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„Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo vás to uhranul? Vždyť vám byl zrovna před očima vy
kreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Jen to bych od vás rád věděl: […] To jste tak pošetilí? 
Začali jste duchem, a teď končíte tělem?“ (Gal 3,1–3)

Dobrý den, bratři a sestry, bude-
me pokračovat ve vysvětlová-
ní listu sv. Pavla Galaťanům. 

Tento výklad není nějaká moje novinka, 
nýbrž zabýváme se slovy, která svatý Pa-

vel ve velice ostrém konfliktu říká Gala-
ťanům. A je to též Boží slovo, protože ve-
šlo do Bible. Nejde o nějaký výmysl, ale 
o skutečné události oné doby, které se mo-
hou opakovat. A opravdu jsme zazname-

Před rokem v tuto dobu jsme 
rozjímali nad svými obava-
mi z konce vlastní pozem-

ské pouti a povzbuzovali se nadějí na 
osobní setkání s naším Spasitelem, 
Pánem Ježíšem. A jak by řekli mnozí: 
„Už je to tu zas.“ Ano, opět nás násle-
dující dny uvádějí na cestu vnitřního 
zastavení se a pohlédnutí na skuteč-
nosti lidského života natolik zásadní, 
že rozjímání o nich si zaslouží svůj 
prostor nejen po těchto pár dní, ale 
každý den našeho života. A tak i tex-
ty v tomto čísle Světla se mohou zdát 
podobné těm z minulých let. Leč v at-
mosféře dní, kdy i nevěřící častěji po-
hlížejí k nebi a ptají se: „Jsi tam, můj 
milý příbuzný, můj příteli, známý...?“ 
pro nás, křesťany, ožívají tyto texty zce-
la novým způsobem, neboť rok života 
je dost dlouhá doba k tomu, abychom 
se mohli ptát: „Změnilo se u mne ně-
co ve vztahu k věčnosti, k Pánu Bohu, 
k lidem za uplynulý rok?“

Nenacházíme se ve stejné situa-
ci jako vloni, už jen proto, že každý 
z nás jsme měli mnoho příležitostí, 
jak měnit své smýšlení, jak se přibli-
žovat k Pánu Bohu, jak se vyrovnávat 
s myšlenkou na smrt a život věčný... 
Vždyť každou vteřinou života se vy-
víjíme – jde jen o to, zda rosteme pro 
život věčný, anebo směřujeme k věč-
nému zavržení. Není v našem životě 
okamžiku, nad nímž bychom mohli 
mávnout rukou a říci si: však se to pro 
jedenkrát nepočítá... Ze života světců 
máme potvrzeno – a dokládá to zno-

vu i Alice Lenczewská (str. 6) – jak 
důležité je patřit Pánu Bohu v každé 
chvíli. Jakákoliv svévole vůči lásce Bo-
ží, která je vepsaná do duše každého 
člověka, s sebou přináší trest, který si 
svým postojem vyměřuje člověk sám. 
Jen pokorná, dokonalá lítost může lid-
skou duši očistit a smazat vinu, kte-
rá je překážkou spásy. Pán Ježíš ne-
dělá ústupky v nároku své dokonalé 
lásky obětované na kříži, když Alici 
říká: „Není možné, je-li někdo vědo-
mě při Mně, deklarujíce Mi věrnost, 
aby zároveň dělal jakékoliv ústupky 
hříchu, který má vždy svoje kořeny 
v satanovi.“ Těžká je cesta k ryzí lás-
ce člověka vůči Pánu Bohu, zvláště 
je-li to cesta zpět.

Někdy Bůh dopouští situace, kdy se 
člověk ocitá na hranici života a smrti 
– je to z lásky jím darovaná příležitost 
k obrácení se a ke změně života. Čas-
tokrát i poslední příležitost... Jak říká 
ve svém svědectví Irmina (str. 10–12): 
Pán Ježíš na člověka hledí a pláče, když 
propadá hříchům, ale pokud ho člověk 
sám nezavolá na pomoc, on nemůže 
učinit nic. Jistě, pomáhající Boží mi-
lost člověka vede k tomu, aby měl sílu 
se k Pánu Bohu obrátit, ale mnohokrát 
lidská duše upadá do takového zajetí 
satanovy pýchy, že v tomto boji o své 
dobro selhává. Není dobře člověku, 
který si zahrává se satanem...

Pohleďme však v naději my, křesťa-
né, nahoru do nebe. Co tam vidíme? 
Jásavé zástupy svatých radostně osla-
vují svého Stvořitele, do jehož nebes-
kého království se tolik toužili dostat. 
A co víc! Najdeme mezi nimi také ty, 
jejichž touha trvala byť jen vteřinu po-
zemského života, kdy v rozhodujícím 
okamžiku mezi životem a smrtí přijali 
Trojjediného Boha za svého Pána. Ne-
spravedlivé? Nikoliv, zákon lásky nám 
říká, že každý, kdo někoho miluje, tou-
ží po tom, aby měl s ním i ten milovaný 
účast na jeho dobrech! Ostatně, o tom 
je dnešní evangelium: o dvou přikázá-
ních lásky – k Pánu Bohu a k lidem. 
A ten, kdo miluje sebe proto, že v něm 
přebývá Bůh, miluje i druhé lidi, proto-
že i je má Bůh rád. (str. 3) To je jedi-
ný možný způsob lásky k sobě: miluji 
v sobě Pána Boha, který miluje nejen 
mě, ale všechny lidi na celém světě.

Až tedy půjdeme hřbitovními ces-
tičkami – ti, kteří fyzicky nemohou, 
tak aspoň v myšlenkách – a uvidíme 
ve světle rozžatých svící osudy svých 
blízkých, známých, přátel..., uvědo-
míme si jistě také, jak je každý lidský 
život jiný: světce, neřestníka, odpad-
líka, kajícníka... Ale o každém platí 
stejná otázka: „Jak jsi přijal ve svém 
životě Boží lásku a jak jsi ji uskuteč-
nil?“ (str. 9) A my ji již poznáváme... 
Nesmíme však opovážlivě spoléhat na 
to, že nám nebeský Otec dopřeje po-
dobnou příležitost k nápravě, jako to-
mu bylo u Irminy...

Daniel Dehner

Editorial

nali, že v dějinách se něco takového opa-
kovalo. Je to zkrátka katecheze o Božím 
slově, vyjádřeném v listě sv. Pavla Gala-
ťanům, nic jiného. To je třeba mít stále 
na paměti. V předešlých katechezích jsme 
si všimli, jak apoštol Pavel varuje první 
galatské křesťany před zanecháním ces-
ty, po níž se vydali po přijetí evangelia. 
Riziko totiž spočívá v tom, že upadneme 
do formalismu, což je jedno z pokušení 
vedoucích k pokrytectví, o kterém jsme 
mluvili posledně, a popřeme nově přija-
tou důstojnost těch, kteří byli vykoupeni 

Pokračování na str. 13

Pošetilí Galaťané
Katecheze papeže Františka při generální audienci  

1. září 2021, Řím, aula Pavla VI.
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Jeden ze zákoníků byl právě 
svědkem, jak Ježíš umlčel saduce-
je, kteří jej chtěli pokoušet svou 

nevěrou ve zmrtvýchvstání. To zákoní-
ka podnítilo k vlastnímu dotazu. Jeho 
otázka není tak zálud-
ná. Někdy se lidé ptají 
spíše proto, aby se sa-
mi předváděli: Které 
přikázání je největší? 
Ať už je úmysl taza-
tele jakýkoliv, Ježíš 
odpovídá, a to nejen 
jemu, ale i tobě, protože tato otázka míří 
k samé podstatě jeho radostné zvěsti. 
Dobře si zapamatuj dvě největší přikázání, 
která mají společného jmenovatele, 
a tím je láska. Na těch dvou přikázáních 
spočívá celý Zákon i Proroci. (1) Je v nich 
tedy obsaženo i celé Desatero. Tvé tělo 
potřebuje mnoho přírodních zákonů. Tvá 
duše má jen jeden, a tím je láska. Láska je 
proto největším přikázáním, protože ona 
je jediným smyslem tvé existence a zákla-
dem všech tvých vztahů. Láska je záko-
nem tvého bytí.

Milovat celým srdcem znamená, že Bůh 
je tvou jedinou, ústřední radostí, na které 
spočívá každá jiná radost. Neznáš a ani 
nepotřebuješ vyhledávat jiná potěšení 
než ta, která jsou od něho a která opět 
vedou k němu, Původci a Pramenu všech 
skutečných radostí. Milovat z celé my sli 
znamená, že Bůh je tím prvním a posled-
ním, ke kterému se upíná tvá mysl. Kdyko-
liv se tvé myšlenky musí obrátit k něčemu 
jinému, tvá mysl jej bere vždy s sebou 
a vrací se, jak je to jen možné, opět ke své-
mu jedinému a bezpečnému Středu. Milo-
vat ze vší síly znamená, že tvoje láska k Bo-
hu je jedinou hybnou silou tvého jednání 
a snažení. Nic si nezaslouží tvého úsilí, 
co není s ním, v něm a pro něho. Zdá se 
ti, že je to příliš mnoho? A ty myslíš, že 
je to ještě láska, máš-li pro něho jen zby-
lé drobky času, citu, myšlenek? Svou jedi-
nou Lásku přece nemůžeš postavit do 
řady, aby si počkala, jestli pro ni něco 
vybude! Tím, že Boha miluješ celým srd
cem, prožíváš hloubku jeho lásky, která 
je silnější než smrt (2). Tím, že jej miluješ 
celou myslí, otevírají se tvému poznání 
nejsvětější obzory Boží moudrosti. Tím, 
že jej miluješ ze vší síly, které jsi schopen, 
roste mocí božské milosti účinná síla tvé 
vůle. Boží láska tě proto žádá celého, aby 

tě celého zcela proměnila. Nebudeš již žít 
ty, ale bude v tobě žít Kristus. (3)

I tebe miluje Bůh celým svým srdcem, 
celou svou myslí, vší svou silou. O je-
ho lásku se nemusíš s nikým dělit. Je to 

jediná láska, která je 
dokonalá, protože nic 
nežádá pro sebe. Chce- 
-li, abys ho miloval, pak 
jen proto, aby tě mohl 
nenávratně zahrnovat 
svou láskou, neboť do 
srdce, které se neote-

vírá tím, že samo miluje, nemůže vstoupit 
dar Božího milování. Boží Láska dává 
vždy první, a to bezvýhradně. Už když 
se od věčnosti rozhodla, že tě obdaruje 
bytím, abys byl jejím vytouženým cílem, 
věděla také, že bude muset vydat vlastního 
Syna, aby si tak obnovila možnost obdařit 
tě milostí své lásky. Je vůbec možno chá-
pat lásku k takové Lásce jako příkaz? Bůh 
tě vtahuje do vztahu lásky, který přesahuje 
všechno pomyšlení.

Mezi tebou a Bohem je nekonečná 
nerovnost. To, co se zde na zemi alespoň 
trochu podobá tomuto tajemnému vzta-
hu, je láska mezi matkou a dítětem, které 
právě porodila. Ten, který je vším, miluje 
jako první toho, kdo je sám o sobě ničím. 
Co může dát ten, který nemá nic, tomu, 
který je všechno? Proto aby ti Bůh přiblížil 
sám sebe a aby jeho láska naplnila zemi, 
obrací tvou pozornost k tvým bližním. 
Máš je mít v lásce podle jeho vzoru: milo-
vat je tak jako sám sebe. Co to znamená 
milovat sám sebe? Jsi-li předmětem tak 
velké a jedinečné Boží lásky, jak bys mohl 
nemilovat sám v sobě to, co miluje Bůh? 
Čím více miluješ sám sebe právě proto, že 
tě miluje Bůh, tím jasněji si uvědomuješ, 
že stejně jako tebe miluje i všechny tvé 
bratry a sestry. Láska k sobě není sebe-
láskou, jestliže není uzavřena do sebe, ale 
stává se ti pobídkou a normou, jak máš 
milovat ty druhé.

