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klonnost, kterou propůjčila svatému Jo-
sefovi. Vždyť Bůh mu svěřuje to nejcen-
nější, co má: svého Syna Ježíše a Pannu 
Marii. Díky společenství svatých vždy cí-
tíme, že jsou nám blízcí svatí muži a že-
ny, kteří jsou našimi patrony, například 
kvůli jménu, které nosíme, kvůli kostelu, 
ke kterému patříme, kvůli místu, kde ži-
jeme, a tak dále, dokonce i kvůli osobní 
zbožnosti. A to je důvěra, která nás mu-
sí vždy povzbuzovat, když se k nim ob-
racíme v rozhodujících okamžicích své-
ho života. Není to magie, není to pověra, 
oddanost svatým; je to prostě rozhovor 
s bratrem, sestrou, kteří jsou před Bo-
hem, kteří vedli spravedlivý život, svatý 
život, vzorný život a nyní jsou před Bo-
hem. Mluvím s tímto bratrem, s touto 
sestrou a prosím je o přímluvu za potře-
by, které mám.

Právě proto bych rád zakončil tuto ka-
techezi modlitbou ke svatému Josefovi, ke 
které mám zvláštní vztah a kterou recituji 
každý den už více než 40 let. Je to modlit-
ba, kterou jsem našel v modlitební knížce 
Sester Ježíše a Marie z konce 17. století. 
Je velmi krásná, ale více než modlitba je 
to výzva tomuto příteli, tomuto otci, to-
muto našemu ochránci, kterým je sva-
tý Josef. Bylo by hezké, kdybyste se tuto 
modlitbu naučili a opakovali ji. Přečtu ji:

„Slavný patriarcho svatý Josefe, jehož 
moc umí učinit nemožné věci možnými, 
přijď mi na pomoc v těchto chvílích úz-
kosti a těžkostí. Vezmi pod svou ochranu 
ty vážné a obtížné situace, které ti svěřu-
ji, aby měly šťastné řešení. Můj milovaný 
Otče, veškerou svou důvěru vkládám do te-
be. Ať se neříká, že jsem tě vzýval nadarmo, 
a protože s Ježíšem a Marií můžeš všech-
no, ukaž mi, že tvá dobrota je stejně velká 
jako tvá moc.“

Svěřuji se touto modlitbou svatému 
Josefovi každý den už více než 40 let: je 
to stará modlitba. Amen.

Přeložil Petr Vacík,  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu 

(Redakčně upraveno)

Poznámky:

 (1) V italštině slovo comunione označuje spole-
čenství i přijímání. [pozn. překl.]

Ula, rok 2012

Ve škole byla Ula výbornou žá-
kyní, což dokládají její vysvěd-
čení a diplomy. Společně se 

sestrou Magdou se účastnily společen-
ství Hnutí Světlo–Život v naší farnosti. 
Vlastně v něm dozrávaly ve víře a zažíva-
ly lásku a přítomnost Boha. Kdysi bych 
tvrdila, že dcery jsem vychovala já a moji 
nejbližší. Dnes vím, že naším skutečným 
a jediným Otcem je Bůh, kterému děkuji 
za výchovu a péči o nás.

O Ulině nemoci – lymfoblastické leu-
kémii jsme se dozvěděli 21. ledna 2013. 
Prožili jsme období otázek. Ptali jsme se: 
„Proč? Přece jsme všichni Bohu tak blíz-
ko.“ To je nemožné! Objevila se vysvětle-
ní: „Je to taková zkouška – zážitek, kterým 
musíme projít.“ Ula to snášela asi nejlíp. 
To ona sama nás uklidňovala, abychom 
Pánu Bohu důvěřovali. Říkala, že někdy 
musíme zažívat utrpení; že se tehdy učíme 
pokoře a trpělivosti. Ula napsala ve svém 
svědectví, že samotná nemoc nebyla tak 
strašná, ale hrozné bylo její dlouhodobé, 
nebezpečné a obtížné léčení.

Pamatuji si, že prvním krokem v ne-
mocniční izolační místnosti bylo ode-
vzdání se Bohu. Rozhodli jsme se modlit 
Pompejskou novénu a zároveň jsme všich-
ni prosili o modlitbu za Ulino uzdravení. 
Léčba steroidy způsobovala bolesti kos-
tí, páteře. Viděla jsem utrpení v Uliných 
očích, ale neuronila ani slzičku. Snášela 
to trpělivě. Jednou mě poprosila, abych 
se u ní stále modlila Zdrávas, Maria, to 
ji uklidňovalo a zmírňovalo bolest. Dou-
fali jsme, že bude líp a že se Ula uzdraví, 
jen musí trpělivě vytrvat v léčbě. Všech-
ny svátky se nám podařilo prožívat doma. 
To byly tehdy dvojnásobné svátky, poně-
vadž jsme se radovali z toho, že můžeme 
být všichni spolu. Žel, na oddělení dět-
ské onkologie mohli s Ulou pobývat je-
nom nejbližší a vždy jen jeden, kvůli její 
slabé imunitě.

