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Prof. Howard Storm

Nevěřil v existenci Boha

Pro Američany byla návštěva Paříže 
nejdůležitějším cílem jejich cesty po Ev-
ropě. Den po zhlédnutí Centre Georges 
Pompidou Howard Storm pocítil pronika-
vou bolest v žaludku – jako by byl zasaže-
ný střelou. Utrpení bylo tak hrozné, že se 
muž nemohl ovládnout a doslova vyl bo-
lestí. Přivolaný lékař profesorovi diagnos-
tikoval protržení dvanácterníku, píchl mu 
injekci morfia na utišení bolesti a odeslal 
ho na okamžitou operaci.

Po převezení pacienta do nemocnice 
se ukázalo, že ve Stormově dvanácterníku 
je veliký otvor, způsobený pravděpodobně 
vředy. Aby se zabránilo smrti, byla nutná 
okamžitá operace. Jak plynul čas, mor-
fium přestávalo působit. Profesor Storm 
čekal na operaci, ale instinktivně cítil, že 
to jsou poslední chvíle jeho života.

Myšlenka na smrt ho šokovala. Měl 
pouhých 38 let a byl nadějným umělcem. 
Za každou cenu chtěl žít, ale nezvlada-
telně ztrácel síly, s velkými potížemi dý-
chal, zvedal hlavu a mluvil. Po deseti ho-
dinách v nemocnici mu sestra sdělila, že 
chirurg odešel domů a že operace mů-
že být teprve na druhý den ráno. Taková 
informace pro pacienta byla jako rozsu-
dek smrti. Storm věděl, že do té doby ne-
přežije… Se slzami v očích se roz-
loučil se svou ženou a řekl jí, že ji 
velmi miluje. Ona ho pevně obja-
la a vzlykajíc ho políbila. Storm 
si byl jistý, že smrt je koncem vě-
domí i bytí člověka. Nevěřil v exis-
tenci Boha, a tím víc nevěřil v ne-
be, očistec i peklo.

Klinická smrt

Zničený obrovským utrpením 
Storm zavřel oči a pozvolna ho za-
čala obklopovat strašlivá temnota; 
cítil, že padá do zničující propas-
ti… V jisté chvíli profesor s údivem 
zjistil, že přece nadále žije a má 
výjimečně jasné vědomí a vnímá-
ní skutečnosti, která ho obklopu-
je. Byl si vědom svých problémů 

P. Mieczysław Piotrowski SJ

Od ateismu k živé víře
V létě roku 1985 prof. Howard Storm spolu se svou ženou a skupinou studentů pobýval v Evropě, navštěvujíce nejvýznam

nější galerie umění. Poslední etapou jejich cesty byla Paříž. Tam se přihodila událost, která změnila celý umělcův život.

slechnout. Ocitl se na místě, které připo-
mínalo ohromnou zamlženou halu vzbu-
zující strach. Profesor neviděl detaily, ale 
zdálo se mu, že jakýmsi tajemstvím pro-
niká prostor. Ve veliké vzdálenosti spatřil 
nezřetelné postavy připomínající lidi. By-
ly bledé a jejích oděv měl šedivou barvu. 
Storm se snažil, aby se k nim přiblížil, ale 
nebylo to možné, protože ty bytosti se od 
něho neustále vzdalovaly. Profesor si uvě-
domoval, že se musí co nejdříve podro-
bit operaci a že ti lidé jsou pro něho je-
dinou nadějí. V průběhu času se temnoty 
zvětšovaly a počet kolem něho kroužících 
zlověstných postav byl stále vyšší. Jejich 
přítomnost naplňovala Storma vzrůstají-
cím zděšením, protože z nich sálala nená-
vist, byly záludné a falešné. Když se muž 
ohlédl za sebe, viděl svoje tělo ležící na 
nemocničním lůžku a vedle sedící ženu. 
Tehdy pochopil, že pro něho čas skon-
čil a že to, co v současnosti zažívá, není 
nějakým hrozným snem, ale skutečnos-
tí plnou hrůzy.