Lekáš se, že je mnoho těch, kterým bys 
nemohl otevřít dokořán náruč, protože 
si nezaslouží tvou lásku? A čím ty sis 
zasloužil, že si tě Pán od věčnosti za-
miloval? Bůh se tě přece neptá, jsou-li 
ti milí, či protivní, zda si jich vážíš, ne-
bo jimi pohrdáš, zda se ti jeví krásní, 
nebo odporní. Miluje je stejně jako tebe, 
úplně a bezvýhradně jednoho každého 
z nich. Začni se na ně dívat očima Ot-

31. neděle v mezidobí – cyklus B
Liturgická čtení
1. čtení – Dt 6,2–6
Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, 
svého Boha, a zachovávej všechny jeho 
zákony a příkazy, které já ti přikazuji – 
ty, tvůj syn a syn tvého syna – po všech-
ny dny svého života, abys byl dlouho 
živ. Slyš, Izraeli, svědomitě je zachová-
vej, aby se ti dobře vedlo, abyste se vel-
mi rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, 
Bůh tvých otců, že ti dá zemi oplývající 
mlékem a medem. Slyš, Izraeli, Hospo-
din je náš Bůh, Hospodin je jediný. Mi-
luj Hospodina, svého Boha, celým srd-
cem, celou duší a celou svou silou! Ať 
tato slova, která ti dnes přikazuji, zůsta-
nou v tvém srdci!“

2. čtení – Žid 7,23–28
Bratři! V době starozákonní se mnozí 
stávali kněžími, protože umírali, a ne-
mohli tedy jimi být stále; Ježíš však je 
navěky, a proto jeho kněžství nepřechá-
zí na někoho jiného. Proto také je scho-
pen přinést navždy spásu těm, kdo skrze 
něho přicházejí k Bohu, neboť je stále 
živ, aby se za ně přimlouval. Ano, prá-
vě takového velekněze jsme potřebova-
li: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, 
oddělený od hříšníků, vyvýšený nad ne-
besa, který nemá zapotřebí, jako jiní ve-
lekněží, stále a stále podávat oběti nej-
prve za hříchy vlastní a teprve potom za 
hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou pro-
vždy, když sám sebe přinesl v oběť. Zá-
kon totiž ustanovuje za velekněze lidi, 
kteří jsou podrobeni slabosti; ale ona pří-
saha – pozdější než Zákon – ustanovuje 
Syna, který dosáhl dokonalosti navždy.

Dokončení na str. 13

ce, který každého z nich uhnětl z lásky, 
a proto v nich vidí především svůj obraz, 
který je tak velice hoden Božího i tvého 
milování. Začni jej také hledat ve svých 
bratřích tak, až v tobě vzroste touha obe-
jmout každého, koho potkáš, a říct mu 
s radostí: Bratře můj milý, těšme se spo-
lu z největšího daru: Bůh nás miluje, tebe 
i mne! Nebudeš daleko od Božího králov
ství, když tato slova zůstanou v tvém srdci. (4)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Mt 22,40; (2) srov. Pís 8,6; (3) srov. Gal 2,20; 
(4) srov. Dt 6,6.

Přikázání, nebo dar?
Zamyšlení nad liturgickými texty  

dnešní neděle

Milovat je víc  
než všechny oběti a dary.
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Chudé poměry, do nichž se 
19. října 1669 v Acri (le-
žící v provincii Cosen-

za) narodil, předznamenaly jeho vnitřní 
založení. Táhlo mu na 19 let, když bě-
hem kázání P. Antonína z Olivandi pocí-
til povolání k řeholnímu životu. Rodina 
Falconeů s rozhodnutím Lukáše Anto-
nína (Luca Antonio), jak byl pokřtěn, 
nesouzněla a proti byl i jeho strýc-kněz, 
jenž měl za to, že Lukáš Antonín je povi-
nen postarat se o svou ovdovělou matku. 
Možná i odrazování příbuzných mu zně-
lo v uších, když se rozhodl novi ciát u ka-
pucínů v Dipignanu opustit. Nešlo při-
tom o nějaký jeho rozmar, mladý horlivý 
adept hnědého hábitu se neubránil zkla-
mání, že chudoba konventu není taková, 
jakou si představoval.

Za pár dní se ale kajícně vrátil. Jen-
že netrvalo dlouho a opět opustil ka-
pucínský konvent. Za normálních okol-
ností nebylo myslitelné, aby se mohl 
znovu do kláštera vrátit, kdyby o to po-
žádal. Přihodilo se nicméně, že Lukáš 
Antonín opravdu po čase zjistil, že ka-
pucínská kutna je mu přece jen souze-
na, a požádal o znovupřijetí. A stalo se 
něco neuvěřitelného – generální před-
stavený řádu, P. Karel Maria z Mace-
raty, dal na přímluvu dvou vážených 
kapucínů, jakýchsi Lukášových mento-
rů, a svolil, aby se nerozhodný mladík 
do řádu vrátil. Už to je považováno za 
zázrak. Napotřetí tak zahájil noviciát, 
a to 12. listopadu 1690.

Na den přesně rok poté složil čas-
né sliby a přijal řeholní jméno Ange-
lo. Ten rok musel ovšem vybojovat ne-
jeden perný boj s pokušením opět řád 
opustit. Až přímá prosba ke Stvořiteli 
o pomoc zvrátila všechny jeho pochy-
by a utišila vnitřní nepokoje a Lukáš 
Antonín kráčel cestou k hábitu a cin-
gulu o poznání jistěji. „Pomoz mi, Pane! 
Už to nevydržím,“ zvolal tehdy zoufale. 

Odpovědí mu byl hlas z nebe: „Chovej se 
jako bratr Bernard z Corleone.“ Životopis 
tohoto kapucína, jehož beatifikační pro-
ces v té době zrovna probíhal a jenž doká-
zal zvítězit nad svou lidskou přirozeností, 
četli v klášteře právě ten den při obědě… 
Stal se mu vzorem hodným následování.

Neměl pak sebemenší problém ode-
brat se do konventů v Acri a Saracenu 
na studie (později i do dalších řádových 
klášterů), třebaže si přál zůstat pouhým 
bratrem. Nařízení představených pro něj 
však bylo zákonem, a proto se studiemi 
připravoval na přijetí svátosti kněžství. Tu 
přijal 10. dubna 1700 v Cassanu Juniu.

Cestu Angelova kněžství provázely 
znaky, jež byly vlastní i jiným svatým kně-
žím – proslul jako vynikající kazatel, ve 
své době nejvyhledávanější v celém Nea-
polském království. Přitom jeho kazatel-

ské začátky skončily naprostým fiaskem 
– hned třikrát po sobě na kazatelně kos-
tela sv. Jiřího Albánského zapomněl vše, 
co si předtím tak pečlivě připravil, a ne-
schopný improvizace ji opouštěl s ostu-
dou a pocitem trapnosti a selhání. Na 
podlaze své cely, schoulený pod křížem, 
se z vnuknutí Božího rozhodl, že přesta-
ne zcela vědomě dbát na precizní přípra-
vu, v níž by spoléhal na své schopnosti 
a zavedené kazatelské normy, a začne 
se plně otvírat působení Ducha Svaté-
ho a hlásat „Krista nahého a ukřižované
ho“ tak, jak mu bude Duch Svatý slovo 
od slova diktovat.

Záhy nato nastal neuvěřitelný přerod – 
prakticky okamžitě se u Angelovy kazatel-
ny začaly srocovat davy lidí, dychtivé jeho 
homilií. A nejen v tomto kostele, nýbrž 
v každém, do něhož zavítal, když v prv-
ní třetině 18. století procházel při lido-
vých misiích Kalábrií a hlásal slovo Boží.

Ve svých kázáních plamenně mluvil 
proti sociální nespravedlnosti a zneuží-
vání moci mocnými tohoto světa, pro-
ti nimž bránil ty chudé, kteří nikde ne-
měli zastání. Nebál se mluvit i adresně 
a všechny vespolek nabádal k projevová-
ní a žití nefalšované lásky, která z něj sa-
motného zcela zřetelně vyzařovala, stej-

ně jako všechny další ctnosti.
Lidé opravdu přicházeli zdaleka, 

jen aby si „apoštola Kalábrie“, jak se 
mu přezdívalo, vyslechli. Často urči-
tě i ze zvědavosti, třeba už jen proto, 
že ho provázela pověst řeholníka ko-
najícího zázraky. Ale i takovým jedin-
cům Angelova slova změnila ze dne na 
den život, protože je pohnul k jeho ra-
dikální změně. Větší část však k němu 
táhla živá víra a bytostná potřeba sly-
šet hlas muže Božího, jenž k obrovské 
spoustě z nich poté promlouval i zpoza 
zpovědní mřížky. A jestliže z kazatel-
ny hřímal proti všem možným nepří-
stojnostem, ve zpovědnici jako milo-
srdný otec smýval s láskou, kterou 
prožíval jako tvůrčí, z marnotratných 
synů a dcer nánosy špíny, aniž by při-
tom prokazoval tendence k tomu být 
benevolentní k hříchu.

A jako u jiných světců-zpovědní-
ků, také jeho konfesionál vyhledávaly 
i vysoce postavené osobnosti, knížata 
nebo církevní hodnostáři. Řadě z nich 
byl duchovním vůdcem, např. Josef 

Libor Rösner

Svatý Angelo z Acri
Osudy tohoto italského kapucína jsou spjaty s říjnem. V tomto měsíci se 

nejen narodil a zemřel, ale byl v něm zahájen i jeho kanonizační proces a na-
konec v něm byl i prohlášen za svatého. A na říjen připadá i jeho liturgická pa-
mátka. V Angelově životě najdeme hned několik zvratů, nebojím se říct, zázrač-
ného charakteru. On sám zázraky konal, ale jen kvůli nim se světcem nestal.

Luca Antonio Falcone, řeholním jménem Angelo 
(19. října 1669 – 30. října 1739)
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Leopold Sanseverino, 8. kníže z Bisig-
nana, dokonce vymohl u papeže Bene-
dikta XIII. breve, aby mohl řeholník se 
sliby chudoby, syn pekařky a pastýře ov-
cí, bydlet načas v jeho paláci a duchov-
ně vést jeho rodinu.

A pokorný kapucín z Acri dovedl dce-
ru Josefa Leopolda k přijetí hábitu kapu-
cínek. Podstatnou část svého řeholního 
života, žitého pod Angelovým vedením 
v pověsti svatosti, trávila v klášteře (sv. Pet-
ra z Alkantary a sv. Kateřiny) kapucínek 
v Acri, kterému dali nový život otec An-
gelo a kníže Josef Leopold poté, co jej 
přebudovali z opuštěného kláštera brat-
ří augustiniánů.

P. Angelo svůj řeholní život neome-
zoval „pouze“ na misijní putování kraji-
nou a zpovídání. Zastával i několik funk-
cí, byl např. novicmistrem, kvardiánem, 
vizitátorem i provinciálem (1717–1720) 
a od roku 1735 generálním provizitáto-
rem. Přestože nijak po žádném z těchto 
postavaní neprahl, přijal je v rámci po-
slušnosti, kterou před lety sliboval, tak ja-
ko se z poslušnosti stal knězem, přestože 
chtěl zůstat pouhým bratrem. Jeho vede-

ní komunity bratří se záhy stalo vzorem 
pro ostatní představené.

P. Angelo byl nadán i charismatem bi-
lokace a extází, uzdravování a čtení v lid-
ských srdcích. Zvláště to poslední mu po-
máhalo při vedení duší, ta další nevydával 
nikdy na odiv. Napsal též několik učených 
teologických rozprav (posmrtně vydané 
„Zbožný Ježíš neboli opravdové Hodinky 
umučení Ježíše Krista“ či „Zbožná rozjí
mání o všech hodinách umučení našeho 
Pána Ježíše Krista“), ale i duchovní písně, 
modlitby a každodenní duchovní cvičení.

Když 30. října 1739 odešel k Pánu, pro-
pukli lidé nejen v Acri a Kalábrii v žalost-
ný pláč. Zároveň však vypuklo všeobec-
né snažení o jeho beatifikaci. Z velkého 
množství žádostí o postavení P. Angela 
z Acri na oltář vyniká ta od krále obojí 
Sicílie, Ferdinanda Bourbonského. Bea-
tifikační proces zbožného kapucína byl 
pak dotažen do zdárného konce v roce 
1821 a čtyři roky poté, přesněji 18. pro-
since 1825, ho na Svatopetrském náměs-
tí v Římě potvrdil Lev XII. Dne 15. října 
2017 byl pak stávajícím pontifikem ka-
nonizován.

Nabízím možnost ZDARMA PROFESIONÁLNÍ NAHRÁVKY  
křesťanských (kostelních) sborů, skupin, schol apod., s možností vypálit si  

vlastní CD nebo spustitelný soubor (WAV, FLAC, ... ).

Kvalita nahrávky: 32 mikrofonních vstupů v kvalitě 192 kHz/24 bit; vnitřní softwarové zpra-
cování a ukládání na disk: 48 stop v kvalitě 192 kHz/32 bit (softwarově, v případě potřeby, 
neomezený počet stop v této kvalitě). Hardware: RME + Apple. Hardware lze převážet a na-
hrávat tak i v prostorách kostelů, lze ho i rozdělit na dvě samostatné části po 16 mikrofon-
ních vstupech, ostatní parametry zůstanou stejné. Software: Steinberger Nuendo 11, DaVin-
ci Resolve, Toast Titanium Pro + další.
Software umožňuje samostatně zvednout nebo snížit nahraný tón u každé nahrané stopy (vo-
kálu či nástroje) anebo i zvýšit či snížit tempo nahrávky bez snížení či zvýšení tónů – tím od-
padá zdlouhavé nacvičování před nahráváním: když někdo při zpívání „ujede“, tak se to soft-
warově opraví bez slyšitelných artefaktů.
Software také umožňuje přidat a zpracovat videostopu(-y) a vytvořit tak videoklip (a to i v pro-
fesionálním bezztrátovém formátu 4:4:4 nebo 4:2:2, a případně i ve ztrátovém formátu mp3 
nebo mp4 – např. pro YouTube), dále je možné vytvořit a vypálit i autorizované DVD nebo 
autorizovaný Blu-ray Disc (autorizované = lze přehrát na normálních DVD, případně Blu-ray 
přehrávačích).
Podmínka pro bezplatnost: křesťanské texty písní (nejsou v protikladu s naukou katolické círk-
ve = rozuměj s naukou Katechismu katolické církve) a bezplatné a neziskové využití této na-
hrávky pro potřeby církve a šíření víry.

