naplň upřím
nou láskou k této modlitbě, abych se 
rozjímáním nad tajemstvím našeho vy
koupení, které se v něm vzpomíná, oboha

til a vyprošoval pokoj pro svět, obrácení 
hříšníků a Ruska, jakož i milost, o kte
rou v tomto růženci prosím … (zde řek
něte svou prosbu). Prosím o to pro větší 
Boží slávu, pro úctu k tobě, Panno Ma
ria, a pro dobro všech duší, včetně mé 
vlastní. Amen.“

Modleme se za Afghánistán
Kněz, který zasvětil Afghánistán Panně Marii Fatimské, 

naléhavě prosí o modlitby
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ÚKON SVĚŘENÍ SE PANNĚ MARII FATIMSKÉ
(Papež František svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské 13. 10. 2013)

Blahoslavená Panno Maria Fatimská,
s obnovenou vděčností za tvou mateřskou přítomnost
připojujeme svůj hlas k hlasu všech generací,
které tě nazývají blahoslavenou.

Oslavujeme v tobě velké dílo Boha,
který se ve svém milosrdenství neúnavně sklání k lidstvu,
sužovanému zlem a zraněnému hříchem,
aby ho uzdravil a spasil.

Přijmi s mateřskou dobrotivostí
tento zasvěcující úkon,
který dnes konáme s důvěrou
před tímto tvým obrazem,
který je nám tak drahý.

Jme si jisti, že každý z nás je vzácný tvým očím
a že ti není cizí nic z toho,
co přebývá v našich srdcích.

Necháváme na sobě spočinout tvůj oblažující pohled
a přijímáme s potěšením pohlazení tvého úsměvu.

Opatruj náš život ve svém náručí:
žehnej a posiluj každou touhu po dobru,
oživuj a syť víru,
dodávej sílu a světlo naději,
vzbuzuj a rozněcuj lásku,
veď nás všechny po cestě svatosti.

Nauč nás svou mimořádnou láskou
k maličkým a chudobným,
k odstrčeným a trpícím,
k hříšníkům a v srdci zbloudilým,
shromáždi všechny pod svou ochranu
a všechny odevzdej tvému milovanému Synovi,
našemu Pánu Ježíši.

Amen.

LITANIE K PANNĚ MARII FATIMSKÉ

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, dej, aby naši katolíci byli horlivější.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, vyprošuj zdraví těm, kteří v tebe důvěřují.
Panno Maria Fatimská, pomáhej těm, kteří k tobě volají o pomoc.
Panno Maria Fatimská, osvoboď nás ode všech nebezpečí.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, dopřej nám všechno, oč tě s láskou 

prosíme.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám 

drazí.
Panno Maria Fatimská, přiveď na správnou cestu naše blou

dící bratry a sestry.
Panno Maria Fatimská, učiň z nás čestné lidi a příkladné 

křesťany.
Panno Maria Fatimská, učiň nás lidmi čistými a svatými.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí komunismu 

a terorismu.

Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých 

hříchů a urážek.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování tvého Bož

ského Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k to
bě utíkáme.
Neposkvrněné Srdce Panny Marie, pros za nás nyní i v hodi
nu naší smrti. Amen.

Modleme se: Bože nekonečné dobroty a milosrdenství, na
plň naše srdce velkou důvěrou k tvé milé Matce, kterou vzývá
me jako Růžencovou Pannu Marii a Pannu Marii Fatimskou. 
Dej nám prostřednictvím její mocné přímluvy všechny milos
ti, duchovní i časné, které potřebujeme. Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen.

(http://www.cmfatima.cz/a/litaniekpannemariifatimske50)

ZASVĚCENÍ SE NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

„Maria, Matko moje, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému 
Srdci v životě i ve smrti, aby mě chránilo od každé záhuby du
še i těla. Vím, Matko, že ti, které ochraňuješ, jsou v bezpečí, 
a proto se odevzdávám tvému Srdci s úplnou důvěrou pro čas 
i pro věčnost. Amen.“

* * *

„Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, 
abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval 
tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já 

k tobě utíkám, Panno Panen a Matko. K tobě přicházím, před 
tebou stojím já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej 
se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.“ 

(Memorare sv. Bernarda)

Zdroj: https://www.lifenews.sk/33003/ 
knazktoryzasvatilafganistanpannemariifatimskej 

upenlivoprosiomodlitbyzan

Připravila jk (Redakčně upraveno)
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Lidský život je svatý a patří pou
ze Bohu. Z toho důvodu zabíje
ní nenarozených dětí potratem 

nebo během procedury in vitro, stejně tak 
usmrcování nevyléčitelně nemocných eu
tanazií, to jsou zločiny volající o pomstu 
do nebe. Život každého člověka „patří 
pouze Bohu: protože ten, kdo ukládá o ži
vot člověku, jako by vkládal ruku na sa
motného Boha“ (sv. Jan Pavel II., Evan
gelium vitae, 9).

Ohavný zločin

Vzít život nejbezbrannějším a nevin
ným dětem v lůnech matek je, jak na
psal sv. Jan Pavel II., „hanebný zločin“ 
(EV 58). Papež zdůraznil, že je těžké si 
představit strašlivější drama ve své mo
rální výčitce.

Svatý otec napsal: „Potrat a eutanazie 
jsou tedy zločiny, které žádný lidský zá
kon nemůže ospravedlnit. Takové záko
ny nejen že nezavazují ve svědomí, ale 
naopak je zde závažná a jasná povinnost 
postavit se proti nim odporem ve svědo
mí.“ (EV 73)

Zabití lidské bytosti od chvíle početí 
nebo v každé etapě jejího pozemského ži
vota je obzvlášť těžkým hříchem: „Nikdo 
a nic žádným způsobem nemůže dovolit, 
aby nevinná živá lidská bytost byla zabi
ta, ať už plod nebo embryo, dítě nebo do
spělý, stařec nebo člověk nevyléčitelně ne
mocný nebo umírající. Dále nikomu není 
dovoleno vyžadovat takový akt působící 
smrt ani pro sebe, ani pro někoho jiné
ho, kdo je svěřen do jeho odpovědnosti, 
ani s ním nemůže souhlasit, ať už zjevně, 
nebo skrytě. Žádná autorita nemůže ta
kové jednání legitimně schválit nebo do
volit.“ (EV 57)

Svatý Jan Pavel II. s veškerou sílou 
připomněl Bohem zjevenou pravdu, že 
„úmyslný potrat, jakkoliv provedený, je 
vědomé a dobrovolné přímé zabití člo
věka v prvních okamžicích jeho života, 
v období mezi jeho početím a narozením. 
(…) Je zabíjen člověk, který sotva začal 

žít, a nemůže tedy existovat nikdo, kdo 
by byl více nevinný: není prostě možné 
označit jej za útočníka, natož útočníka ne
spravedlivého!“ (EV 58) „Právo na život,“ 
říkal sv. Jan Pavel II., „není jenom záleži
tostí světonázoru, není jenom nábožen
ským právem, ale je právem člověka. Je 
právem nejpodstatnějším. Bůh říká: »Ne
zabiješ!« (Ex 20,13) (…) Mírou civiliza
ce je její vztah k životu. Civilizace, která 
odmítá bezbranné, si zasluhuje označení 
barbarská. (…) národ, který zabíjí vlastní 
děti, se stává národem bez budoucnosti.“ 
(Kalisz, 4. června 1997)