Tajemné postavy, které profesora ob-
klopily a vedly ho neznámo kam, začaly 
náhle vykřikovat strašné kletby a urážky 
jemu adresované. Říkaly s jízlivým úsměš-
kem, že už zanedlouho budou na místě… 
Howard se vyskytoval v strašlivém prostře-
dí plném hrůzy. Tehdy si profesor uvědo-

mil beznadějnost situace, v níž se 
nachází. Osoby, které ho obklopo-
valy, měly zblízka strašlivé vzezře-
ní. Stávaly se víc a víc agresivní-
mi, mezi rouháním a proklínáním 
podrobovaly muže nejrozmanitěj-
šímu mučení… Ty bytosti byly na-
prosto zbaveny soucitu, ovládala 
je touha po nenávisti a nezkrot-
né ukrutnosti. V tu chvíli Storm 
pochopil, že to jsou lidé zavrže-
ní, kteří v době pozemského ži-
vota odmítli Boha, začali ho ne-
návidět a stali se tak naprostými 
egoisty. Profesor se bezvýsledně 
pokoušel bránit se před nimi, ale 
to vyvolávalo z jejich strany ještě 
větší agresi a výsměch… Pro Ho-
warda to byla situace přímo hrů-

s dvanácterníkem, ale už nepociťoval bo-
lest – jen si ji jasně pamatoval. Muž s údi-
vem zjistil, že stojí vedle svého lůžka v ne-
mocničním sále a vidí svoje vlastní tělo 
ležící bez pohybu. Vedle seděla se sklo-
něnou hlavou jeho žena Beverly. Profesor 
toužil za každou cenu se s ní zkontakto-

vat, ale bylo to bezvýsledné. Žena vůbec 
nereagovala, jenom seděla bez pohybu, dí-
vajíc se na podlahu. Nemocniční sál Stor-
movi připadal zářivě osvětlený. Profesor 
všechno viděl v nejpodrobnějších detai-
lech, a jako nikdy dřív, neobvykle ostře 
a jasně. Byl velmi roztrpčen, že nemohl 
navázat kontakt se svou ženou. V jisté 
chvíli uslyšel hlasy: „Pojď okamžitě odtud. 
Pospěš si. Čekáme tu na tebe odedávna, 
abychom ti pomohli.“ V té chvíli Storm 
pocítil, že když ten pokoj opustí, už ni-
kdy se do něj nevrátí… Tajemné hlasy na-
léhaly: „Nedokážeme ti pomoci, jestliže 
odtud neodejdeš.“ Muž se rozhodl je po-

Zážitek z pomezí života a smrti pro
fesora Storma úplně proměnil, změ
nil jeho dosavadní hierarchii hodnot 
i způsob myšlení. Z ateisty se stal člo
věkem živé víry a modlitby… 
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zostrašného utrpení a děsivé beznaděje, 
jakou dosud nikdy nezažil…

V jedné chvíli uslyšel vnitřní hlas, který 
ho vybízel k tomu, aby prosil Boha o po-
moc. Storm zpočátku toto pomyšlení od-
mítal, ale ta výzva k modlitbě se stávala 
stále mocnější… Profesor se ale nemod-
lil po celý svůj dospělý život, a proto ne-
věděl, jak se to dělá. Po chvíli si připo-
menul úryvky z modlitby Otče náš a další 
jednoduché formulace z časů dětství a za-
čal je opakovat. Ke svému údivu si muž 
všiml, že když se zmateně pokoušel mod-
lit, ony strašné postavy začaly poplašeně 
utíkat. Křičely přitom s velikým vztekem, 
že se modlí zbytečně, protože ho i tak ni-
kdo neuslyší, když Bůh neexistuje. Děsily 
Storma rovněž tím, že teprve teď si s ním 
popovídají, a přitom vykřikovaly strašná 
rouhání proti Bohu a Nejsvětější Matce. 
Profesor neustále opakoval slova mod-
litby a zakoušel její velikou sílu, když vi-
děl, s jakým vztekem od něj zlí duchové 
utíkají. Pochopil, že kdyby přestal Ježíše 
prosit o pomoc, ty postavy by se okamži-
tě vrátily, a tehdy by nanovo začala jeho 
duchovní mučírna, která byla tak strašná, 
že v porovnání s ní se mu největší utrpe-
ní, jaké zažil v nemocnici, jevilo jako zce-
la nepatrné.