S přáním hojnosti Božího požehnání a darů Ducha Svatého
PORTA CATHOLICA

Zprostředkování půjčení k nahrávání: P. Mgr. Jan Pata, Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Prokopa Praha-Braník • tel.: 733 741 003 • e-mail: jpata@atlas.cz.

Celosvětová síť modlitby s papežem
ČESKÁ REPUBLIKA

Jeden z úmyslů Celosvětové sítě mod
litby s papežem je vždy představen až na 
začátku měsíce (nikoliv na celý rok do-
předu), aby tak mohl lépe reagovat na 
aktuální potřeby. S ohledem na tuto sku-
tečnost není v technických možnostech 
redakce Světla zajistit včas kompletní 
přehled úmy slů. Na přání některých na-
šich čtenářů otiskujeme vždy na začát-
ku měsíce alespoň již známé úmysly, aby 
se tak mohli zapojit do společné mod-
litby. Aktuálně lze sledovat uveřejnění 
papežova úmyslu např. ve zprávách na 
www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA  
APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče, kladu před tebe ce-
lý dnešní den a ve spojení s tvým Sy-
nem, který ve mši svaté neustále zpří-
tomňuje svou oběť za záchranu světa, 
ti nabízím své modlitby, práce, utrpení 
i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, 
ať je i mým průvodcem a dává mi sílu 
svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Ma-
rií, Matkou našeho Pána a Matkou círk-
ve, to vše přináším jako svou nepatrnou 
oběť, zejména na úmysly Svatého otce 
a našich biskupů.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU  
MODLITBY NA LISTOPAD 2021

VŠEOBECNÝ ÚMYSL:
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi 
a syndromem vyhoření, našli u všech pod-
poru, jež jim svítí na cestu do života.

NÁRODNÍ ÚMYSL:

Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosí-
me za všechny, kteří v těchto dnech myslí 
na své blízké zemřelé, aby je světlo svící 
přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.

Svatý Františku Xaverský,  
oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,  
oroduj za nás!

 

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

DENNÍ MODLITBA APO TOLÁTU 

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

ÚMYSLY APO TOLÁTU MODLITBY NA LEDEN 2019

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

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

Svat  Franti ku Xaversk , oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dít te Je í e, oroduj za nás!
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A tehdy, došlo tam ke konfrontaci, při-
šlo i vítězství. Ono bylo v Mé Duši vždyc-
ky – pro Mne přece čas neexistuje, je da-
ný pouze světu a bytostem.

Svět a stvoření se se Mnou setkávají 
v čase. V čase se objevují a zanikají, a pře-
cházejí do věčnosti, když bude naplněna 
míra, která je jim dána.

V čase jsem přišel na svět jako Člověk, 
abych zjevil Lásku. Abych ukázal vítězství 
Lásky. Pouze Láska je vítězná. Všechno 
v setkání s Láskou musí vzplanout a odletět 
do nebe jako vonný dým kadidla, nebo se 
proměnit v popel a zůstat v temnotě pekla.

Přišel jsem vrhnout na zem oheň. (1) 
A plane. A bude planout, až všechno ovlád-
ne a promění ve vonný dým kadidla, nebo 
v popel odsouzení.

Pondělí 28. 2. 1994, 2 h.
† Mé dítě, dovedl jsem tě o krok dále ve 

tvé víře: z tvé služby mezi lidmi pro Mne 
ke službě u Mne pro lidi.

Soustřeďuj ve svém srdci bolest světa, 
bolest tobě blízkých lidí a těch, které uka-
zuji tvé duši. A přinášej to spolu s Marií na 
Golgotu svých dnů a skládej pod Mým kří-
žem, aby Krev plynoucí z Mých Ran zni-
čila zlo a vzbudila lásku.

Chci, abys konala službu u Mého Srd-
ce otevřeného na kříži pro každého člově-
ka, který je, který byl, který bude.

To se ve světě nazývá poustevnou, ačko-
liv se celý svět vejde do tvé duše. V tobě ce-
lý svět klečí u paty Mého kříže a v tobě 
celý svět přijímá Moji Krev spásy plynou-
cí z Rány Srdce.

V tom spočívá opravdové kněžství: bdít 
u Boha a stát se tak spojovatelem mezi Bo-
hem a světem – skládat celý svět do Srdce 
Boha se slzami pokání a s radostí naděje.

Neděle 3. 4. 1994, 23:10 h. / 
Velikonoce
† Mé dítě, řekni Mým dětem, že útoky 

zla se kupí a nikdo na této zemi není na-
tolik osvícený, aby se nemusel angažovat 

ze všech svých sil, aby byl zachráněn před 
ničivou mocí zla.

Je čas výběru, čas stání v Pravdě a nut-
nosti rozhodnout se, na čí straně stojíš: na 
straně Boha, či satana.

Čím vznešenější schopnosti kdo ode 
Mne dostal, tím větší úsilí vyžaduje vý-
běr mezi tím, co nabízí svět, a v něm sa-
tan, a tím, co se shoduje s Mou vůlí obsa-
ženou v Evangeliu.

Není možné, je-li někdo vědomě při 
Mně, deklaruje Mi věrnost, aby zároveň dě-
lal jakékoliv ústupky hříchu, který má vždy 
svoje kořeny v satanovi. Podobně ústupky 
oslabené přirozenosti a pokušení světa.

A poněvadž záplava zla se přelévá přes 
svět – je záchrana jenom v modlitbě, v po-
kání a skutcích milosrdenství vůči bratrům 
stejně tak ohroženým ve své duši.

Abyste se nedali satanem svést, je tře-
ba setrvávat ve stavu milosti posvěcující, 
v modlitbě a v neustálém vzývání Mého 
Jména a v Církvi žít plností Mých darů 
tam získávaných.

Pátek 28. 8. 1995
† Smrt je blahoslavenstvím, poněvadž 

uvolňuje od vlivu satana, pádů a hříchů. 
Osvobozuje od trápení, jaká působí vlast-
ní tělo, svět i lidé.

Je darem dostávaným tehdy, když du-
še už nemůže vnášet víc zásluh pro sebe 
i druhé než ty, které již získala.

Utrpení je dopouštěno jen v takovém 
stupni a natolik, kolik dobrého z něj vy-
chází pro duše.

Z knihy Alicja Lenczewska:  
Słowo pouczenia.  

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

Přeložila vv  
(Redakčně upraveno)

Poznámky:
(1) Srov. Lk 12,49.

Středa 4. 3. 1992, 11:30 h. / 
Popeleční středa
I. zastavení křížové cesty: Spravedlnost
Má spravedlnost spočívá v tom, konat 

dobro každému člověku – které ho posvětí 
a dovede ke chvále života v nebi. Cokoliv 
dělám a dopouštím vůči lidem a každému 
člověku, konám výlučně s tím jediným cí-
lem. A poněvadž jsem Moudrostí všechno 
to je moudré a dokonalé v každém detailu.

Moje spravedlnost nespočívá v trestu, 
ale v lásce. Proto velkou láskou obklopuji 
ty, kteří zbloudili, a vybízím je k návratu 
takovými způsoby, jaké jsou účinné.

Trest si každý člověk vyměřuje sám 
svojí svévolí vůči Mému právu lásky, které 
jsem dal a vyjevil světu a které je vepsané 
do duše každého. Odvrácení ode Mne je 
největší příkoří, jaké může člověka potkat.

Pátek 17. 4. 1992, 2:10 h. / Velký pátek
Mnozí rozvažují o Mých mukách obsa-

žených v bolestných tajemstvích svatého 
růžence a v zastaveních křížové cesty a sou-
střeďují se hlavně na Má utrpení tělesná.

Ale ta nebyla největší a v nich se nedo-
konala Moje oběť. Má oběť se uskutečni-
la v Mé Duši během modlitby v Zahradě 
a potom ve vězení, kde měl satan ke Mně 
volný přístup ve sféře Ducha, a Moje spo-
jení s Otcem bylo narušeno.

Tehdy Mne každé zlo učiněné lidmi – 
minulé i budoucí – obklopilo a pronika-
lo Moji Duši, a Já jsem to musel vydržet 
a překonat, poněvadž taková byla Otcova 
vůle a chtěl jsem to.

Tělesná utrpení, která byla ukrutná 
a která viděl svět, byla jenom slabým otis-
kem utrpení Mé Duše. Fyzická utrpení 
jsou omezená tím, co vydrží tělo. Když je 
hranice překročena, tělo umírá. Duše ni-
kdy neumírá, a zesílení duchovních utr-
pení nemá hranic – hranicí je velikost zla 
a vzdálení od Boha.

Byl jsem sám s Otcovou láskou v Du-
ši proti zlu světa a pekla. Mou zbraní by-
la láska.

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (74)
Místa v textu označená „†“ jsou slova Ježíšova, místa označená „•“ jsou slova Matky Boží, andělů, sva

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

Oproti předcházejícímu „Świadectwo“ Alice ve „Słowo pouczenia“ neoznačila každou Ježíšovu výpověď křížkem a svoji polopauzou, 
učinila to pouze částečně. Zachováváme autentický zápis mystičky.
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V duchovním životě se přikládá 
ústřední význam ústupu do od-
loučenosti. Daleko od ruchu 

světa je člověk schopen slyšet tichý Bo-
ží hlas. Nemálo lidí je k tomu povoláno 
na celý život. Jedno je ale přitom nápad-
né: Samotné řeholnice v přísné klauzu-
ře se necítí být před Bohem osamocené, 
nýbrž spíše uvedeny do nějakého spole-
čenství. I poustevník se modlí v Apoš-
tolském vyznání víry: „Credo sanctorum 
communionem“ (doslova: Věřím ve spo-
lečenství svatých). Jsme nakloněni mys-
let v tomto vyznání ihned na svaté v ne-
bi. Ale tím klademe poslední krok před 
první. Co se vlastně myslí touto formu-
lací vyznání víry?

Věta Kréda má dvojí význam. Ka-
techismus to formuluje následovně: „Vý-
raz »společenství svatých« má tedy dva 
úzce spjaté významy: »společenství se sva-
tými věcmi [sancta]« a »společenství me-
zi svatými osobami [sancti]«.“ (Katechis
mus katolické církve, 948)

S pohledem na první význam se mys-
lí „společenství svatých“ účastí na Těle 
a Krvi Pána. Tento první význam 
je tedy svátostného druhu. Druhý 
význam myslí původně zcela obec-
ně společenství svatých v Kris-
tu, úplně v tom smyslu, v jakém 
oslovuje svatý Pavel členy církve 
jako svaté.

Spojení obou významů „spo-
lečenství svatých“ nacházíme ve 
zpěvu „Sancta sanctis“ („Svaté 
svatým“) před přijímáním ve sta-
rých neřímských liturgiích.

Je nápadné, že dosud vůbec 
nebyla řeč o svatých v nebi. Dale-
ko více spočívá výpověď vyznání 
víry na základní úrovni. Pokřtění 
mají účast na Těle a Krvi Kristově 
a tvoří navzájem svaté společen-
ství, které je postaveno na eucha-
ristické oběti.

Papež Benedikt XVI. řekl k to-
mu v jednom kázání: „Tělo a Krev 
Ježíše Krista se nám dávají, aby-
chom byli proměněni. My sami 

se máme stát Tělem Kristovým, pokrev-
ně spřízněni s ním. My všichni jíme stej-
ný chléb. To ale znamená: budeme vzá-
jemně spojeni v jedno. Klanění se stane… 
sjednocením. Bůh už není vůči nám úpl-

ně jiným. On je sám v nás a my v něm.“ 
Potud není nauka o „společenství sva-
tých“ ničím jiným než nauka o církvi ja-
ko mystickém Těle Kristově, o němž učí 
papež Pius XII. ve své encyklice Mystici 
Corporis: „Svatou Eucharistií jsou věří-
cí živeni a posilováni stejným pokrmem, 
jsou sjednoceni navzájem s božskou Hla-
vou celého Těla nevýslovným, božským 
svazkem.“ Mohlo by se ostatně říci, že by-
chom chtěli vyzvednout zvláštní hlediska 
této nauky, když se mluví o „communio 
sanctorum“. Tato hlediska vyplývají ze 
slov „společenství“ a „svatost“.

Podívejme se tedy nejdříve na slovo 
„společenství“. To utrpělo v posledních 
desetiletích silným zploštěním chápání 
církevního společenství, jeho rozpuště-
ním do čistě jednostranného chápání. Tato 
zneužitá a povrchní změna významu cír-
kevního života na funkční proces spolků 
neubírá však nic ze základního významu 
opravdového církevního communio. Jak je 
tedy toto uzpůsobené? Tím, že právě po-
psané společenství je založeno na spasi-
telském díle Kristově a prohlubuje se od 

oltáře, jedná se o společenství, 
které my přijímáme, jak to vlast-
ně doslovně znamená, když říká-
me, že přijímáme svaté přijímá-
ní (= communio = společenství).