Papež nám také ujasnil, že „stojíme 
všichni před krutým a rozhodujícím zápa
sem mezi dobrem a zlem, životem a smr
tí, »kulturou smrti« a »kulturou života«. 
Nestojíme »před« tímto zápasem, ale ve 
skutečnosti jsme »uvnitř«: všichni jsme 
jím ovlivněni a nemůžeme uniknout té 
základní povinnosti, být bezpodmínečně 
vždy na straně života.“ (EV 28) „Stojíme 
zde před otevřeným »spiknutím proti ži
votu«, do kterého jsou zapojeny i meziná
rodní instituce, které oficiálně propagují 
a nařizují kampaně za větší rozšíření an
tikoncepce, sterilizace a potratů. Nelze 
opomenout ani fakt, že i sdělovací pro
středky často napomáhají tomuto spik
nutí tím, že názory podporující antikon
cepci, sterilizaci, potrat i samu eutanazii 
představují jako praktický doklad pokro
ku a dosažené svobody, zatímco opačné 
názory, podporující život, jako nepřátel
ské pokroku a svobodě.“ (EV 17)

Právo na život  
je základem demokracie

Demokracie se rychle mění v totalitu, 
pokud se odmítne systém hodnot, který 
nám vyjevil Ježíš Kristus (srov. sv. Jan 
Pavel II., Centesimus annus, 46). Totiž 
jenom křesťanský systém hodnot brání 
hodnotu každého člověka a jeho právo 
na život od chvíle početí až do přirozené 
smrti. Respektování práva na život je zá
kladem demokracie. Jeden ze zakladate

P. Mieczysław Piotrowski TChr

Bůh říká: „Nezabiješ!“ (Ex 20,13)
Jak velkou hodnotu musí mít každý člověk, jestliže se s ním sjednotil sám Bůh 

v tajemství vtělení, jestliže za něho zemřel a vstal z mrtvých! To díky Kristu víme, 
že úplně stejnou cenu a hodnotu má člověk ve chvíli početí, jakož i v každé etapě 
svého pozemského života.

lů Evropského společenství uhlí a oceli, 
Robert Schuman, řekl: „Demokracie buď 
bude křesťanská, nebo nebude vůbec.“

Právní potvrzení potratu a eutanazie 
vede k úpadku demokracie a ke vzniku 
totalitárního státu. Ježíš Kristus je jedi
ným, kdo prostřednictvím učení katolic
ké církve brání hodnotu každého člověka, 
jeho právo na život a svobodu svědomí.

Křesťanský systém hodnot je tedy je
diným základem skutečné demokracie.

To satan a jeho služebníci hlásají ná
zor, že právo na potrat a eutanazii je po
tvrzením osobní svobody, kterou všichni 
musíme uznávat a chránit jako právo kaž
dého člověka (srov. EV 18).

Svatý Jan Pavel II. objasňoval, že „svo
boda popírá samu sebe, sebe ničí a stává 
se nástrojem ničení druhých, jestliže ne
chápe a nezachovává své »zásadní spoje
ní s pravdou«“ (EV 19). Základní prav
da, kterou nám zjevil Kristus, je právo na 
život a stejnou hodnotu každého člověka 
už od okamžiku početí.

Svatý otec se tázal: „Jak je možné uva
žovat ještě o důstojnosti každého jednot
livce, když osoba slabší a nevinnější může 
být zabita? Ve jménu jaké spravedlnosti 
se mezi lidmi činí takový rozdíl, že dů
stojnost jedněch je tak veliká, že je obha
jována, zatímco druzí jsou naopak této 
důstojnosti zbavováni? Jeli tomu tak, te
dy již byly uvedeny do pohybu síly, které 
vedou k rozpadu lidského soužití a záro
veň k nezbytnému zániku státu jako in
stituce. Vyhlásit právo na potrat, infan
ticidu (zabíjení dětí) a eutanazii, uznat 
je zákonem, to znamená dát lidské svo
bodě zvrácený a ničemný význam: totiž 
absolutní moc nad druhými a proti dru
hým. A to je smrt opravdové svobody: 
»Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo 
páchá hřích, je otrokem hříchu.« (Jan 
8,34)“ (EV 20)

Každá žena, která je v požehnaném 
stavu, nosí ve svém lůně žijící lidskou 
osobu, která má nesmrtelnou duši a Bo
hem Stvořitelem zaručené právo na ži
vot. Kdo se odváží pozvednout ruku na 
život nejnevinnějších a bezbranných lid
ských bytostí, které jsou v lůnech matek, 
rozhoduje se pro strašlivou vraždu a po
zvedá ruku na samotného Boha.

Ve svatém období Božího Narození 
nás Děťátko Ježíš zve k pokorné modlit
bě za naše bratry a sestry, aby rozhodně 
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odmítli civilizaci smrti, čili takový styl 
života, ve kterém není místo pro Kris
ta a jeho evangelium. Civilizaci se může 
skutečně postavit jenom Vtělená Láska 
– Ježíš Kristus.

Jenom on může zabránit tomu, aby se 
naše vlast a Evropa pohroužily do pro
pasti sebezničení. Dítě Ježíš ukazuje, že 
jeho láska je bezbranná, neboť ji může
me odmítnout, ale stejně tak se stane vše
mocnou, jestliže ji přijmeme a podřídíme 
jí svůj život. Pouze tehdy, budeli Kris
tus jediným Pánem našeho života, a to 
v rozměru jak individuálním, tak spole
čenském a politickém, budeme svědky, 
že se naplní Spasitelova slova, která usly
šela sv. Faustyna krátce před svou smrtí: 
„Polsko jsem si zvlášť zamiloval, budeli 
poslušné mé vůle, povýším je v moci i ve 
svatosti.“ (Deníček, 1732)

Blížíme se k posledním časům

Jedinými silami, které deformují a ni
čí člověka a také zázračnou harmonii 
a krásu stvoření, jsou vědomě a dobro
volně páchané hříchy. Obzvláště nebez
pečné jsou hříchy nečisté, vraždy (včetně 
potratů a eutanazie) a nenávist. Právě ty 
jsou příčinou největších lidských tragédií 
a neštěstí. Zpřetrhávají vazby života a lás
ky s Bohem a s druhými lidmi, zabíjejí lás
ku nebo přivádějí do strašného zotročení 
zlými duchy, které nakonec vede k věčné 
záhubě. Proto je třeba vzbudit v sobě od
por ke každému hříchu a rozhodnout se 
jít okamžitě po každém pádu ke zpově
di. Když se Matka Boží zjevovala ve Fati
mě, řekla, že ztráta víry v Krista je největ
ší tragédií člověka a celých národů, že je 
větší hrozbou než války, epidemie a různé 
katastrofy. Jsme dnes svědky morálního 
úpadku celých společenství, projevující
ho se v masovém vraždění nenarozených 
dětí, v eutanazii, v sexuální nevázanosti, 
v antikoncepci, v záplavě rozvodů, v nar
komanii atd. Nevěrnost Bohu nakonec 
přivádí člověka k sebezničení. Když se 
Matka Boží zjevila Lucii, třikrát jí zo
pakovala: „Blížíme se k posledním ča
sům.“ Ježíš řekl sv. Faustyně: „Než na
dejde den spravedlnosti, dám lidstvu čas 
milosrdenství.“ (srov. Deníček, 83, 848) 
Copak lidé budou nadále neteční a lhos
tejní k prosbám jeho Matky?

Milí čtenáři! Matka Boží prosí kaž
dého a každou z vás, abyste se připoji

Pod záštitou kardinála Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera se koná  
NOČNÍ EUCHARISTICKÉ PROCESÍ NA SVATÝ HOSTÝN.  

Procesí vychází z Bystřice pod Hostýnem a končí na Svatém Hostýně.  
Termín: z 1. na 2. října 2021 (pátek – sobota).