Spatřil sám sebe v pravdě

Když Storm opakoval slova modlitby, 
uviděl sám sebe v pravdě a ocenil, co bylo 
v jeho minulém životě dobré a co špatné. 
Profesor si uvědomil, že po celý svůj po-
zemský život stavěl pomník největšímu 
bůžkovi, kterým byl jeho egoismus. Plně 
zaměřený na sebe se za každou cenu chtěl 
stát slavným a toužil, aby jeho obrazy by-
ly prohlíženy a obdivovány lidmi na celém 
světě. Nyní pochopil, že jeho vztah k so-
chám a obrazům, které měl ve své sbírce, 
a také k rodině i k domu byl nepřiměřený 
a že celý systém hodnot, jakým se v živo-
tě řídil, byl jenom výrazem jeho sobectví. 
Právě to zaměření na sebe, které se proje-
vovalo v mnoha jeho nečistých hříších, ho 
připodobňovalo těm ohavným bytostem, 
které ho přiváděly ke skutečnosti nepřed-
stavitelného utrpení. Všechno to, čeho si 
dosud tak cenil a co dávalo smysl jeho ži-
votu, nemělo teď žádný význam. Storma 
ovládl veliký stud a lítost za jeho dosavad-
ní vztah k Bohu a k lidem. Ve skutečnosti 
profesor nebyl žádným zlodějem, nikoho 

nezavraždil, respektoval právo i nepsa-
ná pravidla civilizovaného života, ale to 
všechno bylo málo k důstojnému živo-
tu člověka. Jeho vírou a životní normou 
bylo sobectví a bezohledný individualis-

mus, a soucítění s druhými vnímal jako 
znak slabosti. Storm si také uvědomil, že 
po celý život v sobě nosil skrytou zlost 
a nechuť odpustit vlastnímu otci a opo-
zici kvůli situa cím a záležitostem, které 
nemohl kontrolovat. Nyní byl zcela bez-
radný a slabý… Umělec tehdy pochopil, 
že už mu mnoho nechybělo k tomu, aby 
se stal stoprocentním sobcem tak jako ti 
nenávistí planoucí odsouzenci, a že by se 
k nim připojil na celou věčnost.

Světlo naděje

Uvědomění si spáchaných hříchů 
a zmarněného života způsobovalo, že 
Howarda ovládla zdrcující lítost kvů-
li všemu, co z vlastní vůle zlého konal 

a co vycházelo z jeho sobectví a navíc je 
ještě prohlubovalo. A právě tehdy profe-
sor Storm uslyšel svůj zpěv z doby dět-
ství. Byl to neustále opakovaný refrén: 
„Ježíš mě má rád, ... la la la.“ Jako dítě 
tak Storm často zpíval během programu 
v nedělní školce. V té strašlivé temnotě, 
která ho nyní obklopovala, profesor ve-
lice toužil po přítomnosti někoho, kdo 
ho bezpodmínečně miluje a postará se 
o něho. Zpěv „Ježíš mě má rád“ se stá-
val Stormovou modlitbou a největší tou-
hou celé jeho bytosti. Muž pociťoval ce-
lou bytostí, že v té beznadějné situaci je 
Ježíšova láska pro něho jedinou záchra-
nou a vysvobozením. Díky této modlit-
bě se v něm začalo probouzet světlo na-
děje. Storm poprvé ve svém dospělém 
životě začal horoucně toužit, aby to by-
la pravda, že ho Ježíš miluje, a proto za-
čal z celého srdce volat: „Zachraň mě, 
Ježíši!“ V jedné chvíli spatřil v temnotě, 
která ho obklopovala, malinké světélko, 
jakoby sotva viditelné hvězdy, která se 
pomalu stávala jasnější a větší. Vzbuzo-
vala dojem, že se k němu přibližuje veli-
kou rychlostí. Fascinován jejím svitem od 
ní nemohl odtrhnout zrak. To světlo ne-
oslepovalo, ačkoliv bylo jasnější než slun-
ce a nádhernější než cokoliv, co profesor 
do té doby viděl. Když se světlo k němu 
přiblížilo, uvědomil si, že to není žádná 
hvězda, ale Osoba, která vyzařuje neuvě-
řitelnou lásku. Byl to zmrtvýchvstalý Je-
žíš Kristus, Spasitel a Pán celého vesmí-
ru. Přesně v tu chvíli byl Howard Storm 
zahrnut Ježíšovou láskou. V jejím světle 
spatřil záplavu svých hříchů, celé zlo jež 
způsobil svým ateismem. Navzdory boles-
ti plynoucí z pravdy o sobě samém pro-
fesor pocítil, že je jako marnotratný syn 
milován láskou, která odpouští všechny 
hříchy, léčí největší rány a navrací ztrace-
nou hodnost Božího dítěte. Pochopil, že 
nutnou podmínkou vysvobození ze straš-
ného otroctví hříchů je zkroušenost a při-
jetí daru Božího milosrdenství.