Tento jemu darovaný původ 
v Pánu je důležitým prvním tvůr-
čím principem církve jako „spo-
lečenství svatých“. Jeden odkaz 
sv. Tomáše Akvinského nám po-
může tomu lépe porozumět. On 
odpovídá na otázku, proč bylo 
přiměřenější, že se druhá Božská 
Osoba stala člověkem a ne tře-
ba Otec nebo Duch Svatý (srov. 
STh III, 38). Vtělení přirozeného 
Syna věčného Otce zdůvodňuje 
mimo jiné tím, že lidé by skrze 
něho měli dosáhnout adoptivní-
ho synovství. Tomáš se odvolává 
na Řím 8,29: „Které předem vy-
hlédl, ty také předem určil, aby 
přijali podobu jeho Syna, tak 
aby byl prvorozený mezi mno-

P. Lic. Sven Leo Conrad FSSP

„Communio Sanctorum“ – společenství svatých
Co znamená formulace „společenství svatých“ v Apoštolském vyznání víry?  

Dosvědčuje to jenom víru ve svaté? Co se vůbec myslí v církvi slovem „společenství“?

Albrecht Dürer (1471–1528): 
Klanění Nejsvětější Trojici ve společenství svatých

„Credo Sanctorum communionem“  
znamená doslova:  

„Věřím ve společenství svatých.“ 
Tím rozlišuje Krédo  
Trojjediného Boha,  

ve kterého a kterému věříme,  
od obsahů víry, kterým se věří. 

 
„Společenství svatých  

jsme my všichni,  
kteří jsme pokřtěni ve jménu Otce, 

Syna a Ducha Svatého,  
a kteří žijeme z darů Těla a Krve 
Kristovy, skrze které nás on chce 
proměnit a učinit sobě rovnými.“ 

(Benedikt XVI.)
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ha bratřími.“ Společenství svatých je tedy 
zakotveno v Synu, který je Hlavou svého 
mystického Těla. Jako z Hlavy od něho 
vychází veškerá životní síla Těla (srov. po-
dobenství o vinném kmeni v Jan 15,1–8 
a STh III, 8, 1). Když se na tuto životní 
sílu podíváme blíže, budeme přivedeni ke 
druhému principu vytvoření „communio 
sanctorum“. Životní síla mystického Těla 
nakonec není nic jiného než Duch Sva-
tý, kterého Pán daruje své církvi jako cel-
ku a také jejím jednotlivým údům. Proto 
označuje sv. Tomáš Ducha Svatého jako 
Srdce církve. S otci a učitelským úřadem 
ho nazýváme také Duší církve. On je te-
dy principem jejího vnitřního, pulzující-
ho života. Abychom tomuto životu lépe 
porozuměli, pomohou nám některé myš-
lenky z kázání papeže Benedikta XVI. 
ke Světovému dni mládeže v Sydney. Ve 
svých krásných výpovědích o Duchu Sva-
tém se odvolává na učení sv. Augustina. 
Podle něho je Duch Svatý „communio“ 
Otce a Syna v Nejsvětější Trojici a věč-
nou láskou mezi nimi, která je sama Bož-
skou Osobou.

Konečně je také Darem: „Duch Sva-
tý je Bůh, který se věčně sám dává. Jako 
nikdy nevysychající pramen nevylévá nic 
menšího než sám sebe.“ To ale znamená, 
že Duchem Svatým vytvořená církev se 
vyznačuje přesně těmito pojmy: commu-
nio, láska, dar Boží.

Jestliže jsme adoptivními dětmi Ot-
ce, jestliže Duch Svatý sám je duší mys-
tického Těla, milující jednotou Otce a Sy-
na, která se sama v milosti sděluje, pak 
je „communio sanctorum“ společenství 
Ducha Svatého a communio Otce a Syna 
v tajemství Nejsvětější Trojice podobné.

Podle své podstaty je toto společenství 
věčné lásky. Tak je ve „společenství sva-
tých“ splněno to, o co Pán prosí: „Aby 
všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně 
a já v tobě, aby i oni byli v nás.“ (Jan 17,21) 
Také sv. Cyprián († 258) nazývá proto cír-
kev „lid, který je sjednocen jednotou Ot-
ce, Syna a Ducha Svatého“. Tuto podsta-
tu církve má vyjadřovat veškerý život v ní.

Benedikt XVI. vyzýval mladé lidi: „In-
spirováni poznatky svatého Augustina, ať 
je vaším měřítkem sjednocující láska, se-
trvávající láska ať je vaší výzvou, sebe da-
rující láska vaším úkolem!“ Vedle tohoto 
vysokého nároku je nauka o „communio 
sanctorum“ ale také velkou útěchou, zvláš-

tě když jsou křesťané v naší době vytla-
čováni stále více na okraj. Papež Bene-
dikt XVI. řekl při jiné příležitosti: „Milí 
přátelé, jak krásné a útěšné je přece spo-
lečenství svatých! Ono je skutečností, kte-
rá propůjčuje našemu životu nový rozměr. 
My nejsme sami! Jsme částí duchovního 
»společenství«, v němž vládne hluboká so-

lidarita: Blaho jednoho jednotlivého člo-
věka je na prospěch všem a naopak spo-
lečné štěstí září na každého z nás. To je 
tajemství, které smíme zakoušet v určité 
míře už teď na tomto světě, v rodině, ve 
společnosti a zvláště v duchovním spo-
lečenství církve.“ (Angelus, 1. 11. 2009)

Živým členem tohoto společenství je 
člověk, který žije v milosti a skrze ni při-
náší plody svatosti. Tím přicházíme také 
k našemu druhému pojmu, popřípadě 
k „poslednímu kroku“, tedy k tomu, co 
samovolně rozumíme pod pojmem „spo-
lečenství svatých“. Svatí v nebi se velmi 
podobají své Hlavě. Jejich život je čistým 
obrazem Boha, a tak jsou nejdokonaleji 
zajedno s Bohem a mezi sebou navzájem. 
Na nich je vidět poslední podstatný znak 
tohoto „společenství svatých“: v něm se 
pojí v nejhlubší jednotě a v osobní totož-
nosti. Osobnost svatých není nivelizová-
na, nýbrž představuje bohatství všech. 
Se svatými v nebi jsme ve stejném „com-
munnio“ jako s anděly a ubohými dušemi 
v očistci. V tomto smyslu mohl říci fran-
couzský spisovatel Paul Claudel: „Všichni 
svatí, všichni andělé nám patří. Můžeme 
si posloužit moudrostí Tomáše Akvinské-
ho. Svatý Michael nám propůjčuje svoje 
rameno, Jana z Arku a Kateřina Sienská 
svá srdce, tisíc pomocných věcí čeká na 
nás, abychom se jich dotkli.“ (Interroge 
le Cantique des cantiques)

Všechno toto se zhušťuje při přiná-
šení nejsvětější oběti mše svaté. Všemo-
houcímu Otci se vzdává skrze Syna „in 
unitate Spiritus Sancti“, to je jak v com-
munio Trojice, tak také v communio sanc-
torum dokonalá chvála. My budeme pře-
tvořeni v síle Ducha Svatého. Také tady 
se děje, že Pán jde v určitém smyslu „na-
před“, aby svým seslal Svatého Ducha. 
(srov. Jan 16,7)

Svatý papež Jan Pavel II. učí: „Pokaž-
dé když se uskutečňuje svátostná služba, 
nese s sebou tajemství »odchodu« Kris-
tova skrze kříž a zmrtvýchvstání, díky 
jemuž přichází Duch Svatý.“ (Dominum 
et vivificantem 63) Tak se vykonává stále 
více tajemství „communio sanctorum“, 
dokud Pán znovu nepřijde se všemi svý-
mi svatými.

Z Informationsblatt der Priester
bruderschaft St. Petrus 11/2014  

přeložil mp (Redakčně upraveno)

Dne 29. června 1943,  
tedy uprostřed hrůz 2. světové války, 
uveřejnil papež Pius XII. encykliku 

„Mystici corporis“.  
Tento důležitý a duchovně  

bohatý text rozvíjí nauku spojení 
církve se svým Pánem  

v jedno tajemné tělo a toto vymezuje 
proti falešným pojetím. 

 
„Kristus je hlavou církve,  

Duch Svatý její duší,“ učí papež  
Lev XIII. ve své encyklice  

„Divinum illud“. 
 

Mešní kánon končí slovy:  
„Skrze něho a s ním a v něm  
je tvoje všechna čest a sláva,  

Bože Otče všemohoucí,  
v jednotě Ducha Svatého po všechny 

věky věků. Amen.“
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V jedné staré písni se zpívá: 
„Jsme jenom hosty na ze-
mi a putujeme bez oddechu 

s mnohou strastí do nebeské vlasti.“ Tvoje 
existence, Bohem tak důmyslně napláno-
vaná, nebude navěky zničena v nesmysl-
nosti konečného vyhasnutí. To cítíš v hlou-
bi svého srdce. Cíl tvého života spočívá 
v dalším životě po smrti. Umírání a smrt 
jsou obklopeny strachem z neznáma. Umí-
rání zavádí často do hloubek bezmocnos-
ti, sebeodříkání a strachu žijícího ze smrti. 
Ale toto je jediná brána k dokonání živo-
ta. Život na této zemi je jenom předběž-
ná fáze vlastního života. Je to „cursus ad 
mortem“, běh ke smrti, ale také „startov-
ní dráha“ do věčnosti.

Strach ze smrti?

U mnoha lidí pomyšlení na to, že jed-
nou budou muset zemřít, vyvolává obran-
né reakce. Nenechávají tyto úvahy vůbec 
proniknout do vědomí, nýbrž je vytlačují 
do zapomnění. V hloubi jejich duše ale 
přesto spočívá strach ze smrti. Musí být 
tak velmi silný? Je smrt opravdu něco 
tak strašlivého?

Ty existuješ dále

Jeden z mých studentů z Číny mi vy-
právěl o jednom filosofovi ze své vlasti, 
který říkal: „Z hlíny vznikají hrnce, ale 
prázdno v nich působí podstatu hrnce.“ 
Přeneseno na tuto úvahu o podstatě člo-
věka, mohli bychom říci: Vidíme v těle 
s jeho miliardami atomů člověka jenom 
navenek. Ale v meziprostorech mezi ato-
my je ústřední jádro člověka, duše, která 
není vidět, jeho „Já“. Toto jeho „Já“ zů-
stává nezničitelné. Když ve smrti uhasne 
tvůj pozemský život, existuješ s plným vě-
domím dále. K tomuto pokračování do 
věčnosti je zaměřen tvůj život na této ze-
mi už vždycky – ať je to nevědomě, ne-
bo vědomě.

A co kdyby nebyla smrt?

Co by se stalo, kdyby smrt nebyla? To 
je těžko říci. Ale lidé by si pak mysleli, že 
už neexistuje jejich největší slabost: že ne-
musí zemřít. A následky? Nebyly by vůbec 

Ty, tvůj život a sestra smrt
Myšlenky ke Vzpomínce na všechny věrné zemřelé

dnem i nocí úpěnlivě prosili o „nejvzác-
nější majetek“: o smrt.

Dar lásky

Z lásky ti Bůh od počátku vyměřil jen 
určitý čas. Sotva jsi vznikl, začal se blížit 
tvůj pozemský život ke smrti. „Je člověku 
určeno jednou zemřít…“ Co se skrývá za 
touto vlastností Boží lásky? Při vědomí, 
že ti bude dán jenom relativně krátký ča-
sový úsek života, vyvineš velké úsilí, cíle-
vědomost a tvůrčí sílu. Vědomí o vlastní 
smrti tě přivede k hlubokému uvažování 
a k vážné otázce po Bohu. Vědomí o kon-
ci tvé existence na zemi způsobí jasný úsu-
dek vůči zdánlivému lesku tohoto světa. 
Postupně získáš odstup od toho, aby ses 
ztratil v pokušeních tohoto života. A když 
pozoruješ, že se tvůj život očišťovaný utr-
pením a nemocí blíží ke konci, najdeš útě-
chu v zaslíbení Božím, že tvá smrt je na-
dějí pro věčný život v ráji. Svatý František 
z Assisi nazýval smrt svojí sestrou. Ona se 
stala jeho důvěrnicí a rád jí přijal.

Smrt – a co potom?

Smysl a cíl tvého života nespočívají ve 
smrti, ale budou se teprve pak uskuteč-
ňovat. Smrt je jenom překážka olemova-
ná strachem z neznámého. Ale při pevné 
víře v Kristova slova je smrt podmínkou 
pro zmrtvýchvstání a věčný život. Očeká-
vá tě setkání s Kristem. Předstoupíš před 
tvář Boží a setkáš se s dokonalou láskou, 
milosrdenstvím, ale také se spravedlnos-
tí. Poznáš s rychlostí blesku, že Bůh exis-
tuje. Setkáš se s ním tváří v tvář. V zrca-
dle jeho svatosti uvidíš s největší jasností 
stav svojí duše a rozhodnutí svého života 
pro Boha, nebo proti Bohu.