Úmysly procesí: za obnovu rodiny, jejímž základem je svazek muže a ženy • za zvolení těch 
kandidátů do parlamentu, kteří jdou za pravdou a budou naši zemi dobře směřovat • za národ, 
jeho obrácení k Ježíši a ochranu před všemi zly.
Součástí programu bude i osobní zasvěcení každého účastníka Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie skrze ruce otce biskupa.

ORGANIZACE POUTĚ:
21.00 hod. – zahájení procesí na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova) • 00.00 hod. 
– mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně – hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup 
olomoucký • po mši svaté odvoz poutníků autobusem na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem.
Vezměte s sebou: růženec, baterku, pláštěnku, pití.
Bude vypraven autobus, do kterého můžete nastoupit v Kojetíně, Kroměříži, Hulíně a Holešově. 
Po skončení programu na Svatém Hostýnu se vrací autobus stejnou trasou nazpět.
Více informací na webu www.veceradlo.cz.

Mariánské společenství Večeřadla Křenovice

li k dílu záchrany naší vlasti a světa. Ví
me, že jenom láska Ježíše Krista může 
překonat celou hrůzu zla, které tíží nás 
i celé lidstvo. Kristus ale potřebuje náš 
souhlas, aby v nás mohl působit a naším 
prostřednictvím pronikat i k největším 
hříšníkům. Proto(1):

1. Každodenní celý svůj život svěřuj Je
žíši skrze Marii a odříkej se všech hříchů: 
pornografie, sexuální nezřízenosti, anti
koncepce, okultistických praktik všeho 
druhu, alkoholismu, narkomanie, niko
tinismu, nestřídmosti v jídle i pití a sle
dování křesťanství nepřátelských portá
lů i televizních stanic. Rozhodni se jít po 
každém těžkém hříchu ke zpovědi a setr
vávej v milosti posvěcující.

2. Kdo zanedbává modlitbu, ztrácí po
klad víry. Uspořádej si program svých kaž
dodenních úkolů tak, aby nejdůležitější 
činností tvého dne byla modlitba. Jeli to 
možné, účastni se denně mše svaté nebo 
adorace Nejsvětější svátosti, modli se rů
ženec a korunku k Božímu milosrdenství, 
čti Písmo svaté a pravidelně se zpovídej.

3. Vždy všechno všem odpouštěj, ne
chovej nikdy pocit křivdy, modli se za 
nepřátele. Pomáhej trpícím, nemocným, 
starým a ubohým. Vnímej v nich přítom
ného Krista.

4. Plň co nejlépe svoje povinnosti. Po
kud ti to zdraví dovoluje, tak ve středu 

a v pátek obětuj Pánu Bohu půst o chle
bě a vodě.

Jak velmi aktuální je dnes výzva k mod
litbě a půstu sv. Jana Pavla II.: „Je nalé
havě potřebná velká modlitba za život, 
která by prostoupila celý svět. Prostřed
nictvím speciálních iniciativ i v každo
denních modlitbách jednotlivců i církev
ních společenství, v rodinách i v srdcích 
jednotlivých věřících ať zaznívá k Bohu, 
tvůrci a milovníku života, naléhavá pros
ba. Sám Ježíš nám na svém vlastním pří
kladu ukázal, že modlitba a půst jsou je
dinečné prostředky a silné zbraně proti 
moci temnoty (srov. Mt 4,1–11), a své 
učedníky poučoval, že některý druh dé
monů může být vyhnán pouze tímto způ
sobem (srov. Mk 9,29). Proto hledejme 
opět pokoru a odvahu modlit se a postit, 
aby síla vycházející shůry mohla rozbo
řit hradby podvodu a lži, které očím toli
ka našich bratří a sester zakrývají od zá
kladu špatnou podstatu skutků i zákonů 
namířených proti životu, aby se tak jejich 
srdce otevřela a nadchla pro úmysly a zá
měry kultury života a lásky.“ (EV 100)

Z Miłujcie się! 5/2020 přeložila vv 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:
 (1) Následující myšlenky autor uveřejnil již ve 

svém článku o dva roky dříve – viz Světlo 
č. 7/2021. [pozn. red.]
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Lékaři, kteří analyzovali doku
menty, získané od federální 
vlády USA, potvrzují, že z dětí, 

které potrat přežijí, ihned odebírají tkáně, 
aby se mohly co nejčerstvější orgány po
užít na vědecký výzkum pittsburské uni
verzity anebo na obchodování.

Jak LifeNews.com podrobně informo
val, „Soudní hlídka“ (Judicial Watch) 
a „Centrum pro lékařský pokrok“ (Cen
ter for Medical Progress) uvedly, že od 
Ministerstva zdravotnictví a sociálních 
věcí USA (HHS) získaly 252 stran no
vých dokumentů o univerzitních prakti
kách hned potom, co se odvolaly na zá
kon o svobodě informací. Dokumenty 
dokazují, že federální vláda poskytla za 
pět let pittsburské univerzitě minimálně 
2,7 milionů dolarů z daní občanů, které 
se přeměnily na „tkáňovou banku“ z čás
tí tělíček potracených dětí, určených na 
vědecký výzkum.

David Daleiden, zakladatel a prezi
dent „Centra pro lékařský pokrok“, uvedl, 
že důkazy v dokumentech naznačují, že 
děti se narodily živé a potom je rozdělili 
na potřebné orgány. „Děti v děloze, mno
hé už životaschopné, při potratu udržu
jí naživu, aby z nich mohli ihned získat 
potřebné orgány. Z peněz daňových po
platníků se tedy financuje nejen výzkum 
na univerzitě, ale i obchod organizace 
Planned Parenthood. Veřejní činitelé by 
měli okamžitě jednat, aby dalšího »Ker
mita Gosnella« uvedli do mezí zákona, 
případně před soud.“

Lékaři potvrzují, že výše uvedené sku
tečnosti jsou pravda. Podle nových zpráv 
od Fox News se „mnoho lékařů shodlo na 
tom, že vyjádření pittsburské univerzity 
naznačují, že plody mohou být během 
odebírání tkání pro potřeby výzkumu ži
vé, což však univerzita důrazně popírá“.

Dr. Ronna Jurowová, gynekoložkapo
rodník, pracovala před časem pro orga
nizaci Planned Parenthood a pokládá se 
za „prochoice“, pro Fox News uvedla, že 
„není pochyb“, že plody jsou během ode
bírání tkání živé. Jurowová nepracuje pro 

pittsburskou univerzitu, ale svůj komen
tář opírá o tvrzení a vyjádření univerzi
ty pro Fox News.

„Dítě se musí buď narodit živé, nebo 
se musí zabít bezprostředně před naro
zením,“ řekla dr. Kathi Aultmanová, gy
nekoložkaporodník, která před časem 
prováděla potraty, ale později se proti 
nim postavila.