Den po Božím Těle jsme se dozvědě-
li, že nemoc nepolevila; tehdy lékaři roz-
hodli o transplantaci kostní dřeně. Spo-
lečně s Ulou jsme rozvažovali, co nám tím 

chce Bůh říci. Nepřestávali jsme v mod-
litbách. Ula se nevzdávala, ačkoliv trpě-
la. S velkým zájmem využívala spolupráce 
s učiteli a možnosti dál studovat, rozhod-
la se učit francouzsky. Zdokonalovala se 
ve hře na kytaru, zpívala, když byla do-
ma, hrála na klávesách. Rozhodla se ne-
ztrácet čas, kterého během nemoci mě-
la hodně, ale zároveň tak málo: někdy jí 
chemoterapie vzala i sílu k rozhovoru. 

Ula nacházela ukonejšení v Bohu. Ráda 
si popovídala s kněžími, žila ze svátostí 
– zpovědi a svatého přijímání. Toho roku 
přijali Ulini vrstevníci svátost biřmování. 
Ula se žel nemohla na této události podí-
let spolu s nimi. Kněz Marek, nemocniční 
kaplan, řekl, že ve výjimečných situacích 
je možné se souhlasem a povolením bis-
kupa tuto svátost udělit v nemocnici. Ula 
to nechtěla odkládat na další roky. Řekla, 
že Ježíš přítomný v každé svátosti uzdra-
vuje mocí své lásky. Duchovně všechny, 
kteří ho s vírou přijímají, a tělesně jenom 
ty, pro které to bude poslední etapa jejich 
dozrávání do nebe.

Vzal si ji zmrtvýchvstalý Pán
Ula se narodila 20. září 1997 a odešla z tohoto světa 18. září 2013. Byla plná 

radosti, vtipná, byla duší společenství. Ráda se pomazlila, říkala něžná slůvka, 
ale dokázala také projevovat emoce vzteku a vzdoru.
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Biřmování proběhlo za účasti nejbliž-
ší rodiny v nemocniční kapli. Ula přijala 
jméno svaté Veroniky. Během své nemo-
ci třikrát obdržela svátost pomazání ne-
mocných. Když jsem jednou začala mod-
litbu prosbou o Ulino uzdravení, moje 
dcera řekla: „Mami, pros Boha, abych 
byla uzdravená podle jeho vůle. Protože 
Bůh mě může uzdravit, ale to on naplá-
noval celý můj život a může mít pro mě 
jiný plán. Jestli odmítnu jeho vůli, budu 
jistě víc trpět, nebo se dostanu na špatnou 
cestu.“ Řekla, že Bůh ji zná nejlíp a ví, co 
pro ni bude dobré, a pokud ji bude chtít 
vzít k sobě, nic to nezmění a my mu mu-
síme důvěřovat. Děkovali jsme za každý 
den jejího života na zemi. Jednoho dne 
byla Ula nějaká ztrápená. Zeptala jsem 
se: „Co se stalo?“ Odpověděla, že nic, ale 
že by potřebovala svátost smíření. Řekla 
jsem jí tenkrát, že jak tu leží, na nemoc-
ničním lůžku, jistě nehřešila. Odpověděla 
mi otázkou: „A ty snad, maminko, když 
tě někdo nebo něco naštve, necítíš v srdci 
zlost?“ A pochopila jsem, že z takových 
hříchů se zpovídám jenom při všeobec-
né zpovědi, ale zřídkakdy ve zpovědnici. 
Až do té doby jsem neuměla pochopit po-
vahu nejmenšího hříchu. Ula mě naučila 
přiblížit se k Bohu a učit se od něho lásce. 
Na izolačce jsme spolu četly Písmo sva-
té. Jednoho dne v něm Ula začala pod-
trhávat určité úryvky. Zvedla jsem tehdy 
hlas: „Co to děláš? Umazalas Písmo sva-
té!“ Tu mi Ula s úsměvem na tváři odpo-
věděla: „Můj Bůh, a budu s ním mluvit, 
jak budu chtít!“ Měla pravdu. Bůh k nám 
často mluvil skrze živé slovo. Od té doby 
jsem sama začala v Písmu svatém ozna-
čovat úryvky, které probouzely mé srdce.