Tvoje životní rozhodnutí

Se smrtí se nespojuje automaticky při-
jetí do nebe. Co tady zaseješ, to tam skli-
díš. Jak jsi přijal ve svém životě Boží lás-
ku a jak jsi ji uskutečnil? Kristus hledí na 
tvé srdce. On slibuje: „Já jsem zmrtvých-
vstání a život. Kdo ve mne věří, bude žít, 
i kdyby zemřel.“ On říká stále znova, aby 
byla duše stále připravena na vše rozhodu-
jící situaci svého vstupu do věčnosti. Buď 
si tedy vědom vážnosti toho faktu, neboť 
„uprostřed života jsi obklopen smrtí“.

Z Der Fels 11/2018 přeložil mp 
(Redakčně upraveno)

Reinhold Ortner

žádoucí. Lidé by byli samolibí ve svém ko-
nání, odvážnější v nebezpečí, brutálnější 
v prosazování svého egoismu, chamtiví po 
majetku, drzejší v nemravnostech. Buje-
ly by snahy dosáhnout bezohledně a bez 
nebezpečí pro život nejvíce možných vý-
hod. Touha po požitcích, závist, chamti-
vost, nenávist by se rozšířily až do nekon-
trolovatelnosti.

Nejvzácnější majetek: smrt

Lidé, kteří žijí věčně, nepotřebu-
jí ale žádné potomstvo. Brzy by už ne-
byl žádný dětský smích a žádný mladi-
stvý rozmach. Lidé by ve svém myšlení 
zkostnatěli, ustrnuli by ve svém jedná-
ní a chřadli by v ohromujícím procesu 

nekonečného stárnutí. Šířila by se drti-
vá pustina, ale také hluboké zoufalství 
lidstva, udušené v moři utrpení, a nemo-
ci, které nikdy nekončí, protože žádná 
smrt nepřináší vysvobození. Lidé by se 
v bezvýchodnosti své existenční situace 
pokoušeli stále uhasit svůj vlastní život. 
Ale neúspěšně. Protože to by jim bylo 
navěky znemožněno. Ze zoufalství by 

Giotto di Bondone (kolem 1267–1337): 
Smrt sv. Františka z Assisi

„Buď pochválen,  
můj Pane, za sestru smrt těla.“ 

(sv. František z Assisi)
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Přežila jsem klinickou smrt
Dne 7. listopadu 2015 jsem se čelně srazila s protijedoucím autem. Když jsem 

vrazila do auta, zavolala jsem hlasitě k Pánu Bohu: „Pane Bože, jestli mě slyšíš, 
nedovol mi umřít, nech mě ještě žít!“

Před havárií jsem byla věřícím 
člověkem, ale pomalu jsem se 
začala od Boha vzdalovat. V ur-

čité době jsem přestala chodit do koste-
la a modlit se. Dostala jsem se do špat-
né společnosti; začala jsem brát drogy, pít 
alkohol a chodit na párty. Nechyběl ani 
sex. Po nějaké době jsem vážně onemoc-
něla. Přestalo mi na sobě záležet. Dělala 
jsem všechno, abych se zničila… Přehlu-
šovala jsem tak svoji vnitřní bolest. V té 
době jsem se také začala zabývat černou 
magií, vyvolávala jsem duchy a chodila 
k věštkyním. To všechno otevřelo dveře 
pro zlého ducha… Vězela jsem v hříších 
a měla sebevražedné myšlenky. Dva týd-
ny před havárií jsem se chtěla zabít. Mě-
la jsem rovněž předtuchu, že dojde k osu-
dovému střetnutí…

Dne 7. listopadu 2015 jsem jela na kon-
cert, který – ale to jsem nevěděla – měl 
být uspořádán satanistickou sektou. Ces-
tou jsem se čelně srazila s protijedoucím 
autem. Když jsem vrazila do auta, zavo-
lala jsem hlasitě k Pánu Bohu: „Pane Bo-
že, jestli mě slyšíš, nedovol mi umřít, nech 
mě ještě žít!“ Bůh mě vyslyšel. Vím, že se 
mnou byl také můj anděl strážný, který mi 
řekl: „Neboj se – všechno bude dobré.“

Klinická smrt

Začala resuscitace. V těžkém stavu mě 
převezli do nemocnice. Měla jsem mnoho-
četná zranění, silné dechové potíže a ně-
kolik komplikovaných zlomenin. Všech-
ny mé životní funkce selhaly.

Nedokázala jsem ani samostatně dý-
chat, ani mi nefungoval krevní oběh. Tyto 
funkce zajišťovaly speciální přístroje. Vi-
děla jsem však všechno, co se kolem mne 
dělo. Nemohla jsem se pohnout, ale zaží-
vala jsem něco, co je typické pro osoby, 
které přežily klinickou smrt: vyšla jsem 
ze svého těla a shora jsem pozorovala, 
jak mne lékaři operovali. Řekla jsem Pá-
nu Bohu: „Bože, jak je možné, že vidím 
sebe i lékaře?“

Náhle jsem se ocitla v místě, kde by-
lo šero a zima. Vnímala jsem bolest a utr-

pení, které mě celou tu dobu provázely. 
Byla jsem sama, cítila jsem však přítom-
nost zlých duchů. Přicházeli ve velkém 
počtu, bili mě a mučili. Rvali mě a chtěli 
vzít s sebou. Já jsem jim však říkala, že 
se jim nedám a že patřím Bohu. Oni mi 
na to odpovídali: „Jsi hříšná, Pán Bůh tě 
nechce!“ Démoni věděli, že já jsem bez-
branná. Zažívala jsem tehdy od nich vel-
ké trápení. Celou tu dobu jsem jim ale 
opakovala, že má duše patří Pánu Bohu 
a že jim ji nikdy – i kdyby mě dál tak bi-
li a rvali – nedám.

Když na mě démoni útočili, začala 
jsem se modlit Pod ochranu tvou. Tehdy 
ke mně přišla Matka Boží. Měla na sobě 
bílomodré šaty. Její tvář byla překrásná. 
V její osobě bylo tolik lásky jak u nikoho 
jiného. Nikdy dřív jsem nezažila takový 
příval lásky, pokoje a vnitřní radosti. Mat-
ka Boží jediným gestem ruky odehnala 
všechny démony, kteří, ohavně se rouha-
jíce, okamžitě utekli. V tu chvíli jsem po-
cítila veliký pokoj.

Byla jsem ve stavu klinické smrti, ne-
vnímala jsem čas. Po útocích démonů 
a záchraně Matkou Boží jsem se ocitla 

v naprosté temnotě. Náhle se však v té 
úplné tmě objevilo tajemné světlo. Ne-
bylo ostré a neoslepovalo, ale neslo s se-
bou lásku. Bylo to tak obrovské množství 
lásky, že se nic z toho, co jsem zažila dří-
ve, s tím nemohlo srovnávat. V tom tune-
lu světla jsem spatřila postavu, která se 
ke mně blížila. Nešla, ale jakoby plynula. 

Dne 7. listopadu 2015 se Irmina čelně srazila s protijedoucím autem

Irmina, autorka svědectví
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Pohlédla jsem na ni a s nedůvěrou spat-
řila osobu oděnou v roucho a nosící san-
dály. Pomyslila jsem si: „To je přece Pán 
Ježíš!“ V první chvíli jsem tomu nevěři-
la. Ale on se na mě usmál. Pamatuji si je-
ho velikou dobrotu a radost – tak velikou, 
že mě přímo srážela. Ježíš přišel ke mně 
a řekl: „Důvěřuj mi!“ Já jsem mu na to 
odpověděla: „Pane Ježíši, nejsem hodna 
ani se na tebe podívat.“ On mi zase od-
pověděl: „Podívej se na mě! Irmino – jsi 
dobrý člověk. Každý se nějak ztratil, ale 
já vím, že ty jsi dobrá. Vždycky jsi mod-
litby říkala svými slovy. Já jsem tě slyšel.“ 
Tu jsem se rozplakala. A on mi řekl: „Po-
dej mi ruku! Důvěřuj mi – všechno bude 
dobré!“ Podala jsem Ježíšovi ruku a v tu 
chvíli mě vzal s sebou. Spolu jsme pluli 
něčím, co se podobalo jakémusi temné-
mu tunelu. Náhle jsem spatřila otřesnou 
skutečnost pekla. Vypadalo jako okrouh-
lý kráter vulkánu, z kterého se valila lá-
va, žár a byly slyšet strašné výkřiky, ječení 
a nenávist. Démoni se mě tam ještě sna-
žili stáhnout. Sami ale padli do pekla, já 
zase s Ježíšem jsem bezpečně přešla na 
druhou stranu.

Spatřila jsem tehdy krajinu oslňující 
svou krásou. Něco takového jsem v živo-
tě neviděla! Nemám slov, abych vyjádři-
la to, jak je tam krásně a nádherně! V ne-
bi je plnost štěstí, svobody a lásky. Říkala 
jsem si: „Zůstanu tady. Je tady tak nád-
herně!“ Pán Ježíš mi objasnil, že existuje 
nebe i očistec, kde lidé trpí kvůli důsled-
kům svých hříchů a dozrávají do nebe, 
nebo že existuje strašlivá skutečnost věč-
ného pekla.

Když jsem ležela v umělém spánku, 
lékaři pozvali moji rodinu a informovali 
ji, že jsem v kritickém stavu a že se ma-
jí se mnou rozloučit, poněvadž umírám 
a rána se nedožiju…

Návrat na zem

Ačkoliv jsem ležela v nemocnici ve 
Wroclawi, tak po zprávě o mém stavu při-
jel za mnou z Poznaně můj dřívější milý, 
kterého jsem opustila, když jsem se do-
stala na špatnou cestu. Modlil se za mne 
a byl u mne celé dny. Jeho rodiče zemře-
li na rakovinu. Ten mládenec mě v slzách 
prosil, abych také neumírala. Rozhodl se 
jít do kostela pomodlit se, ale chrám byl 
v noci zamčený. Zastavil se tedy u sošky 
Panny Marie a začal volat k Pánu Bohu 

i k Matce Boží, aby mi dali vědět, že se 
mám k němu vrátit, protože on mě potře-
buje… Začal rovněž prosit svoje už neži-
jící rodiče, aby mi také řekli, že se mám 
k němu vrátit. Já už jsem byla ve stavu 
klinické smrti, viděla jsem, jak volá. Vel-
mi dobře jsem si pamatovala maminku 
toho chlapce. Byla jsem u ní, když umí-
rala. Na její prosbu jsem se zapřisáhla, že 
se po její smrti budu o jejího syna starat 
a že ho nikdy neopustím. Ten slib jsem 
ale nedodržela… A náhle, když jsem by-
la ve stavu klinické smrti, jsem spatřila 
rodiče svého bývalého chlapce! Přišli ke 
mně a objali mě. Jeho máma mi povída-
la: „Irmino, pamatuješ, cos mi slíbila? Ne-
chceš se teď vrátit na zem?“ Já jsem od-
mítla, že ne. Oni však naléhali: „Prosíme 
tě, vrať se!“ Nakonec jsem celá uplaka-
ná souhlasila se svým návratem na zem. 
Když se se mnou rodiče mé bývalé lás-
ky loučili, řekli: „Pamatuj si: když budeš 
mluvit s naším synem, tak mu vzkaž, že 
ačkoliv už spolu s ním nežijeme, tak jsme 
pořád s ním a moc ho milujeme.“ Upla-
kaná jsem se tedy vrátila k Ježíši s otáz-
kou: „Můžu se vrátit na zem?“ Pán Ježíš 
mi na to odpověděl: „Dobře. Ale věz, že 
po návratu na zem budeš hodně trpět. 
Bude tě čekat hodně operací. Uvidíš, ja-
cí jsou lidé kolem tebe. Uvidíš, na koho 
se můžeš spolehnout. Jsi na to připrave-
na?“ Odpověděla jsem: „Ano, jsem při-
pravena.“ Ježíš tehdy řekl: „Dobře. Slib 

mi v tom případě, že budeš říkat, že já 
jsem skutečný, že nebe doopravdy exis-
tuje, že existuje i očistec a že peklo také 
existuje, ačkoliv mnoho lidí si to nepři-
pouští. Modli se dál svými slovy – tak 
jak jsi to dělala až dosud.“ Slíbila jsem 
mu, že to udělám. Tehdy mi Pán Ježíš 
ještě třikrát položil otázku: „Opravdu 
se chceš vrátit?“ Jakmile jsem na ně tři-
krát souhlasně odpověděla, hned jsem 
se cítila nemocná. Ve chvíli, kdy se má 
rodina se mnou začala loučit, já, ležící 
na jednotce intenzívní péče, jsem zača-
la hýbat prsty. Lékařské přístroje začaly 
vysílat signály o návratu mých životních 
funkcí. Kněz, který mi den po mém pro-
buzení udělil svátost pomazání nemoc-
ných, řekl, že nikdy na tu chvíli nezapo-
mene. Když mě spatřil, okamžitě věděl, 
že se něco přihodilo. Má rozzářená tvář 
a neobvyklý úsměv, když jsem vyprávě-
la o Ježíši, zapůsobily na toho kněze ne-
obvyklým dojmem.