Howard zažil Boží lásku tak intenzív-
ním způsobem, že nebyl schopen najít 
slov ani srovnání, aby své zážitky doká-
zal sdělit druhým. Plakal štěstím a lítostí 
nad svými hříchy. Cítil se milovaný a při-
jatý i přes svoje četné viny. Ježíš Kristus 
ho vzal do náruče, aby ho vyzvedl z tem-
né a hrůzu budící skutečnosti, která ved-
la přímo do pekla. Storm měl dojem, jako 

Jeho vírou a životní normou bylo 
sobectví a bezohledný individualis
mus a soucítění s druhými vnímal ja
ko znak slabosti…
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by Spasitel překonal nekonečnou vzdále-
nost oddělující světlo od temnoty, lásku 
od nenávisti, pravdu od lži a svobodu od 
úplného zotročení. V této nové, nepřed-
stavitelně krásné skutečnosti, ve které ži-
vot je láska, se Storm cítil velmi nesmě-
lým a styděl se za stav svého člověčenství. 
Cítil se ve tváři Boží svatosti jako ohavný 
hadr, který je třeba vyhodit na smetiště… 
Profesor mnohokrát ve svém životě neje-
nom že odmítal pravdu, že Bůh existuje 
a že je láskou, ale dělal si z ní posměch. 
Tisíckrát užíval jména Božího jako na-
dávky. Chtěl být jediným centrem celého 
Vesmíru a rozhodovat sám, co je dobré 
a co je zlé, a řídit se vlastním egoismem. 
S vědomím těchto a dalších spáchaných 
hříchů si Storm pomyslel, že se tu ocitl 
omylem. Tehdy uslyšel Ježíšova slova ur-
čená bezprostředně jeho mysli: „To není 
omyl, právě zde má být tvoje místo. Mu-
síš se ještě připravit, dozrát a očistit.“

V jednu chvíli se na Ježíšův pokyn ob-
jevily světelné bytosti, zářící radostí a lás-
kou. Byli to čistí duchové, andělé, kteří 
komunikovali bezprostředním předává-
ním myšlenek. Na cokoliv Storm pomys-
lel, oni o tom okamžitě věděli. Jeho bez-
prostřední opatrovatel, anděl strážný, mu 
oznámil, že se musí vrátit do pozemského 
života, že ještě není připraven, aby mohl 
vejít do věčnosti. Ujasnil mu rovněž, že 
Pán Bůh daroval všem lidem schopnost 
přijetí nebo odmítnutí jeho lásky. Boží 
láska je naprosto svobodným a nesobec-
kým darem, proto může být přijímána je-
nom v naprosté svobodě, prostřednictvím 
upřímné modlitby, plné důvěry. Vlastně 
z toho důvodu se lidé musí hodně mod-
lit. Anděl strážný rovněž Stormovi vysvět-
lil, že v lásce nemá čekat nějaké odměny 
nebo jiný zisk, ale má toužit po jednom: 
v úplné svobodě přijímat a naplňovat Bo-
ží vůli, poněvadž tímto způsobem se bu-

de stávat Božím dítětem a kráčet nejpří-
mější cestou do nebe.

Když anděl strážný domluvil, Howard 
si uvědomil, že leží v lůžku a je už po ope-
raci, že mu sestra omývá pooperační ránu 
na břichu teplou vodou s mýdlem.

Tento zážitek z pomezí života a smrti 
profesora Storma úplně proměnil, změnil 
jeho dosavadní hierarchii hodnot i způ-
sob myšlení. Z ateisty se stal člověkem ži-
vé víry a modlitby. Howard Storm stále 
vydává svědectví, že jenom důvěrou a ví-
rou v Boha se člověk stane skutečně svo-
bodným a schopným nesobecké lásky a že 
jenom tehdy, když se sjednotí s Bohem 
prostřednictvím víry, která působí skrze 
lásku, dosahuje opravdového štěstí a stá-
vá se svatým – a kráčí tedy cestou, která 
vede přímo do nebe.