Dr. Christina Francisová, předsedky
ně americké asociace prolife gynekologů 
(AAPLOG) pro Fox News uvedla, že sou
hlasí s Davidem Daleidenem: „Pokud do
kument říká, že ischemický proces začíná 
až po odebrání tkáně, je jasné, že dítě při 
jeho odebírání stále žije (ischemie – stav, 
kdy část organismu nedostává potřebné 
množství kyslíku/krve, které je potřebné 
pro jeho normální funkci).“ Tyto prakti
ky přirovnává k ohavným praktikám Ker
mita Gosnella. „Je to neskutečný horor 
a vůbec nepřispívá ke správnému využi
tí vědeckých poznatků ani k soucitné lé
kařské péči.“

Někteří to vysvětlují tak, že ujistit se 
o „smrti plodu“ znamená buď ho rozdělit 
na kusy, anebo použít na zničení plodu 
dioxin – oba tyto způsoby však znemož
ňují odebrat použitelné tkáně. Jurowová 
pro Fox News dále řekla: „Jestliže pitts
burská univerzita potřebuje živé tkáně, 
nemůže použít dioxin.“

„Jedna věc je jistá,“ řekla výkonná ředi
telka AAPLOG, dr. Donna Harrisonová, 
kolegyně dr. Francisové. „Těmto dětem 
nemohou podat prostředek na zničení 
plodu před potratem, protože vyvolání 
potratu po takovýchto prostředcích trvá 
hodiny až dny a tkáně dítěte by po tu do
bu přestaly být zásobované okysličenou 
krví… Je tedy víc než pravděpodobné, že 
tyto děti se narodily vyvoláním potratu, 
přičemž se jim ještě živým odebírají po
třebné orgány.“

Podle „Centra pro lékařský pokrok“ 
se v dokumentech pittsburské univerzi
ty uvádí „vyvolání porodních bolestí“ ja
ko procedura, která se používá na získá
ní tkání. Uskutečnění potratu vyvoláním 

porodních bolestí je doslova toto: potra
tář vpíchne dioxin, anebo jiný jed do sr
díčka nenarozeného dítěte, aby ho zabil, 
a vzápětí vyvolá porodní bolesti, takže 
matka vlastně rodí tělíčko svého mrtvé
ho dítěte. Tato metoda se používá u po
tratů v 2. a 3. trimestru. Pokud se dioxin 
nepoužije – a „Centrum pro lékařský po
krok“ zjistilo, že „vědci“ potřebují „tkáně 
plodu“ bez dioxinu, protože ten narušu
je jejich výzkum – zůstává jen možnost, 
že se dítě narodí živé. Výzkum nazna
čuje, že až 50 % takovýchto potratů bez 
dio xinu končí tím, že se dítě narodí živé.

„Tyto dokumenty dokazují, že pení
ze daňových poplatníků se používají na 
přeměnu pittsburské univerzity na kom
plexní obchod s tkáněmi lidského plodu 
– od získání tkání z vybraných potratů, 
další »rozdělování« lidských pozůstat
ků, až po distribuci a dopravu odebra
ných tkání,“ řekl Tom Fitton, prezident 
„Soudní hlídky“.

„Centrum pro lékařský pokrok“ 
a „Soudní hlídka“ uvádějí, že pittsbur
ská univerzita se chlubí tím, že dokáže 
nabídnout „rychlý přístup k vysoce kva
litním tkáním“ a zároveň zaručuje čerst
vost částí tělíček potracených dětí.

Z dokumentů

Univerzita uvádí: „Na našich vzorcích 
zaznamenáváme »teplý ischemický čas«(1) 
a podnikáme kroky, abychom ho udrže
li na minimu a zabezpečili tak nejvyšší 
kvalitu biologického materiálu.“

Univerzita v roce 2015 pro federální 
vládu uvedla, že „tkáně plodů sbírá už víc 
než 10 let… včetně jater, srdce, pohlav
ních žláz, nohou, mozku, ledvin, močo
vodu a měchýře“. Například minulý rok 
se jednalo o 725 případů.

Univerzita zároveň žádá federální 
vládu o poskytnutí financí na „vybudo
vání řetězce zpracování od výběru, zís
kání a sběru přes kontrolu kvality až po 
distribuci lidských „urinálních a genitál
ních orgánů s cílem realizace minimálně 
5 případů týdně“.

Steven Ertelt

Z dětí, které přežijí potrat,  
jsou ještě zaživa odebírány tkáně a žádané orgány

Otřesná analýza dokumentů odhalujících hrůzostrašné zlo způsobované nenarozeným dětem
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„Soudní hlídka“ a „Centrum pro lé
kařský pokrok“ zjistily, že univerzita na
vrhuje zahrnout do kritérií pro potrat 
i rasu člověka.

Z daní Američanů se této univerzitě 
dosud od roku 2015 zaplatilo už 2,7 mi
lionu dolarů z celkově požadovaných 
3,2 milionů dolarů.

V prostorách pittsburské univerzity 
výzkumníci zároveň implantují skalpy 
dětí, potracených v 2. trimestru, na hlo
davce, aby studovali lidský imunitní sys
tém. Jeden z experimentů financovaný 
z daní občanů tedy představuje skalpová
ní (odebrání pokožky hlavičky i s vlásky) 
pětiměsíčního potraceného dítěte a im
plantování skalpu na hlodavce. Informa
ce pochází ze studie, kterou výzkumníci 
pittsburské univerzity publikovali v září 
2020 v žurnálu „Scientific Reports“. Po
pisuje, jak vědci používají skalpy potra
cených dětí na vytvoření „polidštěných“ 

myší a potkanů, aby tak mohli studovat 
lidský imunitní systém. Spolu se studií 
vědci zveřejnili i fotografie svého expe
rimentu – hororové obrázky hlodavců, 
kterým na hlavách rostou chomáčky dět
ských vlásků...

Zdroj: www.lifenews.com/2021/08/ 
12/doctorsconfirmuniversityused

harvestedbodypartsfrombabiesborn
alivelefttodie

Z www.lifenews.sk přeložila jk 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:
 (1) „Teplý ischemický čas“ je čas, po který si pří

slušný orgán zachová tělesnou teplotu po ukon
čení zásobování krví. Tento čas se liší od „stu
deného ischemického času“, který odpovídá 
času, kdy je orgán ochlazen. Univerzita dopo
ručuje dobu mezi potratem a odebráním tká
ní zkrátit na minimum.

Přípravný význam zákona 
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

ospravedlněni skrze bezplatnost víry v Je
žíše Krista. Proto počínaje vírou v Krista 
existuje „před“ a „po“; „před“ a „po“, po
kud jde o samotný zákon, protože zákon 
existuje, přikázání existují, ale existuje po
stoj před Ježíšovým příchodem a potom 
po něm. Předchozí historie je dána tím, 
že jsme „pod zákonem“. A kdo šel cestou 
zákona, byl spasen, ospravedlněn. Ta ná
sledující cesta – po Ježíšově příchodu – 
má být žita podle Ducha Svatého (srov. 
Gal 5,25). Pavel zde poprvé používá tento 
výraz: být „pod zákonem“. Význam impli
kuje myšlenku negativního služebnictví, 
typického pro otroky: „být pod“. Apoš
tol to výslovně vyjadřuje slovy, že když 
je člověk „pod zákonem“, je jakoby „hlí
dán“ a „zavřený“, tedy v jakési preventiv
ní vazbě. Tento čas, říká svatý Pavel, trvá 
už dlouho – od Mojžíše až po Ježíšův pří
chod – a trvá tak dlouho, dokud člověk 
žije v hříchu.

Vztah mezi zákonem a hříchem vysvět
lí apoštol systematičtěji v listu Římanům, 
který napsal několik let po listu Galaťa
nům. Shrnuto, zákon vede k definování 
přestupku a k uvědomění si hříchu: „Toto 
jsi udělal. Přikázání, zákon, říká: Jsi v hří

chu.“ Jak učí běžná zkušenost, přikázá
ní nakonec podněcuje k přestupkům. Tak 
se píše v listu Římanům: „Když jsme byli 
v moci hříchu, působily v nás vášně pod
něcované zákonem a nesly ovoce smrti. 
Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme 
byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona.“ 
(7,5–6) Proč? Protože přišlo ospravedlně
ní Ježíše Krista. Pavel vyjadřuje svůj názor 
na zákon: „Ostnem smrti je hřích a mo
cí hříchu je zákon.“ (1 Kor 15,56) Je to 
dia log: jste pod zákonem a máte otevře
né dveře k hříchu.