Opravdový zázrak!

Když jsem se probudila z umělého 
spánku, začala jsem rodině vyprávět o se-
tkání s Pánem Ježíšem a o všem, co jsem 
zažila. V době spánku jsem byla na kyslí-
ku. Po mém probuzení byli lékaři opatr-
ní – nevěděli, jestli můj organismus hned 
zvládne všechny životní funkce, proto 
mě nejdřív odpojili od přístrojů a potom 
od přívodu kyslíku. Tehdy se ukázalo, že 

Irmina byla v kritickém stavu hospitalizována na JIP
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můžu fungovat úplně sama! Lékaři nevy-
cházeli z údivu. To byl opravdový zázrak!

Během prvních dvou týdnů jsem nic 
neviděla. Potom se mi vrátil zrak, ale mě-
la jsem zvětšené oko. Ukázalo se, že jsem 
měla mozkovou mrtvici. Provedli mi po-
čítačovou tomografii hlavy, ale bez kon-
trastu. Můj bývalý chlapec si ale všiml, že 
něco není v pořádku a že mé oko vypadá 
divně. Lékařský personál došel k závěru, 
že se nechovám normálně a nevěřil mým 
„prapodivným“ líčením, jak jsem potkala 
Marii i Ježíše a že jsem viděla nebe, očis-
tec i peklo. Mysleli si, že jsem byla zbave-
na smyslů. Tak mě připoutali k lůžku po-
pruhy! Postižení mozku pokračovalo. Můj 
bývalý chlapec šel za neurologem s tím, 
že se mnou něco není v pořádku. Zopa-
kovali tomografii hlavy, tentokrát s kon-
trastem. Po provedení tohoto vyšetření se 
ukázalo, že chybělo doslova pár milime-
trů a měla bych porušené krční obratle. 
Mohla jsem v každém okamžiku umřít... 
Všichni se tedy začali za mě modlit. Já 
jsem ale byla dobré mysli. Došla jsem 
k přesvědčení, že když už mě Pán Bůh 
zachránil od smrti, tak celou dobu nade 
mnou bdí a teď mi nedovolí umřít. Léky, 
co mi dávali, mi však nepomáhaly. Měla 
jsem velmi zničené buňky. Mezitím však 
následky mrtvice úplně zmizely! Mé oko 
zase vypadalo přirozeně, mohla jsem opět 
normálně mluvit a hýbat rukou. Všech-
no se vrátilo do normálu. Když má člo-
věk mozkovou mrtvici, narušená je zá-
roveň i rovnováha a není možné stát. Já 
tento problém nemám! Věděla jsem, že 
mě Pán Bůh ze všeho uzdraví. Tak to je 
až dosud. Za čtyři a půl roku od havárie 
jsem prodělala 32 operací a dlouhé re-
habilitace. Věřila jsem však, že se nako-
nec postavím na nohy. Věděla jsem, že 
Pán Bůh to chce, a po devíti měsících ná-
ročné rehabilitace se tak stalo. Poměrně 
rychle jsem začala být samostatná. Za 
každou, třeba sebemenší činnost, kterou 
teď mohu vykonávat samostatně, jsem 
se naučila Bohu děkovat. Od té havárie 
jsem nemohla normálně chodit a přede-
vším ani klečet. Chtěla jsem však splnit 
slib, který jsem dala Matce Boží v nebi, 
a vydala jsem se na Jasnou horu, abych 
jí před zázračným obrazem poděkova-
la za její přímluvu. Když jsem o berlích 
obešla zázračný obraz, náhle jsem pocí-
tila, že tu oporu už nepotřebuji. O letoš-

ních svátcích Zmrtvýchvstání Páně mě 
Pán Bůh uzdravil a mohu už normálně 
chodit i klečet!

Znamení pro nevěřícího

Někteří lidé mému svědectví nedůvě-
řovali. Já jsem ale v době klinické smrti 
viděla z nebe všechno, co se kolem mne 
dělo. Jeden lékař byl vůči mně velmi ne-
příjemný. Já jsem zase, když jsem byla 
uspaná, viděla, jak on v sobotu, společně 
s ošetřovatelkami, v jejich pokoji uspořá-
dal alkoholickou party. Viděla jsem přes-
ně, co popíjeli. Když onen lékař po mém 
probuzení přišel ke mně, začal na mě úto-
čit slovy: „Ty lžeš! Přestaň žvanit o Pánu 
Ježíši. Ty nejsi normální!“ Já jsem ho za-
se žádala: „Odepněte mě prosím z těch 
pásů. Já jsem doopravdy viděla Pána Je-
žíše!“ Lékař však pokračoval ve svých 
urážlivých připomínkách na mou adresu 
a byl vůči mně tak hrozně nepříjemný, že 
jsem mu nakonec řekla pravdu o tom, co 
jsem viděla, když jsem ležela na jednot-
ce intenzívní péče. Řekla jsem mu: „Pa-
ne doktore, já vím, co jste dělal v sobotu 
večer. Pamatujete, jak jste se opíjel spolu 
s ošetřovatelkami? Za chvíli bude vizita. 
Pokud mě neodepnete z těch pásů a bu-
dete se dál rouhat Pánu Ježíši, tak až při-
jde primář, řeknu mu, co jste dělal v so-
botu...“ Lékař v tu chvíli zbledl. Rychle 
mi odpověděl: „Prosím tě, nikomu nic 
o mně neříkej. Já už ti teď věřím! Ode-
pnu ti ty pásy a už nikdy víc neřeknu nic 
škaredého o Pánu Ježíši!“ Zanedlouho 
přišel primář a s údivem se zeptal: „Proč 
jste Irminu odepnuli z pásů?“ A lékař na 
to: „Už to není potřeba! Je s ní všechno 
v pořádku!“ Od té chvíle se onen lékař 
úplně změnil. Uvěřil v Pána Ježíše. Při-
cházel potom ke mně, rád se mnou roz-
mlouval a měl mnoho otázek.

Nový život  
a hlásání slova Božího

Když jsem se vrátila k životu na zemi, 
snažím se splnit slib daný Pánu Bohu. 
Hodně o něm vyprávím, přestože se lidé 
na mě dívají zle nebo se mi vysmívají. Ni-
kdy neztrácím víru; modlím se za ty lidi. 
Vždycky budu hlásat, že Pán Ježíš je ce-
lý s námi, přítomný ve svátostech pokání 
a Eucharistie, a že touží působit v našem 
životě, tak jak zázračně zapůsobil v mém 
životě. Po tom zážitku jsem zcela skončila 

se špatnou společností a začala jsem hlá-
sat slovo Boží – nejdříve v nemocnicích, 
kde jsem po nehodě strávila mnoho mě-
síců. Potkala jsem tam mnoho lidí, kte-
ří byli nevěřící nebo zklamaní. Pán Bůh 
mě k nim poslal, abych je pozvedala na 
duchu. Dobře jsem jim rozuměla. Z dív-
ky sportovkyně jsem se přece stala bez-
mocným člověkem. Pod vlivem svědec-
tví, které hlásám, se mnoho lidí obrátilo. 
Znám případy, že někteří šli po 30 letech 
ke zpovědi a ke svatému přijímání!

Modlím se, aby všichni lidé zatoužili 
po Pánu Ježíši. Ale k tomu, aby on mohl 
k nám přijít, je třeba ho pozvat do naše-
ho života. Máme totiž svobodnou vůli. 
Pán Ježíš na nás hledí a pláče, když pro-
padáme hříchům, ale nemůže nic učinit, 
pokud se na něho neobrátíme. Pokud ho 
nezavoláme, on k nám nepřijde.

Já jsem ho zavolala ve chvíli havárie 
a on mě vyslyšel. Prosím všechny lidi, 
kteří ztrácejí naději a nevěří, aby uvěřili, 
že Pán Ježíš je skutečně živý a že on po 
nás touží a miluje nás – všechny stejně, 
nezávisle na společenském statusu. Pro-
sím, abychom ho pozvali do svého živo-
ta, abychom skrze hříchy neotvírali dveře 
Zlému, abychom povstávali z každého těž-
kého hříchu a přistupovali ke svátosti po-
kání, abychom se snažili denně se účast-
nit Eucharistie, nacházeli čas k adoraci 
Nejsvětější svátosti a k modlitbě růžence 
– abychom v modlitbě rozmlouvali s Pá-
nem Bohem jako s nejlepším Přítelem, 
který nás vždycky vyslyší.

Když se dívám nazpátek, vidím zřetel-
ně, že Pán Bůh pro mne všechno napláno-
val. Nejprve trpělivě čekal na mé obráce-
ní, potom dopustil tu autohavárii. Kdyby 
nedošlo k té pro mě tak těžké události, ne-
vím, jak by se dál vyvíjel můj život. Jistě 
bych byla směřovala za „světským“ živo-
tem. Možná bych byla skončila tragicky. 
Ta nehoda se pro mě stala blahoslaven-
stvím. Díky ní jsem prožila hluboké obrá-
cení. Na „druhé straně“ jsem potkala Je-
žíše i Marii, ale také šokující skutečnost 
pekla a zlých duchů. Vím, že nebe, očis-
tec i peklo opravdu existují!

Irmina

(Zpracoval Jan Gaspars)
Z Miłujcie się! 3/2020 přeložila vv

(Redakčně upraveno)
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Evangelium – Mk 12,28b–34
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Je-
žíšovi a zeptal se ho: „Které přikázá-
ní je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: 
„První je toto: »Slyš, Izraeli! Hospodin, 
náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pá-
na, svého Boha, celým svým srdcem, 
celou svou duší, celou svou myslí a ce-
lou svou silou.« Druhé je toto: »Miluj 
svého bližního jako sám sebe.« Žád-
né jiné přikázání není větší než tato.“ 

Učitel Zákona mu na to řekl: „Správ-
ně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že 
on je jediný a není jiného kromě ně-
ho a milovat ho celým srdcem, celým 
rozumem a celou silou a milovat bliž-
ního jako sám sebe je víc než všechny 
oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že uči-
tel Zákona odpověděl rozumně, řekl 
mu: „Nejsi daleko od Božího králov-
ství.“ A nikdo se už neodvážil dát mu 
nějakou otázku.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Kristem. Úryvkem, který jsme právě vy-
slechli, začíná druhá část listu. Přečtě-
te si ten list, jestli máte čas. Až doposud 
Pavel mluvil o svém životě a povolání, 
o tom, jak milost zcela přeměnila jeho 
život a plně jej vydala do služeb evange-
lizace. V tomto bodě se dotazuje přímo 
Galaťanů – staví je před rozhodnutí, kte-
rá učinili, a před jejich životní okolnosti, 
které by mohly zmařit prožitou milost.

Apoštolovo vyjadřování není zrovna 
zdvořilé: „Jen to bych od vás rád věděl“ 
(píše). V jiných listech spíše najdeme vý-
razy jako „bratři“ anebo „milovaní“, tady 
nikoli. Pavel se totiž hněvá, oslovuje je vše-
obecně jako „Galaťany“ a dvakrát je ozna-
čuje za „pošetilce“, což není uctivý výraz. 
Pošetilý znamená nerozvážný a naznaču-
je mnoho dalšího... Pavel nemyslí, že by 
snad byli nerozumní, ale nazývá je takto, 
protože – téměř bez povšimnutí – riskují, 
že ztratí víru v Krista, kterou s takovým 
nadšením přijali. Jsou pošetilí, neboť si 
neuvědomují, že zde hrozí ztráta onoho 
drahocenného pokladu, krásy spočívající 
v Kristově novosti. Apoštolův údiv a smu-
tek jsou zjevné. Nikoli bez hořkosti upo-
míná ony křesťany na své první hlásání, 
kterým jim nabídl možnost, aby nabyli 
do té doby nečekané svobody.

Apoštol se ke Galaťanům obrací s do-
tazy, jimiž zamýšlí otřást jejich svědomím: 
proto je tak důrazný. Jedná se o řečnic-
ké otázky, protože Galaťané velice dobře 

vědí, že jejich příchod k víře v Krista je 
plodem milosti, obdržené při hlásání 
evangelia. Pavel je přivádí k počátkům 
křesťanského povolání. Slovo, které od 
něj vyslechli, se soustředilo na lásku Bo-
ha, která se plně zjevila v Ježíšově smr-
ti a zmrtvýchvstání. Pavel pravděpodob-
ně nemohl najít přesvědčivější vyjádření 

než ono, které během svého hlásání ví-
cekrát opakoval: „Už nežiji já, ale žije ve 
mně Kristus. Avšak tento život v těle ži-
ji ve víře v Božího Syna, protože on mě 
miloval a za mě se obětoval.“ (Gal 2,20) 
Pavel nechtěl znát nic jiného, než ukři-
žovaného Krista (1 Kor 2,2). Galaťané 
mají na tuto událost pohlížet, aniž by se 
rozptylovali jiným hlásáním. Pavlovým 
úmyslem je zahnat tyto křesťany do úz-
kých, aby si uvědomili, co je v sázce, a ne-
dali se zvábit hlasem sirén, který je hod-
lá přivést ke zbožnosti založené výlučně 
na úzkostlivém dodržování příkazů. No-
ví hlasatelé, kteří do Galacie dorazili, je 
totiž přesvědčili, aby se vrátili zpět k pří-

kazům, které se dodržovaly a vedly k do-
konalosti před příchodem Krista, který 
spásu přináší zdarma.