Z Miłujcie się! 1ǀ2021 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Co učil Pán Ježíš o soudném dni?
O soudném dni učil Pán Ježíš, že 

vzkřísí všechny mrtvé, přijde viditelně 
z nebe na zem a bude nás veřejně soudit.

Vzkříšení našich těl. – Naše těla zů-
stanou mrtva až do dne, kdy bude po-
slední soud. Tehdy Pán Ježíš těla vzkřísí, 
spojí je navždy s duší a přijde viditel-
ně z nebe na zem, aby nás všechny ve-
řejně soudil. To bude poslední soud. 
O vzkříšení našich těl a o posledním 
soudu řekl Pán Ježíš: „Přichází hodi-
na, kdy všichni v hrobech uslyší jeho 
hlas a půjdou ti, kdož dobré skutky či-
nili, na vzkříšení k životu; ti, kdož zlé 
skutky páchali, na vzkříšení k soudu.“ 
(Jan 5,28–29) „Na vzkříšeni k životu“ 
znamená, že dobří budou vzkříšeni pro 
život věčný v nebi. „Na vzkříšení k sou-
du“ znamená, že zlí budou vzkříšeni 
pro věčné odsouzení v pekle. Tělo pak 
bude mít trvalou účast na odměně ne-
bo trestu duše, poněvadž na světě s ní 
spolupůsobilo ve skutcích dobrých ne-
bo zlých. Proto budou vzkříšeni všich-
ni lidé, dobří i zlí.

Jaká budou těla vzkříšených? – Tě-
la vzkříšených nebudou potřebovat 
ani pokrm, ani nápoj, ani spánek. Těla 
vzkříšených pro nebe budou udržována 

v blaženém patření na Boha. V tomto 
ohledu budou podle slov Pána Ježíše 
žít jako andělé Boží. Naše duše i tělo 
bude žít účastí na nejplnějším životě 
Trojjediného Boha Otce, Syna a Du-
cha Svatého. Zároveň bude žít v blaži-
vém přátelství s Pannou Marií, se vše-
mi anděly a svatými v nebi.

Těla blažených budou velmi krásná 
a podobna oslavenému tělu Pána Ježí-
še. Budou zbavena všech nedostatků po-
zemských, například kulhání, slepoty, 
zmrzačení, ale přece si zachovají svou 
přirozenou podobu. Proto každý pozná 
svého známého na věčnosti. Všechna tě-
la však nebudou stejně krásná. Stupeň 
jejich krásy bude záviset na tom, kolik 
člověk získal zásluh pro nebe.

Těla zavržených budou ohyzdná. 
Každý si připravuje svým životem své 
vzkříšení buď šťastné, nebo žalostné. 
Připravuj si vzkříšení šťastné a krásné!

Poslední soud. – „Odtud přijde sou-
dit živé i mrtvé.“ ,,Živé“ znamená ty, kte-
ří jsou v milosti posvěcující a tím určeni 
pro život věčný v nebi. „Mrtvé“ zname-
ná ty, kteří jsou bez milosti posvěcují-
cí, a proto mrtví pro nebe. Jako pastýř 
odděluje ovce od kozlů, tak budou od-

děleni dobří od zlých. Dobří budou na 
pravici Pána Ježíše a zlí na jeho levici. 
(srov. Mt 25,31–46)

[...]
Po posledním soudu přestane očis-

tec a zůstane jen věčně šťastný život 
v nebi, nebo věčné trápení v pekle, jak 
si to kdo zasloužil.

Kdy bude konec světa? – Na to od-
povídá Písmo svaté takto: „O tom dni 
však a o té hodině neví nikdo, ani ne-
beští andělé, toliko Otec sám... Bděte 
tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu 
Pán váš přijde.“ (Mt 24,36–42)

Apoštolské vyznání víry se končí slo-
vem „Amen!“ Tímto slovem, které zna-
mená „Tak jest“, potvrzujeme, že z ce-
lého svého srdce věříme všem pravdám 
obsaženým v Apoštolském vyznání víry.