V této souvislosti nabývá odkaz na 
pedagogickou roli zákona plného význa
mu. Ale zákon je pedagog, který vás ve
de kam? K Ježíši. V antickém školském 
systému neměl pedagog tu funkci, kte
rou mu přisuzujeme dnes, tj. podporovat 
vzdělávání chlapce nebo dívky. Ne. Mís
to toho byl otrokem, jehož úkolem bylo 
doprovázet pánova syna k učiteli a pak 
ho přivést domů. Musel ho chránit před 
nebezpečím, hlídat ho, aby nezlobil. Je
ho funkce byla spíše disciplinární. Když 
chlapec dospěl, pedagog přestal plnit své 
povinnosti. Pedagog, o němž Pavel mlu
ví, nebyl učitel, ne. Byl to ten, kdo chlap

ce doprovázel do školy, dohlížel na něj 
a odváděl ho domů.

Poukazování na zákon v těchto termí
nech umožňuje svatému Pavlovi objasnit 
jeho funkci v dějinách Izraele. Tóra, te
dy zákon, byla projevem Boží velkorysos
ti vůči svému lidu. Po Abrahámově vyvo
lení byl dalším velkým činem zákon: určil 
cestu vpřed. Měl jistě restriktivní funkce, 
ale zároveň chránil lidi, vzdělával je, dis
ciplinoval a podporoval je v jejich slabos
tech, zejména ochranou před pohanstvím. 
A v té době bylo tolik pohanských posto
jů... Ne, Tóra říká: „Je jeden Bůh a ten nás 
postavil na cestu.“ Skutek dobroty od Pá
na. A jistě, jak jsem řekl, měl restriktivní 
funkce, ale zároveň chránil lidi, vzdělá
val je, vychovával je a podporoval je v je
jich slabosti. Z tohoto důvodu se apoštol 
později při popisu fáze před dospělos
tí zastavuje. Říká: „Dokud je dědic dítě
tem, nijak se neliší od otroka, ačkoli je pá
nem všeho, ale je závislý na poručnících 
a správcích až do doby stanovené otcem. 
Tak i my, když jsme byli dětmi, byli jsme 
otroky živlů světa.“ (Gal 4,1–3) Apoštol 
je zkrátka přesvědčen, že zákon má jistě 
pozitivní funkci, tedy vede jako pedagog 
vpřed, ale jeho funkce je časově omeze
ná. Její trvání nelze prodloužit, protože 
je spojena s dospíváním jednotlivců a je
jich volbou svobody. Jakmile člověk do
spěje k víře, zákon vyčerpá svou příprav
nou funkci a musí ustoupit jiné autoritě. 
Co to znamená? Že po skončení záko
na můžeme říci: „Věříme v Ježíše Krista 
a děláme si, co chceme“? Ne! Přikázání 
tu jsou, ale neospravedlňují nás. To, co 
nás ospravedlňuje, je Ježíš Kristus. Přiká
zání je třeba plnit, ale nedávají nám spra
vedlnost; je tu dar Ježíše Krista, setkání 
s Ježíšem Kristem, které nás ospravedlňu
je bez nároku na odměnu. Zásluhou víry 
je přijmout Ježíše.(1) Jedinou zásluhou je 
otevření srdce. A co uděláme s přikázá
ními? Ponechte si je, ale jako pomůcku 
pro setkání s Ježíšem Kristem. 

Přeložil Petr Vacík,  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu 

(Redakčně upraveno)

Poznámky:
 (1) O zásluze srov. Katechismus katolické církve, 

č. 2006–2011. [pozn. red.]
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ZMĚNA  PROGRAMU  VYHRAZENA

Pondělí 20. 9. 2021
6:05 Cesta k andělům (96. díl): Chinaski a její 2 členové 
– Michal Malátný a Ondřej Škoch 6:55 Krajkářka Mária 
Hnidková 7:15 Benin – cesta návratu 7:30 Pomoc, která 
se točí 7:55 Klapka 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Outdoor 
Films s Janem Červinkou (48. díl): Legenda českosloven-
ského horolezectví 10:50 Stíny nad Libavou 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 Řím, hlavní 
město víry (2. díl): Mnišství 13:25 Návrat orla skalního 
do české přírody 14:00 Za obzorem [L] 14:35 Jak potká-
vat svět (61. díl): S Prague Cello Kvartet 16:00 V souvis-
lostech 16:20 Víra do kapsy [P] 16:35 Noční univerzita: 
Roman Cardal – Od demokracie k totalitě (Platón stále 
aktuální) [P] 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky 
(142. díl): Kolem naši chalupečky 18:20 Příběhy Starého 
Zákona: Stvoření světa [P] 18:30 Pouta na Mohelnickém 
dostavníku 2012 18:55 Stopy ve sněhu 19:50 Přejeme 
si … 20:05 K jádru věci: S Petrem Smejkalem [L] 
21:10 Magazín Mary’s Meals 21:30 Setkání (10. díl): 
MUDr. Róbert Teleky – Muzeum kardinála Štěpána Trochty 
ve Francově Lhotě [P] 21:40 Cvrlikání (66. díl): Vadim 
& Co. 22:50 Kulatý stůl: Archeologické nálezy ve Svaté 
zemi 0:15 Nigérie: Haleluja 0:45 Za obzorem 1:15 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Úterý 21. 9. 2021
6:05 Cesta k andělům (97. díl): Lubomír Brabec – vir-
tuózní kytarista 7:00 Koncert kapely Žalman a spol.: 
aneb Žalman slaví sedmdesát 8:00 P. Richard Henkes 
9:00 Živě s Noe [L] 9:20 V souvislostech 9:40 Průplav 
Božího přání 10:20 V pohorách po horách (86. díl): Lysec 
– Velká Fatra 10:30 Noční univerzita: P. Jan Linhart – 
Dobrodružství ctnosti aneb Pár slov o Saturninovi 
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 Setkání (10. díl): MUDr. Róbert Teleky – Muzeum 
kardinála Štěpána Trochty ve Francově Lhotě 13:00 Do 
varu s Maxem Kašparů (2. díl): Duchovní a duševní 
zdraví 13:15 Zřím Řím 13:35 Obrys obrazu 14:00 Za ob-
zorem: Letní olympijské hry očima Davida Nekvindy [L] 
14:40 Klapka: S Michalem Martínkem 15:45 Duchovní 
malby (7. díl): Zmrtvýchvstání 16:10 Pěšky hezky česky: 
Svatojakubská cesta 16:30 Jak potkávat svět (74. díl): 
S multiinstrumentalistou Michalem Žáčkem 18:00 Živě 
s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (142. díl): Kolem naši cha-
lupečky 18:20 Příběhy Starého Zákona: Neposlušnost 
prvních lidí [P] 18:30 Animované příběhy velikánů dějin: 
Helen Keller (1880–1968) 19:00 Pohádka o lásce: Na tros-
kách Labyrintu světa [P] 19:15 Animovat znamená vdech-
nout život 19:30 Zpravodajské Noeviny: 21. 9. 2021 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Výpravy do divočiny: Léčivá 
Amazonie [L] 21:10 Koncert k poctě sv. Jana Sarkandra: 
Zámek Holešov 22:35 Po stopách Ježíše Krista (9. díl): 
Poslední večeře 23:05 Terra Santa News: 15. 9. 2021 
23:25 Za obzorem: Letní olympijské hry očima Davida 
Nekvindy 0:00 Ateliér užité modlitby: Marek Orko Vácha 
a Tomáš Hanus 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 22. 9. 2021
6:05 Cesta k andělům (98. díl): Jiří Krampol – herec a mo-
derátor 7:00 Zpravodajské Noeviny: 21. 9. 2021 7:25 Noční 
univerzita: Roman Cardal – Od demokracie k totalitě (Platón 
stále aktuální) 8:40 Víra do kapsy 9:00 Živě s Noe [L] 
9:20 Generální audience papeže Františka [L] 10:25 Poutníci 
času (17. díl): S Martinem Jermanem 10:40 Poletuchy: 
Na skok do Valtic 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 Muziky z Javorníkov: MFF Myjava 
2021 online 13:40 Pěšky hezky česky: Cyrilometodějská 
stezka 14:00 Za obzorem [L] 14:35 ARTBITR – v plzeň-