Když se nový útok Uliny nemoci opa-
koval po každé chemoterapii, informova-
li nás lékaři o nemožnosti další léčby. Po-
tvrzovali, že je to konec a že se blíží smrt. 
Poslední chemoterapie už mohla Ulu za-

bít – byla již oteklá z té nemoci. Nemoh-
la polykat sliny. Po chemoterapii Ula za-
čala polykat a pít vodu. Označovala jsem 
to za Boží působení. Den po dni se cítila 
lépe. Všechno ukazovalo na to, že bude 
zdravá. Tehdy nám – celé rodině – dovo-
lili pobývat s Ulou, být s ní ještě celý mě-
síc. Její přání zapsané v svědectví – že by 
dala všechno, aby mohla pobývat společ-
ně se svými nejbližšími, se splnilo. Žel, 
objevila se další věc, a sice že zhoubné 
buňky ožily.

Bůh na naši rodinu vylil milost víry 
a lásky. Byli jsme přesvědčeni, že chce 
Ulu uzdravit ke své chvále. Když se Ula 
vracela domů, ptala se, zda by teď moh-
la jet do kostela v Sokółce a pomodlit se 
na místě, kde se v roce 2008 stal eucha-
ristický zázrak. Část konsekrované Hos-
tie se tehdy změnila v kousek lidského 
srdečního svalu, přičemž – jak potvrdi-
li experti – srdce velmi trpí a je ve stavu 
blízkém mrtvici. Pán Ježíš ukázal toto zá-
zračné znamení, aby nám objasnil, že on 
je skutečně přítomný v Eucharistii. Hned 
po Ulině návratu domů jsme podle její-
ho přání jeli do Sokółky. Tam nám ozná-
mila, že jí Pán Ježíš řekl, že bude trpět 
už jenom trošku. A tak to bylo. V sobo-
tu jsme jeli do nemocnice, aby jí vyměni-
li krev, a večer jsme zašli k našemu otci 
proboštovi převzít karmelitánský škapu-
líř. V neděli Ulu navštívili dobrovolníci 

z nadace „Pomoz jim“ – to bylo rados-
ti při hře s kalambúry! Tehdy jsem ji na-
posledy viděla tak rozveselenou. V pon-
dělí plná víry a úsměvu řekla, že ví, kdy 
ji Ježíš uzdraví – jak ona umře, tak on ji 
vzkřísí. Tolik v ní bylo víry...

V úterý 17. září 2013 ráno přijeli lékař, 
ošetřovatelky a kněz z hospice. Ula se ten 
den cítila velmi slabá a zůstala na lůžku. 
Večer měla silné bolesti hlavy. U domu se 
sešlo hodně lidí; modlili se růženec. My 
v domě jsme také bděli při modlitbě. Ula 
prosila, abychom se znovu modlili Zdrá-
vas, Maria – zdůrazňovala, že tato mod-
litba ztišuje její bolesti. Otec Kamil, který 
byl toho dne s námi, sloužil Eucharistii při 
Ulině lůžku. Tehdy naposledy přijala Ula 
svaté přijímání a bolesti přestaly. K ránu, 
ve středu 18. září 2013, počal Ulin dech 
slábnout. Zavolali jsme kněze a sami setr-
vávali v modlitbách. Toho dne bděli u Uly 
čtyři kněží, ošetřovatelka, lékař a nejbližší. 
Modlili jsme se Pompejskou novénu a ko-
runku k Božímu milosrdenství. Tehdy se 
můj muž Krzyś – Ulin táta – začal modlit 
a vysvětloval jí, že ji má hrozně rád a že je 
jenom jejím pozemským otcem, že jejím 
opravdovým Tátou je Bůh a že teď musí 
jít s ním. Po té modlitbě odevzdání jsem 
zapálila hromniční svíci a kněz z hospice 
se začal modlit litanie ke všem svatým. Při 
poslední invokaci litanie Ulin dech ztichl 
– odešla se všemi svatými; kněz z hospice 
přečetl kapitolu z Písma svatého z 18. září 
2013, z Knihy moudrosti 4,7–15 – paradox 
předčasné smrti. Vzal si ji zmrt výchvstalý 
Pán. V ten den, kdy Ula odešla, byla pa-
mátka svatého Stanislava Kostky – patro-
na dětí a mládeže. Tato fakta nám ujasni-
la, že Bůh byl, je a bude s námi po celý 
čas. Ula v to věřila nejvíc a nikdy nás ne-
chtěla obtěžovat svou nemocí, utrpením. 
Bůh nás obdaroval láskou ve chvíli smr-
ti naší dcery. Ta láska v nás trvá dodnes 
a určitě částečně představuje splněné Uli-
no přání, je výsledkem její víry. Bůh nám 
vzal bolest, smutek, trápení, daroval nám 
radost a zajistil, že i když Ula zemřela, ži-
je v plnosti štěstí s Bohem. I když se nám 
po Ule stýská, setrváváme pevně ve víře, 
že ji zanedlouho uvidíme. Dnes děkuji 
Bohu, že nám daroval tak skvělé a jemu 
oddané dítě.