Galaťané ostatně velmi dobře chápali, 
na co apoštol naráží. Zajisté zakusili pů-
sobení Ducha Svatého ve svých společen-
stvích: tak jako v jiných církvích se také 
u nich projevila milosrdná láska a různá 
další charismata. Když jsou takto přitla-
čeni ke zdi, jsou nuceni uznat, že to, co 
prožívali, bylo novým dílem Ducha. Na 
začátku jejich víry tudíž stála Boží inicia-
tiva, nikoli lidé. Duch Svatý byl hybatelem 
jejich prožitku, umístit jej nyní do pozadí 
a upřednostnit vlastní konání – tedy do-
držování předpisů Zákona – by bylo po-
šetilé. Svatost pochází z Ducha Svatého 
a je zdarma dána Ježíšovým vykoupením: 
to nás ospravedlňuje.

Svatý Pavel takto vybízí také nás k za-
myšlení: Jak prožíváme víru? Zůstává lás-
ka ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Kris-
ta středem našeho každodenního života 
jako zdroj spásy, anebo se spokojíme s ně-
jakou zbožnou formalitou, abychom uklid-
nili svědomí? Jak prožíváme víru? Lne-
me k tomuto cennému pokladu, ke kráse 
Kristovy novosti, anebo dáváme přednost 
něčemu, co nás chvilkově přitahuje, ale 
potom zanechává v nitru prázdnotu? Po-
míjivost často klepe na dveře našich dní, 
je to však smutná iluze, která nás vrhá do 
povrchnosti a brání v rozlišení toho, zač 
má skutečně cenu žít.

Bratři a sestry, udržujme si nicméně ne-
ochvějnou jistotu, že Bůh nás nadále zahr-
nuje svými dary, i když nás od něj vzdaluje 
pokušení. V dějinách a také dnes se usta-
vičně dělo něco podobného, co se stalo 
Galaťanům. [...] Apoštol zdůrazňuje Ga-
laťanům, že Otec „uděluje Ducha a dělá 
mezi nimi zázraky“ (3,5). Mluví v přítom-
ném čase, neříká „Otec uděloval Ducha“, 
nýbrž „uděluje“ a „dělá“ zázraky, protože 
navzdory veškerým těžkostem i navzdory 
našim hříchům, jimiž odporujeme Boží-
mu konání, nás Bůh neopouští, ale zůstá-
vá s námi ve své milosrdné lásce. Bůh je 
nám stále nablízku ve své dobrotě. Je ja-
ko otec, který denně vystupoval na tera-
su, aby spatřil vracejícího se Syna: Otco-
va láska vůči nám nezeslábla...

Přeložila Jana Gruberová,  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu 

(Redakčně upraveno)

Pošetilí Galaťané 
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2
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ZMĚNA  PROGRAMU  VYHRAZENA

Pondělí 1. 11. 2021
6:05 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (22. díl): 
Autor a průvodce Marek Orko Vácha 6:30 Vysočina 
– odkaz Josefa Jambora 7:10 Kdo chce kam ... 
7:35 Čičmianské tajemství 8:10 Hledání skrytých sva-
tých míst: Ostrov Tinos 9:00 Živě s Noe [L] 9:20 Outdoor 
Films s Andreou Radomskou (55. díl): Doprovázení umí-
rajících 10:55 Bohem zapomenuté kouty 11:35 Živě 
s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední mod-
litba [L] 12:05 Mše svatá ze Slavnosti Všech sva-
tých: Ostrava, kaple Telepace [L] 12:50 Dopis z Indie 
13:10 Žalman & spol. na Mohelnickém dostavníku 
2013 14:00 Za obzorem [L] 14:35 Noční univerzita: 
Prof. Petr Slavíček – Věda o vědě – co ví vědci na 
vědce [P] 16:05 V souvislostech 16:25 Zachraňme 
kostely: Kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku a kos-
tel Narození Panny Marie v Kryrech 16:45 Nebe 
nad hlavou 17:05 Mezi pražci (99. díl): Říjen 2021 
18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky (155. díl): 
Zachodi slunečko červene 18:20 S Hubertem do lesa: 
Fešák z bažantnice 18:35 Buon giorno s Františkem 
19:20 Zemřít v pokoji: Paliativní péče vs eutanazie [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Biblická studna [L] 21:10 Hans 
Frei 21:55 Cvrlikání (70. díl): Petr Linhart: Milostné vzpo-
mínky na čp.8 23:05 Kulatý stůl: Dítě v srdci 0:30 Za 
obzorem 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 2. 11. 2021
6:05 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (23. díl): 
Autor a průvodce Marek Orko Vácha 6:25 Vezmi a čti: 
Říjen 2021 6:40 Mladí salesiánští misionáři 2017 – 
Argentina – Mapučové 7:00 Plnou parou do srdce 
Beskyd 7:35 Noční univerzita: P. Tomáš Reschel – 
Etika ctnosti v díle A. MacIntyrea 8:35 V souvislostech 
9:00 Živě s Noe [L] 9:20 U NÁS aneb Od cimbálu o li-
dové kultuře: 30+1 se Soláněm 10:45 Jezuitské redukce 
v Paraguayi 11:00 Zemřít v pokoji: Paliativní péče vs 
eutanazie 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 V pohorách po horách: Vodopády 
Bílé Opavy 13:05 Papež František a jeho umění vést 
14:00 Za obzorem [L] 14:35 Podzimní festival duchovní 
hudby 2013: A. Dvořák – Requiem 16:20 Ateliér užité 
modlitby 17:25 Pražská Loreta 18:00 Živě s Noe [P] 
18:15 Sedmihlásky (155. díl): Zachodi slunečko čer-
vene 18:20 S Hubertem do lesa: Ušáci 18:35 Animované 
biblické příběhy: Milosrdný Samaritán 19:05 Missio 
magazín: Říjen 2021 19:30 Zpravodajské Noeviny: 
2. 11. 2021 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Klapka: 
S Eduardem Pechem [P] 21:10 Po cestách víry (5. díl): 
HADŽ – životní cesta 22:05 G. Verdi: Requiem: Podzimní 
festival duchovní hudby 2018 23:35 Terra Santa News: 
27. 10. 2021 0:00 Za obzorem 0:30 Etiopie: Jděte a zís-
kávejte učedníky 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 3. 11. 2021
6:05 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (24. díl): 
Autor a průvodce Marek Orko Vácha 6:25 Zpravodajské 
Noeviny: 2. 11. 2021 6:45 Bačkorám navzdory: Josef, 
dělník milosrdenství 6:57 Padající andělé 7:25 Outdoor 
Films s Jakubem Šedivým (104. díl): Prvosjezdy asij-
ských řek na kajaku 9:00 Živě s Noe [L] 9:15 Generální 
audience papeže Františka [L] 10:15 Výpravy do di-
vočiny: Zátoka nosatých opic 11:20 V pohorách po 
horách: Vítkovská vrchovina 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 Sierra 
Leone: Ježíš v ulicích 13:20 Folkové prázdniny 

2016 14:00 Za obzorem [L] 14:35 Biblická studna 
15:35 ARTBITR – Kulturní magazín 15:45 V pohorách po 
horách: Klíč – Lužické hory 16:00 Zpravodajské Noeviny: 
2. 11. 2021 16:20 Grotesky Bustera Keatona: Frigo 
plave 17:20 Verbuňk, příběh na celý život 17:35 50 let 
Boží milosti 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Sedmihlásky 
(155. díl): Zachodi slunečko červene 18:20 S Hubertem 
do lesa: Černý rytíř 18:35 Strýček Emu: Osel svatým 
18:45 Průplav Božího přání 19:30 Terra Santa News: 
3. 11. 2021 [P] 19:50 Přejeme si … 20:05 Když bolí 
duše: Psychózy I. [L] 21:15 Adorace [L] 22:20 Noční 
univerzita: P. doc. Stanislav Přibyl – Kauzy manželské 
nulity u církevního soudu [P] 23:15 Hledání skrytých 
svatých míst: Ostrov Tinos 0:05 Generální audience 
papeže Františka 0:25 Za obzorem 0:55 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Čtvrtek 4. 11. 2021
6:05 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (25. díl): 
Autor a průvodce Marek Orko Vácha 6:25 Víra do kapsy 
6:40 Flešbeky – Godzone podcast 7:15 Harfa Noemova: 
G. Donizetti a jeho Messa di Gloria e Credo 7:40 Znovu 
v Nazaretu: Archeologie a tradice Ježíšova města 
8:35 Terra Santa News: 3. 11. 2021 9:00 Živě s Noe [L] 
9:20 Kulatý stůl: Dítě v srdci 10:45 Poletuchy: Na skok 
okolo Hradišťa 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 Fatima: Poselství Rusku 
13:35 Generální audience papeže Františka 14:00 Za 
obzorem [L] 14:35 Dvanáct rwandských mučednic 
14:50 Dokořán: S Petrem Pithartem 15:35 Než při-
jde zima 15:55 Zpravodajské Noeviny: 2. 11. 2021 
16:15 Saxofony a akordeon: Svatováclavský hudební fes-
tival 2020 17:40 Kostel sv. Vincenta de Paul, Bratislava 
– Ružinov 18:00 Živě s Noe [P] 18:15 Ovečky: 32. neděle 
v mezidobí [P] 18:40 Sedmihlásky (155. díl): Zachodi 
slunečko červene 18:45 S Hubertem do lesa: Případ pro 
ptáčkaře 19:00 Večeře u Slováka: 32. neděle v mezi-
dobí [P] 19:30 Zpravodajské Noeviny: 4. 11. 2021 [P] 
19:50 Přejeme si … 20:05 Jak potkávat svět (87. díl) [P] 
21:30 V pohorách po horách: Vodopády Bílé Opavy 
21:45 Poutníci času: S Petrou Bučkovou 22:05 Pod 
lampou [P] 0:10 Zpravodajské Noeviny: 4. 11. 2021 
0:30 Za obzorem 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 5. 11. 2021
6:05 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (26. díl): 
Autor a průvodce Marek Orko Vácha 6:30 Zpravodajské 
Noeviny: 4. 11. 2021 6:50 Za tajemstvím šumavských 
lesů 7:40 Církev za oponou: Křesťanské hodnoty 
7:55 Naše děti: Rožnovské slavnosti 2017 9:00 Živě 
s Noe [L] 9:20 Plamínky ohně 9:45 Rura na Folkových 
prázdninách 10:15 Biblická studna 11:15 Kouzlo strun 
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 Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů 
14:00 Za obzorem [L] 14:40 Když bolí duše: Psychózy I. 
15:55 Zpravodajské Noeviny: 4. 11. 2021 16:15 Barva 
lásky 16:50 Klapka: S Eduardem Pechem 18:00 Živě 
s Noe [P] 18:10 V pohorách po horách: Vodopády 
Bílé Opavy 18:20 S Hubertem do lesa: Veverčí záchra-
náři 18:35 Sedmihlásky (155. díl): Zachodi slunečko 
červene 18:40 Noční univerzita: Anselm Grün OSB – 
Ode mne k tobě 19:30 Vitráže v kapli Ducha Svatého 
19:50 Přejeme si … 20:05 Noemova pošta: Listopad 
2021 [L] 21:15 V pohorách po horách: Moravský kras 
– Drahanská vrchovina 21:30 Dekalog I.: První přiká-
zání 22:30 Cvrlikání (71. díl): AG Flek 23:35 Můj chrám: 
Akademický sochař Petr Váňa v kapli sv. Judy Tadeáše, 
Dobřichovice 0:00 Za obzorem 0:30 Vodopády milosr-
denství 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 6. 11. 2021
6:05 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (27. díl): 
Autor a průvodce Marek Orko Vácha 6:30 Dáváme lidem 
naději: Charita Valašské Meziříčí a její činnost 7:10 Egypt 
– unesené nevěsty 7:40 Až na konec světa 8:50 Strýček 
Emu: Osel svatým 9:00 Sedmihlásky (155. díl): Zachodi 
slunečko červene 9:05 Animované biblické příběhy: 
Milosrdný Samaritán 9:35 Ovečky: 32. neděle v me-
zidobí 10:00 Apoštolové [P] 11:10 Zpravodajské 
Noeviny: 4. 11. 2021 11:30 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus Domini 
12:05 Pod lampou 14:15 Duchovní malby (1. díl): 
Andělé 14:45 Něco navíc 16:00 Hosté naši milí: 
Rožnovské slavnosti 2019 17:00 Hledání skrytých 
svatých míst: Meteora [P] 18:00 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 18:55 Generace naděje: Příběhy dětí 
Mary’s Meals 19:30 V souvislostech [P] 19:50 Přejeme 
si … 20:05 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Grygarem: 
Žeň objevů 2020, 3. díl [P] 20:50 V pohorách po ho-
rách: Luční hora – Krkonoše [P] 21:00 Mezi pražci 
(100. díl): Listopad 2021 [P] 21:50 Evangelium podle 
Marka 23:50 Letem jazzem (15. díl): Zastavení s jazzo-
vými veterány 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 7. 11. 2021
6:05 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (28. díl): 
Autor a průvodce Marek Orko Vácha 6:30 Kmochův Kolín 
2019: Dechová hudba Mistříňanka – 1. část 7:00 Večeře 
u Slováka: 32. neděle v mezidobí 7:25 Poutníci času: Se 
Zdeňkem Bergmanem 7:45 Jak potkávat svět (87. díl) 
9:15 Něco navíc 10:30 Mše svatá z kaple Telepace [L] 
11:30 V pohorách po horách (27. díl): Ďurkovec – 
Bukovské vrchy 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V souvislos-
tech 12:40 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne 
13:20 Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Grygarem: Žeň ob-
jevů 2020, 3. díl 14:10 Muzikanti, hrajte 14:40 Grotesky 
Bustera Keatona: Frigo plave 15:40 V pohorách po 
horách (53. díl): Raxalpe – Rakousko 15:55 Mezi 
pražci (100. díl): Listopad 2021 16:40 Apoštolové 
18:00 Sedmihlásky (151. díl): Dyby byla ptačkem 
18:05 Strýček Emu: Svatomartinské (povídání) [P] 
18:15 Ovečky: 32. neděle v mezidobí 18:40 Animované 
biblické příběhy: Spravedlivý soudce 19:10 Stíny barbar-
ské noci 19:50 Přejeme si … 20:05 Dokořán: Se sestrou 
Benediktou Hübnerovou [P] 20:55 VOX IMAGINIS: 
„Deus semper maior“ [P] 22:30 Klapka: S Eduardem 
Pechem 23:35 Polední modlitba Sv. otce Františka 
23:55 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne 0:35 Rok 
vína 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 30. ŘÍJNA – 6. LISTOPADU 2021