ském Muzeu církevního umění (115. díl): Představení bý-
valého kláštera 14:50 K jádru věci: S Petrem Smejkalem 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 21. 9. 2021 16:20 Cvrlikání: 
Epydemye 17:30 Poutníci času (14. díl): S Lucií Valešovou 
18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (142. díl): Kolem 
naši chalupečky 18:20 Příběhy Starého Zákona: Kain 
a Ábel [P] 18:30 Strýček Emu (12. díl): Domácí mazlíčci 
a jitrocel 18:45 Generace naděje: Příběhy dětí Mary’s Meals 
19:20 Setkání (11. díl): Pavel Svoboda – kostel svatého 
Jakuba Většího v Přelouči [P] 19:30 Terra Santa News: 
22. 9. 2021 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Když bolí duše [L] 
21:15 Adorace [L] 22:05 Noční univerzita: P. Václav Vacek 
– O Janu Rybářovi [P] 23:10 Generální audience papeže 
Františka 23:30 Řím, hlavní město víry (2. díl): Mnišství 
0:05 Za obzorem 0:35 Země neočekávaného – Papua Nová 
Guinea 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 23. 9. 2021
6:05 Cesta k andělům (100. díl): Zdeňka Rybová – Hnutí 
pro život 7:00 Magazín Mary’s Meals 7:20 Vzdáleně 
blízká Indie 7:50 50 let Boží milosti 8:05 Terra Santa 
News: 22. 9. 2021 8:25 Po stopách Ježíše Krista (9. díl): 
Poslední večeře 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Kulatý stůl: 
Archeologické nálezy ve Svaté zemi 10:45 Dívám se 
kolem sebe 11:20 Setkání (11. díl): Pavel Svoboda – 
kostel svatého Jakuba Většího v Přelouči 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 dr. Jiřím Grygarem: Žeň objevů 2020, 1. díl 
13:30 Chlapi na hoře 14:00 Za obzorem: S právničkou a ka-
zatelkou Simonou Kopeckou [L] 14:35 Poletuchy: Na skok 
do Valtic 15:20 Víra do kapsy 15:35 Generální audience pa-
peže Františka 16:00 Zpravodajské Noeviny: 21. 9. 2021 
16:20 Outdoor Films s Janem Šťovíčkem (49. díl): Napříč 
Afrikou 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Ovečky: 26. neděle 
v mezidobí [P] 18:40 Sedmihlásky (142. díl): Kolem naši 
chalupečky 18:45 Příběhy Starého Zákona: Noe a po-
topa světa [P] 19:00 Večeře u Slováka: 26. neděle v me-
zidobí [P] 19:30 Zpravodajské Noeviny: 23. 9. 2021 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Letem jazzem (14. díl) [L] 
21:20 Poutníci času (12. díl): Se Zdeňkem Bergmanem 
21:40 Na křídlech andělů 22:05 Pod lampou [P] 0:10 Za 
obzorem: S právničkou a kazatelkou Simonou Kopeckou 
0:40 Zpravodajské Noeviny: 23. 9. 2021 1:00 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Pátek 24. 9. 2021
6:05 Zpravodajské Noeviny: 23. 9. 2021 6:25 Putování 
Modrou planetou: Guatemala 7:05 K jádru věci: S Petrem 
Smejkalem 8:20 Ohlédnutí za návštěvou papeže Františka 
na Slovensku 11:20 V pohorách po horách (12. díl): Jizera 
– Jizerské hory 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 Cesta k církvi – Život a osud otce 
Alexandra Meně 13:50 V pohorách po horách (7. díl): Velký 
Roudný 14:00 Za obzorem [L] 14:40 Magazín Mary’s Meals 
15:00 Když bolí duše 16:15 Zpravodajské Noeviny: 

23. 9. 2021 16:40 V pohorách po horách (86. díl): Lysec 
– Velká Fatra 16:50 Výpravy do divočiny: Léčivá Amazonie 
18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (142. díl): 
Kolem naši chalupečky 18:20 Příběhy Starého Zákona: 
Babylonská věž [P] 18:25 Historie a současnost Matice 
svatohostýnské 18:50 Přejeme si … 19:00 Ludmila!!! [L] 
20:05 Kulatý stůl [L] 21:30 Setkání (12. díl): Karel Smetana 
– kaple sv. Cyrila a Metoděje v Haňovicích u Litovle [P] 
21:45 Jan Pavel II. a pád komunismu 23:20 Stíny nad 
Libavou 0:00 Za obzorem 0:30 Harfa Noemova: Felix 
Mendelssohn-Bartholdy: Oratorium Eliáš 0:55 Noční re-
príza dopoledních pořadů.

Sobota 25. 9. 2021
6:05 Cesta k andělům (102. díl): Jan Suk – lite-
rát, vnuk a pravnuk Josefa Suka a Antonína Dvořáka 
7:00 Kazachstán, poutní kostel 7:50 Pomoc má mnoho 
tváří: Diakonie ČCE 8:15 Sedmihlásky (142. díl): Kolem 
naši chalupečky 8:20 Strýček Emu (12. díl): Domácí maz-
líčci a jitrocel 8:30 Animované biblické příběhy: Ježíš, Syn 
Boží 9:00 Ovečky: 26. neděle v mezidobí 9:25 Animované 
příběhy velikánů dějin: Helen Keller (1880–1968) 
10:05 Chaplin vystěhovalcem 10:30 Noční univerzita: Anna 
Janoušková – Naštvaný a smutný jako Bůh 11:05 Víra 
do kapsy: Jak zvládat stres 11:20 Se salesiány na jihu 
Madagaskaru: FADY – Po stopách náboženské tradice mal-
gašského národa 11:35 ARTBITR – v plzeňském Muzeu 
církevního umění (115. díl): Představení bývalého kláštera 
11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus Domini 12:05 Pod 
lampou 14:15 Jak potkávat svět (85. díl): S tvůrci Festivalu 
komorní hudby v Českém Krumlově 15:35 Poutníci času 
(17. díl): S Martinem Jermanem 15:50 V pohorách po ho-
rách (79. díl): Kotař 16:00 Duchovní malby (8. díl): Petr 
a Pavel 16:25 Šel gajdoš chudě do světa: Rožnovské 
slavnosti 2021 18:00 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
18:55 Řím, hlavní město víry (3. díl): Žebravé řády – 
Panna Maria ve studni a katarská hereze 19:30 V sou-
vislostech [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Outdoor Films 
s Marií Šnajdrovou a Alenou Mahlejovou (103. díl): Cesta 
kolem světa [P] 21:40 Metr od Svatosti (1. díl) 22:10 V po-
horách po horách (91. díl): Magurka – Spišská Magura 
22:20 Dýka a kříž 0:10 Benefiční koncert Pavla Helana 
pro Mary’s Meals: Praha 1:25 Noční repríza dopoled-
ních pořadů.