Suď sám sebe přísně každý večer 
při zpytování svědomí a pokud možno 
každý měsíc při svaté zpovědi, a nemu-
síš se bát Božího soudu.

ThDr. František Tomášek:  
Katechismus katolického náboženství. 

Nakladatelství MICHAEL S.A.,  
Frýdek-Místek, 2007/2009
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IN SINU JESU • V TICHU PŘED 
PÁNEM
Benediktin • Z angličtiny přeložil 
Andrej Kutarňa • Odpovědný redaktor 
a předmluva P. Štěpán Smolen

Roku 2007 začali uprostřed ticha adorace 
k srdci jednoho kněze promlouvat Pán Ježíš 
a Panna Maria. Z těchto slov se zrodila kniha 
In sinu Jesu, jejíž stránky promlouvají přímo 

k potřebám člověka naší doby a pomáhají mu prohloubit vztah 
k Pánu. Na pozadí základního tématu, jímž je klanění se eucha-
ristickému Kristu a přinášení náhrady za ty, kdo se neklanějí, se 
zde otevírají mnohá další základní témata duchovního života. Ta-
to kniha, jejíž učení je pevně opřeno o Písmo svaté i apoštolskou 
Tradici, vyšla s církevním schválením původně v Irsku a stala se 
zdrojem obnovy vnitřního života řady kněží, řeholníků i laiků.

Hesperion, z. s. • Druhé vydání  
Váz., přebal, 156x227 mm, 256 stran, 340 Kč

MARTA A MARIE TROCHU JINAK
Vojtěch Kodet • Redakce Kateřina Lachmanová

Autor ve světle Božího slova a Tradice ukazuje, že díky dvoj-
jediné lásce, která pramení v Ježíši Kristu, lze „Martu a Marii“ 
smířit v jedné osobě. Navíc všechna povolání v církvi mají před 
Bohem svou nezaměnitelnou důstojnost: všich-
ni jsme povoláni žít s Ježíšem a přinášet hoj-
né ovoce pro věčnost, nezávisle na konkrét-
ním poslání v církvi.

Pavel Nebojsa – Doron  
Druhé, upravené vydání;  

v Doronu první  
Brož., 115x165 mm, 168 stran, 199 Kč

KAREL A ZITA HABSBURŠTÍ • 
DUCHOVNÍ ŽIVOTOPIS
Elizabeth Montfortová • Z francouzštiny 
přeložila Eliška Křehlíková • Předmluva 
arcivévoda Rudolf Rakouský • Redakce Ivana 
Trefná a Kateřina Lachmanová

O posledním císařském páru Rakousko-Uherska už vyšla řada 
publikací a neustále přibývají další. Elizabeth Montfortová však 
zvolila nebývalou perspektivu – přibližuje nám duchovní život 
Karla a Zity Habsburských. Samozřejmě přitom zachycuje i his-
torický kontext a důležité události a postavy jejich rodů, které se 
na jejich duchovním zrání podílely. Díky její knize objevíme dva 
duchovní velikány našich dějin zcela novým způsobem. Karel I. 
Habsburský (1887–1922) byl blahořečen v roce 2004 a beatifi-
kační proces císařovny Zity (1892–1989), která ho přežila o více 
než šedesát let, probíhá od roku 2009. Kniha vyšla u příležitosti 
100. výročí úmrtí Karla Habsburského ve vyhnanství na Madeiře.

Pavel Nebojsa – Doron  
Brož., 130x190 mm, 212 stran, 299 Kč

OPICE BOŽÍ • ANEB VŮL ZAJÍCE NEDOHONÍ
Max Kašparů • Předmluva P. Siard Dušan Sklenka, OPraem.

Kniha „mistra pera“ Maxe Kašparů je sice 
vzhledem tak prostá a útlá, ale obsahově bohatá 
na životní příběhy, osobní zkušenosti, srozumi-
telnou víru, a především na nepřehlédnutelnou 
radost ze života. Dává čtenáři prostor pochopit, 
co je důležité a co naopak lze možná tak trochu 
zanedbávat. Jednoduše řečeno, nenechat v klidu 
nic, co si žádá pohyb těla, ducha i srdce.

Cesta • Brož., 110x190 mm, 84 stran, 150 Kč
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