 

Liturgická čtení
 
Neděle 31. 10. – 31. neděle 
v mezidobí 
1. čt.: Dt 6,2–6
Ž 18(17),2–3a.3bc–4.47+51ab
Odp.: 2 (Miluji tě, Hospodine, má 
sílo!)
2. čt.: Žid 7,23–28
Ev.: Mk 12,28b–34

nebo slavnost Výročí posvěcení 
kostela
1. čt.: 1 Král 8, 22–23.27–30
Ž 84(83),3.4.5+10.11
Odp.: 2 (Jak milý je tvůj příbytek, 
Hospodine zástupů!)
2. čt.: 1 Kor 3,9c–11.16–17
Ev.: Mt 16,13–19
nebo jiná čtení z Lekcionáře V

Pondělí 1. 11. – slavnost Všech 
svatých
1. čt.: Zj 7,2–4.9–14
Ž 24(23),1–2.3–4ab.5–6
Odp.: srov. 6 (To je pokolení těch, 
kdo hledají tvou tvář, Hospodine!)
2. čt.: 1 Jan 3,1–3
Ev.: Mt 5,1–12a

Úterý 2. 11. – Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé
1. čt.: 2 Mak 12,43–46
Ž 103(102),8+10.13–14.15–16.17–18
Odp.: Ž 37(36),39a (Spravedlivým 
přichází spása od Hospodina.)
2. čt.: Řím 5,5–11
Ev.: Mt 5,1–12a
nebo jiná čtení z Lekcionáře VI/2

Středa 3. 11. – nezávazná památka 
sv. Martina de Porres
1. čt.: Řím 13,8–10
Ž 112(111),1–2.4–5.9
Odp.: 5a (Blaze muži, který se 
slitovává a půjčuje. Nebo: Aleluja.)
Ev.: Lk 14,25–33

Čtvrtek 4. 11. – památka sv. Karla 
Boromejského
1. čt.: Řím 14,7–12
Ž 27(26),1.4.13–14
Odp.: 13 (Věřím, že uvidím blaho od 
Hospodina v zemi živých!)
Ev.: Lk 15,1–10

Pátek 5. 11. – ferie
1. čt.: Řím 15,14–21
Ž 98(97),1.2–3ab.3cd–4
Odp.: srov. 2b (Hospodin zjevil svou 
spásu před zraky pohanů.)
Ev.: Lk 16,1–8

Sobota 6. 11. – nezávazná sobotní 
památka Panny Marie
1. čt.: Řím 16,3–9.16.22–27
Ž 145(144),2–3.4–5.10–11
Odp.: srov. 1 (Budu velebit tvé 
jméno, můj Bože, králi.)
Ev.: Lk 16,9–15

Pondelok 1. 11. o 20:15 hod.: Faustína – apoštolka 
Božieho milosrdenstva (dokument)
Životopisný film o Faustíne M. Kowalskej predstavuje dielo kato-
líckej mystičky, ktoré je také výnimočné, že prekročí hranice Poľ-
ska a obletí celý svet.

Utorok 2. 11. o 19:30 hod.: Svätá omša
Priamy prenos z kaplnky TV LUX v deň Spomienky na všetkých 
verných zosnulých.

Streda 3. 11. o 18:20 hod.: 
Brat František (Chlieb života – Eucharistia)
Animovaný seriál pre deti. Pripojme sa k veselému bratovi Fran-
tiškovi! Dnes nám cez inšpiratívne a poučné prezentácie vysvetlí 
všetko o sviatosti Eucharistie.

Štvrtok 4. 11. o 20:20 hod.: Adorácia
Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou.

Piatok 5. 11. o 20:30 hod.:  
Dôkaz viery: Svätý Valentín (film)
Malý zvedavý chlapec, ktorý vyrastal bez otca, sa dozvie vďaka 
nájdeným listom dávný príbeh lásky svojich rodičov. Zistí, že sa 
jeho mama zázračne uzdravila zo slepoty spôsobenej cukrovkou...

Sobota 6. 11. o 16:00 hod.:  
Fatimská sobota
Priamy prenos modlitby svätého ruženca a svätej omše z Národ-
nej baziliky v Šaštíne.

Nedeľa 7. 11. o 16:15 hod.:  
Apoštol Peter (film)
Filmový príbeh záveru života apoštola Petra, ktorý počas svojich 
posledných mesiacov vo väzení ovplyvnil životy desiatok voja-
kov, odsúdených a väzniteľov. Jeho silný príbeh odvahy, príbeh 
neochvejnej viery. Bol skutočne «skalou», na ktorej Ježiš Kristus 
postavil svoju Cirkev.

Programové tipy TV LUX od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 31. 10. PO 1. 11. ÚT 2. 11. ST 3. 11. ČT 4. 11. PÁ 5. 11. SO 6. 11.

Antifona 1028 1148 1573 1777 1785 2007 1075 1197 1722 1941 1106 1230 1666 1883

Žalm 783 881 783 881 786 884 783 881 783 881 785 883 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 1029 1148 1573 1777 1582 1786 1076 1197 1723 1941 1107 1231 1666 1883

Antifony 1030 1149 1574 1778 1786 2008 1076 1198 1092 1215 1107 1232 1123 1248

Žalmy 1030 1150 813 914 1786 2008 1076 1198 1093 1215 1108 1232 1124 1249

Krátké čtení a zpěv 1033 1152 1574 1778 1789 2011 1079 1201 1724 1942 1111 1235 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 724 817 1575 1779 1789 2012 1584 1788 1724 1943 1111 1235 1669 1886

Prosby 1033 1153 1575 1779 1790 2012 1080 1202 1724 1943 1111 1236 1655 1886

Závěrečná modlitba 724 817 1575 1780 1582 1787 1584 1789 1585 1790 1112 1236 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 1034 1157 1264 1402 1792 2014 1081 1203 1096 1220 1112 1237 1127 1253

Antifony 1035 1155 1576 1780 1792 2014 1081 1203 1097 1220 1113 1237 1128 1253

Žalmy 1035 1155 1265 1403 1792 2015 1081 1204 1097 1220 1113 1238 1128 1254

Krátké čtení 1037 1157 1576 1780 1795 2017 1084 1206 1100 1223 1115 1240 1130 1256

Závěrečná modlitba 724 817 1575 1780 1582 1787 1084 1206 1100 1224 1116 1240 1131 1256

Nešpory: SO 30. 10.

Hymnus 1024 1143 1577 1781 1577 1781 1583 1787 1085 1208 1727 1946 1117 1242 1132 1258

Antifony 1025 1144 1570 1773 1578 1782 1796 2019 1086 1209 1102 1226 1118 1243 1133 1259

Žalmy 1025 1144 1570 1773 1578 1782 1797 2019 1087 1209 1102 1226 1118 1243 1133 1259

Kr. čtení a zpěv 1027 1146 1572 1776 1580 1784 1798 2021 1089 1212 1730 1949 1120 1246 1135 1261

Ant. ke kant. P. M. 723 816 1572 1776 1580 1785 1799 2021 1584 1789 1731 1950 1121 1246 725 818

Prosby 1028 1147 1572 1776 1580 1785 1799 2021 1090 1212 1731 1950 1121 1246 1135 1261

Záv. modlitba 724 817 1575 1780 1575 1780 1582 1787 1584 1789 1585 1790 1122 1247 725 818

Kompletář: 1238 1374 1238 1374 1242 1379 1242 1379 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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SVATÁ HODINA
Catalina Rivas • Přeloženo z angličtiny 
s přihlédnutím ke španělskému originálu • Úvod 
Monsignor René Fernández Apaza, arcibiskup 
z Cochabamby

Pán Ježíš apoštoly v Getsemanské zahradě napomíná: „Což 
jste nemohli jednu hodinu se mnou bdít?“ Tato knížka obsahuje 
modlitby pro tuto svatou hodinu během adorace, které obdrže-
la bolívijská mystička Catalina Rivas v soukromém zjevení Pána 
Ježíše a Panny Marie. Uživateli této brožurky je tak umožněno 
bdít s Pánem Ježíšem ve spojení s Pannou Marií, která nejvěrně-
ji setrvávala v rozjímání nad životem, smrtí a zmrtvýchvstáním 
svého Syna a našeho Pána Ježíše Krista.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A6, 32 stran, 43 Kč

SVATÝ JOSEF • TEXTY, MODLITBY, 
POBOŽNOSTI A NOVÉNY
Editor doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.

Tato kapesní brožurka představuje osobnost sv. Jo-
sefa, včetně míst v Písmu svatém s ním spojených. Dále 

obsahuje velké množství modliteb a pobožností k tomuto světci, 
rovněž dvě novény. V závěru mj. najdeme texty základních mod-
liteb, církevních přikázání, dále pak základní pravdy křesťanské 
víry a morálky, přehled darů Ducha Svatého.

Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství  
Brož., A6, 88 stran, 58 Kč

SVATÝ MARTIN
Petr Jankovec • Ilustrovala Markéta Štefková • Odpovědný 
redaktor Pavel Mareš

V knize promlouvá k dětem sám svatý Martin. Římský voják, 
poustevník a biskup vypráví poutavě o svém dobrodružném ži-

votě, plném překvapivých zvratů. Klade přitom dětem moudré 
i zvídavé otázky a vede je k zamyšlení, modlitbě a konání dob-
rých skutků. Celým vyprávěním prochází nitka křesťanského 
učení a zvěst o nekonečné Boží dobrotě a lásce. I Martin měl 
své slabosti, dovedl ale druhým ukázat 
sílu modlitby a krásu křesťanského ži-
vota pod Božím vedením. Vhodné pro 
děti od 9 let.

Karmelitánské nakladatelství   
Váz., 190x155 mm, křídový papír,  

64 stran, 199 Kč

KECHARITOMENE • ODHALTE JEJÍ NEOBYČEJNÉ 
TAJEMSTVÍ A POZNEJTE SVÉ URČENÍ!
P. Dominik Chmielewski SDB • Předmluva P. Piotr Glas 
Slovo teologa P. Prof. Robert Skrzypczak, ThD. • Úvodní slovo 
k českému vydání Anna Martinková • Překlad Jindra Hubková

Kniha je neobyčejnou učebnicí duchovního boje. A je to i výzva 
obracející se na čtenáře, aby vstoupil do Mariiny školy a nechal 
se jí formovat z mocí Ducha Svatého a v mocné autoritě Ježíše 
Krista – a aby ho vedla k objevu lásky nebeského Otce, nekoneč-
ně přesahující jakoukoli jinou lásku. Čtenář je zván stát se sou-
částí pokolení Ženy, připravujícího se na ta největší vítězství v du-
chovním boji o věčný život. Ale nejprve je zapotřebí Pannu Marii 
poznat – onu tajemnou Kecharitomene (milostiplná). Jakmile ji 
čtenář pozná, zamiluje se do ní, tak jako se do 
ní navěky zamiloval Bůh. Pak už neu couvne ani 
před těmi nejnáročnějšími výzvami. Vždyť v její 
škole, v útočišti jejího Neposkvrněného Srdce 
se lze ve vlastním duchovním boji stát svědky 
neobyčejných divů a přelomových okamžiků...

Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství  
Brož., A5, 192 stran, 198 Kč

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

PRO DĚTI

VE ŠKOLE PANNY MARIE