Neděle 26. 9. 2021
6:05 Cesta k andělům (103. díl): Vojtěch Kodet – karme-
litán 7:00 Galavečer Odry 2014 7:50 Večeře u Slováka: 
26. neděle v mezidobí 8:15 Letem jazzem (14. díl) 
9:30 Magazín Mary’s Meals 10:00 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 11:10 Setkání (12. díl): Karel Smetana – kaple 
sv. Cyrila a Metoděje v Haňovicích u Litovle 11:20 Poutníci 
času (5. díl): S Petrem Modlitbou 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V sou-
vislostech 12:40 V pohorách po horách (81. díl): Stolové 
hory 12:50 Když bolí duše 14:10 Muzikanti, hrajte: 
Blatnička [P] 15:15 Outdoor Films s Marií Šnajdrovou 
a Alenou Mahlejovou (103. díl): Cesta kolem světa 
16:50 Noční univerzita: P. Václav Vacek – O Janu Rybářovi 
18:00 Sedmihlásky (144. díl): Chodival sem přes ho-
rečku 18:05 Ovečky: 26. neděle v mezidobí 18:30 Strýček 
Emu (13. díl): Svatý Václav [P] 18:40 Animované biblické 
příběhy: Chléb z nebe 19:05 Po stopách Ježíše Krista 
(10. díl) 19:40 Setkání (13. díl): Marian Jurečka – kap-
lička v Olší [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Dokořán: S Jiřím 
Suchým [P] 20:55 Symfonický koncert: Mezinárodní hu-
dební festival Leoše Janáčka 2021 22:30 Výpravy do di-
vočiny: Léčivá Amazonie 23:35 Polední modlitba Sv. otce 
Františka 23:55 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne 
0:35 Mixtékové – Mezi náboženstvím a tradicí 1:00 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 18. – 25. ZÁŘÍ 2021

 

Liturgická čtení
 
Neděle 19. 9. – 25. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Mdr 2,12a.17–20
Ž 54(53),3–4.5.6+8
Odp.: 6b (Pán mě udržuje 
naživu.)
2. čt.: Jak 3,16–4,3
Ev.: Mk 9,30–37

Pondělí 20. 9. – památka 
sv. Ondřeje Kim Taegona,  
Pavla Chong Hasanga a druhů  
(v litoměřické diecézi: svátek 
Výročí posvěcení katedrály)
1. čt.: Ezd 1,1–6
Ž 126(125),1–2ab.2cd–3.4–5.6
Odp.: 3a (Velkou věc s námi 
udělal Hospodin.)
Ev.: Lk 8,16–18

Úterý 21. 9. – svátek sv. Matouše
1. čt.: Ef 4,1–7.11–13
Ž 19(18),2–3.4–5
Odp.: Řím 10,18b (Všude na 
zemi pronikl jejich hlas.)
Ev.: Mt 9,9–13

Středa 22. 9. – ferie
1. čt.: Ezd 9,5–9
Tob 13,2.3–4a.4bcd.5.8
Odp.: 2a (Požehnaný Bůh věčně 
živý.)
Ev.: Lk 9,1–6

Čtvrtek 23. 9. – památka sv. Pia 
z Pietrelciny
1. čt.: Ag 1,1–8
Ž 149,1–2.3–4.5–6a+9b
Odp.: 4a (Hospodin miluje svůj 
národ. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Lk 9,7–9

Pátek 24. 9. – ferie
1. čt.: Ag 1,15b–2,9
Ž 43(42),1.2.3.4
Odp.: 5cd (Doufej v Boha, vždyť 
zase ho budu chválit, svého 
spasitele a svého Boha.)
Ev.: Lk 9,18–22

Sobota 25. 9. – nezávazná 
sobotní památka Panny Marie
1. čt.: Zach 2,5–9.14–15a
Jer 31,10.11–12ab.13
Odp.: srov. 10d (Hospodin bude 
nad námi bdít jako pastýř nad 
svým stádem.)
Ev.: Lk 9,43b–45

Pondelok 20. 9. o 16:05 hod.: Putovanie s TV LUX
Jedna z nových relácií, ktoré od septembra pre vás v TV LUX pripra-
vujeme, je aj relácia Putujeme s TV LUX. Spoločne navštevujeme 
miesta poznačené prítomnosťou Ježiša, jeho apoštolov a svätých. 
Iné svedčia o viere tých, ktorí tam žili. Moderuje dp. Juraj Drobný.

Utorok 21. 9. o 17:00 hod.: 
Rytmus a rýmy Libérie (dokument)
O otroctve a jeho zrušení sme sa učili v škole. Ale o tom, že sa bý-
valí otroci vracajúci sa z USA domov, stali otrokármi svojich me-
nej civilizovaných spoluobčanov, sa dozvieme z tohto dokumen-
tu. Libéria sa 14 rokov nachádzala vo vojne, ktorá sa skončila až 
v roku 2003. Tak niesla následky jedného veľkého zla a zaplatila 
za to vraždením vlastného ľudu. Ešte aj dnes je Libéria plná smút-
ku, rán a neistoty z budúcnosti.

Streda 22. 9. o 18:30 hod.: Brat František:  
Konečne Palestína (animovaný seriál)
Animovaný seriál o živote sv. Františka z Assisi.

Štvrtok 23. 9. o 16:35 hod.: Dieťa 31 (dokument)
To, že vzdelanie je budúcnosťou, vedia aj v chudobných kraji-

nách. Problémom však je, že študovať s prázdnym žalúdkom sa 
nedá. Organizácia Mary ś Meals poskytuje jedlo pre deti v ško-
lách, a tak pomáha nielen im, ale celým miestnym komunitám 
v rozvojových krajinách.

Piatok 24. 9. o 18:00 hod.: Medzi riadkami
V prvej časti novej relácie o knihách predstaví moderátorka Hele-
na Ľos Ivoríková knihu Kulmenie, ktorá vznikla na základe rovno-
mennej relácie s jedným z jej tvorcov, Palim Dankom.

Sobota 25. 9. o 20:30 hod.:  
In nomine Patris (film)
Film ponúka fiktívny pohľad na udalosti okolo tzv. Čihošťské-
ho zázraku. Nejde tu o rekonštrukciu a vysvetlenie udalostí, skôr 
na pozadí dejín vytvoriť drámu ľudských osudov a charakterov.

Nedeľa 26. 9. o 17:55 hod.:  
Tvorivo (Podvodné inšpirácie)
Plávanie v mori, či jazere sa pomaly mení na spomienku. Ale žia-
den strach! Tvorivosť predsa zlepšuje náladu! Vydáme sa znova 
na plavbu v originálnych loďkách, ponoríme sa do podmorské-
ho sveta a pochutíme si na voňavých lososových špecialitkách.

Programové tipy TV LUX od 20. 9. 2021 do 26. 9. 2021
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 19. 9. PO 20. 9. ÚT 21. 9. ST 22. 9. ČT 23. 9. PÁ 24. 9. SO 25. 9.