Malgorzata, máma Uly
Z Miłujcie się! 2/2015 přeložila -vv- 

(Redakčně upraveno)

Ula snášela nemoc velmi vytrvale. 
Uklidňovala nás,  

abychom důvěřovali Pánu Bohu.

Ula (vlevo) s maminkou a se sestrou
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O KNĚŽSTVÍ
Svatý Jan Chrysostomos • Úvodní studie a komentář, překlad 
z řečtiny Jiří Pavlík • Odpovědná redaktorka Dagmar Kopecká 
• Recenzenti Mgr. et Mgr. Markéta Dudziková, Ph.D., 
a Benedikt Mohelník OP, Th.D.

Jedno z nejznámějších děl sv. Jana Chrysostoma, které však 
není snadné správně chápat a interpretovat. Literární žánr textu 
je složitý, okolnosti a postavy dialogu vyvolávají historické nejas-
nosti, autenticita zmiňovaných událostí je nejistá. Text je stylizo-
ván jako dialog dvou přátel, Jana a Basileia, v situaci, kdy mají oba 
být povýšeni do kněžské hodnosti. Rámec rozhovoru využívá Jan 
k tomu, aby představil vysoké hodnoty kněžské služby, vykreslil 

moc a důstojnost kněžství, ale také jeho nároky 
a rizika. V průběhu debaty postupně popisuje, 
jaké kvality a jaké vzdělání člověka uschopňují 
k této službě, na co všechno musí nositel kněž-
ství dbát, v čem se musí neustále zdokonalovat. 
Kněžství je pro Jana veřejným úřadem par ex-
cellence, jenž svou důležitostí převyšuje úřady světské i vojenské. 
A vzorem hodným napodobování je apoštol Pavel, který ztělesňu-
je obraz dokonalého kněze. Janův text patří k důležitým svědec-
tvím toho, jak církev jeho doby pohlížela na kněžský úřad a jak 
se v dějinách církve postupně utvářelo pojetí církevní autority.
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CÍRKEVNÍ OTEC O KNĚŽSTVÍ

NEJEN PRO DĚTI SPOLEČNĚ SE MODLÍME

ZÁHADNÝ DIAMANT
Roberto Morgese • Z italštiny přeložila 
Helena Křenková • Revize překladu Kateřina 
Lachmanová • Ilustrace Kateřina Šišperová

Desetiletý Kito z Konga pracuje do úmoru v dole, kde se těží 
vzácná surovina, ze které se vyrábějí malé elektronické součástky, 
zejména do mobilů a notebooků. Když jednoho dne dojde k zá-
valu, běží zpátky vyprostit svého mladšího bratra… a najde oprav-
dický diamant! Záhy to však někdo z dospělých vytuší a začne ho 
pronásledovat… Rád by vzácný nález donesl do bezpečí a zpeněžil, 
aby tak zajistil sobě i celé rodině lepší budoucnost. Podaří se mu to, 
nebo musí na své sny zapomenout? Napínavý příběh je sice vymyš-
lený, ale v mnohém pravdivý – vychází z reálných životních pod-
mínek milionů dětí v Africe i jinde. Cílem autora je rozšířit naše 
srdce, nejen obzory; rád by učinil malé i velké čtenáře citlivější na 
dramatické skutečnosti za hranicemi našeho blahobytného světa.
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MODLÍ SE CELÁ RODINA
Alvaro Grammatica • Překlad z italštiny Koinonia Jan Křtitel 
• Předmluva Mons. Josef Žák

Modlitbu v rodině označuje papež František za primární pro-
středek k tomu, abychom se spojili před živým Pánem, děkova-
li mu za všechny dobré věci a přednesli mu prosby za potřeby 
své rodiny i svých blízkých. Tato knížka nabízí pro takovou pří-
ležitost sedm světel a z nich vyplývajících 
sedm skutků pro každého člena rodiny. Tý-
denní cestu společné rodinné modlitby pro-
vází slova Písma svatého, komentář, myšlen-
ka církve a prosby.

Koinonia Jan Křtitel  
Brož., 105x170 mm, 72 stran, 110 Kč




