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nemyslete si, že jste na cestě ctnosti po-
kročila. Jsme opravdu služebníci neužiteč-
ní (2) a není lepší cvičení než nebrat sám 
sebe vážně. Berte to jako výhodu pro svou 
duši, z urážek a bezpráví, kterých se Vám 
dostane, se radujte. Nepřipisujte sama so-
bě chválu za dobro, které jste vykonala, 
a za nějakou dobročinnost, ale všechno 
přineste k nohám Ježíše Krista, který to-
ho je původcem. Jinak byste mu ukradla 
slávu, která mu náleží. Nepřejte si, aby 
Vás považovali za pokornou, ale za ubo-
hou a nepatrnou. „K pokoře dospějeme 
skrze pokořování a nebraní sebe příliš 
vážně,“ říká svatý Bernard, „a je pro mne 
užitečné, když moje neschopnost a moje 
hloupost vejde ve známost a bude záro-
veň zahanbená a pokáraná těmi, kteří se 
o ní dozvědí, protože se mi často stalo, 
že jsem byl neprávem chválen těmi, kte-
ří mě neznali.“(3) Ten, kdo touží po mno-
ha milostech, musí o sobě pokorně smýš-
let a nevyvyšovat se.

Čím větší jsou útěchy, které pro lásku 
k našemu Pánu ztrácíme, tím víc se mu-
síme radovat, že jsme je ztratili, protože 
on nám je bude umět dobře vrátit.

404. – III. – č. 2052 – str. 845

Obsah:
Přijímáním naší ubohosti se přibližuje-

me k Bohu.

Bůh nás snáší v naší nepatrnosti, ubo-
hosti a zlomyslnosti a my musíme chtít být 
chudí, křehcí, ubozí a nedokonalí pro lás-
ku k Bohu. Uznáním této ubohosti se ni-
jak od něho nevzdalujeme, ale přibližu-
jeme se mu tou měrou, kterou nás láska 
posvěcuje v těchto stavech, které se zda-
jí tak nízké.

(Pokračování)

Sestavovatel a překladatel:  
paní Jiřina Giusio a don Jan Ihnát, SDB. 

Dopisy svatého Františka Saleského  
svaté Janě de Chantal. 2020

(Redakčně upraveno)

Poznámky:
 (1) Srov. Pojednání o lásce k Bohu, kniha 4., kap. 1.
 (2) Srov. Lk 17,10.
 (3) Lettera 87 ad Ogerium: PL, 182, 217.

Tak jako církev slaví slavnost 
všech svatých, aby nebyl žádný 
svatý opomenut, tak také církev 

dnes slaví slavnost všech Božských osob. 
Je to velmi žádoucí, aby byl slaven rozdíl 
mezi osobami a jednota Božské podstaty. 
Budu tedy nyní kázat o vznešené a záro-
veň složité otázce v teologii – o věčné Tro-
jici, Otci, Synu a Duchu Svatém. Pozdrav-
me však nejdříve Pannu Marii, aby naše 
kázání bylo ke slávě Boží, ke spáse našich 
duší a nápravě našich hříchů.(1)

Tajemství věčné Trojice, že je zde jeden 
Bůh, Stvořitel všech věcí, a tento Bůh je ve 
třech osobách – Otci, Synu a Duchu Sva-
tém –, je tak velké a nadpřirozené, že od 
začátku až do konce světa nic z něho ne-
bude poznáno lidským rozumem, pokud 
nám je Bůh nezjeví, neboť lidský rozum 
nemůže přirozeně obsáhnout tak velko-
lepé tajemství. Můžeme vidět, že jako je 
nebe vzdáleno od našeho těla, je pak ješ-
tě nesrovnatelně větší vzdálenost Nejsvě-
tější Trojice od naší duše. A člověk, který 
je stvořen být nohama na zemi a nemůže 
se dotknout nebe svým prstem, přece se 
však může dotknout nebe duchovně. To 
se může stát dvěma způsoby: tedy buď že 
se nebe skloní k zemi, anebo když je člo-
věk povznesen Bohem k nebi. Jiným způ-
sobem však není možné se nebe dotknout.