Antifona 812 912 1692 1907 1673 1892 857 961 1722 1941 889 995 1666 1883

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

Ranní chvály:

Hymnus 812 913 1693 1907 1673 1893 857 962 1723 1941 889 996 1666 1883

Antifony 813 914 828 929 1674 1893 858 963 874 979 890 997 906 1014

Žalmy 813 914 828 930 813 914 858 963 874 980 890 997 906 1014

Krátké čtení a zpěv 816 917 1693 1908 1674 1894 861 966 1724 1942 893 1000 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 717 809 1694 1908 1522 1715 861 966 1724 1943 894 1001 1669 1886

Prosby 817 917 1694 1908 1675 1894 861 966 1724 1943 894 1001 1655 1886

Závěrečná modlitba 717 809 1522 1714 1522 1715 862 967 1726 1717 894 1001 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 817 918 832 934 792 890 862 967 879 984 895 1002 910 1019

Antifony 818 919 833 935 848 952 863 968 879 985 895 1003 910 1019

Žalmy 818 919 833 935 849 953 863 968 879 985 895 1003 911 1019

Krátké čtení 820 921 835 937 1676 1895 865 970 882 988 898 1005 913 1022

Závěrečná modlitba 717 809 835 938 1522 1715 865 970 882 988 898 1006 913 1022

Nešpory: SO 18. 9.

Hymnus 807 907 821 922 1698 1913 1685 1715 867 972 1727 1946 900 1007 915 1024

Antifony 808 908 822 923 838 940 1678 1897 868 973 884 990 900 1008 916 1025

Žalmy 808 908 823 924 838 940 1678 1897 868 973 884 990 901 1008 916 1025

Kr. čtení a zpěv 810 911 825 926 1701 1916 1680 1900 871 976 1730 1949 903 1011 918 1027

Ant. ke kant. P. M. 716 808 717 809 1701 1916 1523 1716 871 977 1731 1950 904 1012 718 810

Prosby 811 911 826 927 1702 1917 1681 1900 872 977 1731 1950 904 1012 918 1028

Záv. modlitba 717 809 717 809 1522 1714 1522 1715 872 977 1726 1717 904 1012 718 810

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374



JAK ŽÍT A PŘEŽÍT MANŽELSTVÍ
Rob Parsons • Z angličtiny přeložila Jana 
Pláteníková • Odpovědná redaktorka Tereza Šerá

Autor si nedělá naprosto žádné iluze o obtí
žích, které člověk v manželství zažívá. To, co po
máhá dělat kroky kupředu, je upřímnost a vědomí, 
že nejste jediní na světě, kdo je v podobné situaci. 

Autor se zaměřuje na deset konkrétních cílů: 1. Pěstujte efektivní 
komunikaci; 2. Udělejte si čaas; 3. Jak zvládat konflikty; 4. Při
jměte, co nezměníte; 5. Buďte krotiteli duchů; 6. Jak být rodičem 
a nepřijít o rozum; 7. Věřte v milování; 8. Jak si poradit s dluhy; 
9. Myslete na děti; 10. Zbavte se iluzí. Pokud manželství funguje 
dobře, posílí ho to; pokud prochází obdobím krize, mohou sta
novené cíle v manželství nastartovat potřebný obrat k lepšímu.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 135x195 mm, 88 stran, 149 Kč

ZÁVISLOSTI SRDCE • JAK OPUSTIT 
NEZDRAVÉ VZTAHY
Robert Hemfelt – Frank Minirth – Paul Meier 
Z angličtiny přeložila Monika Kršková 
Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková

Problémy ve vztazích, hádky, trápení a neschop
nost pokojného soužití. Těžkosti v zaměstnání, fi

nanční problémy, alkohol, drogy. Nekontrolovatelný hněv, nási
lí, smutek, deprese. Tělesná i duševní zranění, zneužívání, další 
bolavé prožitky i nutkavé poruchy... Tam všude se setkáváme se 
závislostmi srdce. Kniha je praktickým návodem, jak se osvobo
dit od vztahů vzájemné závislosti. Pravá svoboda nespočívá ve vy
pjatém individualismu, ale ve zdravých vztazích s druhými lidmi. 
Autoři poutavě a s pomocí mnoha příkladů popisují vztahy vzá
jemné závislosti: jak rychle se rozvíjejí, jak ničivé jsou i jak se od 

nich můžeme osvobodit. Citlivě zapojují i svůj křesťanský pohled. 
Dílo určené především rodinným a manželským psychoterapeu
tům a psychologům budou číst s užitkem ti, kdo sami trpí závis
lostí, ti, kdo chtějí porozumět chování svých blízkých a pomoci 
jim k plnohodnotnému životu, a pracovníci pomáhajících profesí.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 130x190 mm, 336 stran, 379 Kč

JEŽÍŠ – LÉKAŘ TĚLA I DUŠE
Elias Vella • Ze slovenštiny přeložila Michaela 
Houšková • Odpovědná redaktorka Drahomíra 
Syrůčková • Úvod Dr. Mgr. Alena Gollová 
a P. Anton Gubala

Přepis přednášek z exercicií na téma vnitřního 
uzdravení. Konec téměř každé kapitoly tvoří mod

litba P. Velly, která shrnuje dané téma. Chybí zde však nejdůleži
tější část exercicií, a to je osobní modlitba. Chceteli mít z knihy 
opravdu užitek, je třeba, abyste každou kapitolu probrali s Ježí
šem osobně – v modlitbě. Tématu vnitřní uzdravení hrozí nebez
pečí, že informace zůstanou jen v rozumu, nepřejdou do srdce, 
a náš život se nezmění.

Karmelitánské nakladatelství • Druhé vydání  
Brož., 137x205 mm, 352 stran, 399 Kč

KŘÍŽOVÁ CESTA K BOŽÍMU 
MILOSRDENSTVÍ
Viera Nemcová

Tato křížová cesta je sestavena převážně ze zje
vení Pána Ježíše sestře Faustyně, apoštolce Boží
ho milosrdenství.

Sypták • Brož., A6, 32 stran, 45 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
779 00 Olomouc

SVĚTLO – týdeník Matice cyrilometodějské, spolku. Vydává Matice cyrilometodějská, spolek, Dolní nám. 24, Olomouc – IČO 00533866. Tiskne nakladatelství Matice cyrilometoděj
ská s. r. o., Olomouc. Redakce: Šéfredaktor Mgr. Daniel Dehner, redaktor Mag. Theol. Tomáš Kiml. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého č. j. 54/98 ord. Církevní 
schválení se uděluje časopisům jako potvrzení, že v nich nejsou bludy v oblasti víry a mravů. Neznamená to však, že udělovatel schválení se ztotožňuje s názory jednotlivých článků. Adresa 
redakce a administrace: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc; telefon a fax 585 222 803 (e–mail: svetlo@maticecm.cz; http://svetlo.maticecm.cz; objednávky 
týdeníku: e–mail: periodika@maticecm.cz, tel.: 585 220 626; objednávky knih: e–mail: objednavky@maticecm.cz, tel.: 587 405 431, www.maticecm.cz, inzerce: redakce@maticecm.cz). 
Registrační značka MK ČR E 7225. Administrace pro Slovenskou republiku: CD Photo s.r.o., Chrenovská 21/14, 949 01 Nitra, telefon 00421 903 263 525; podávanie novinových zásielok 
povolené SP, š. p. ZsRP Bratislava, č. j. 3335–OPČ zo dňa 21. 5. 1996. Prohlášení redakce: U článků o tzv. soukromých zjeveních, k nimž se doposud církevní autorita nevyjádřila (jako 
Litmanová, Medžugorje aj.), se podřizujeme konečnému úsudku církve. Nevyžádané nezveřejněné příspěvky nevracíme.

2019/12030 TZ

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

Objednávky knih – tel. 587 405 431   Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803  
Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc, e–mail: objednavky@maticecm.cz 

Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

MEZILIDSKÉ VZTAHY

PRO DUCHOVNÍ ŽIVOT