Prstem duše, který se dotýká nebe, je 
bystrý rozum. Jako se lidské tělo nemů-
že dotknout fyzicky přirozeně nebe, tak 
ani prst duše se přirozeně nemůže nebe 
dotknout, tedy nemůže rozumět tajemství 
Trojice přirozeně, ale jen nadpřirozeně, 
a to dvěma způsoby (jak jsme již uved-
li): tedy že nebe, tajemství, se skloní do-
lů, jak tomu bylo při vtělení Božího Syna, 
a nekonečná výše se poníží sestoupením 
z nebe a přijme lidskou přirozenost, zje-
ví se vlastními slovy, kázáním, že jeden 
Bůh je Trojjediný ve třech osobách. Ne-
bo se můžeme dotknout tajemství prstem 
svého rozumu: Bůh povyšuje na nebesa li-

di, jako jsou apoštolové, mučedníci, uči-
telé církve, vyznavači, a to kontemplací 
a svatým životem, kteří se tímto mohou 
dotknout prstem rozumu tajemství Tro-
jice. Vidíme tedy, že buď skrze poníže-
ní nebe, anebo pozdvižením člověka se 
nadpřirozeně dotkneme tohoto tajemství.

Ze žalmu 144,5: „Hospodine, nakloň 
nebesa a sestup!“ – to je první způsob. 
„Dotkni se hor a bude se z nich kouřit“ 
– je pak druhý způsob.

Skryté tajemství Trojice David v žal-
mu nazývá „nebesa“, když říká, „Hospo-
dine, nakloň nebesa“, tedy (ta) tajemství. 
Jedním tajemstvím je, že Bůh je ve třech 
osobách. Dalším tajemstvím je, že Otec 
plodí Syna. Třetím je pak tajemství, že 
jen z Otce vychází Syn skrze věčné plo-
zení. Dalším tajemstvím pak je, že Duch 
Svatý vychází z obou zároveň. A ještě dal-
ším tajemstvím, že v Božství jsou zde čty-
ři vztahy a pět pohybů, o nichž se v žal-
mu říká „nakloň nebesa“. Toto je tedy 
první způsob.

Druhý způsob pak se vyjadřuje slo-
vy: „Dotkni se hor, a bude se z nich kou-
řit.“ Nejvyššími „horami“ jsou apoštolo-
vé, mučedníci, učitelé církve a vyznavači, 
kteří svůj rozum povznesli skrze hlubo-
ký duchovní život a kontemplaci. Pozem-
ská údolí jsou lidé světa, proto žalm říká: 
„Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.“ 
Ne kouř z pece, ale kouř učení a kázání 
a kouř kadidla. Těmito dvěma způsoby 
tedy poznáváme tajemství Trojice, neboť 
lidský rozum je pochopit nemůže, jak říká 
Apoštol, že Bůh přebývá v nepřístupném 
světle, Boha „nikdo z lidí neviděl“ očima 
těla ani rozumu, „jemu patří čest a věčná 
moc. Amen.“ (1 Tim 6,16)

Je zde pak otázka: Odkud je tento ne-
dostatek, že nemůžeme vidět Boha? Ří-
kám, že to není nedostatek objektu (Bo-
ha), ale moci, protože Bůh je viditelný, 
avšak nedostatek je na straně našeho ro-
zumu, který poznává jen částečně. Neboť 

O Nejsvětější Trojici
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Je-

žíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť 
nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu od-
pověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit 
království Boží.“ (Jan 3,1–3)

Sv. Vincenc Ferrerský (1350–1419)
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jako oči sovy nevidí slunce, které samo 
o sobě je viditelné, jsou to oči sovy, kte-
ré vidí jen částečně. Tak i tajemství Tro-
jice je samo o sobě nejsvětlejší a viditel-
né, avšak nedostatek je na straně našeho 
rozumu. Filosof (Aristoteles) říká: „Tak 
jako oči sovy se mají ke světlu slunce, tak 
také náš rozum se má k věcem, které jsou 
nejzřetelnější.“

Proto si tedy řekněme pěkný příběh 
o sv. Augustinovi, velkém učiteli, který 
chtěl napsat knihu, v níž by vysvětlil ta-
jemství Nejsvětější Trojice rozumem, dů-
kazy a příklady z přírody. Když se jednou 
procházel po pobřeží a rozjímal, jak vy-
světlit to, o čem píše, potkal sličného ma-
lého chlapce, který nabíral do stříbrné 
lžíce vodu z oceánu a naléval ji do ma-
lé jamky v písku. Po chvíli se sv. Augus-

tin chlapce zeptal: „Synu, co to děláš?“ 
Odpověděl, že chce přelít celý oceán do 
této jamky. Augustin porozuměl, že tato 
malá jamka znamenala jeho knihu, stří-
brná lžíce jeho bystrý rozum a širý oceán 
věčné tajemství Trojice. Potom chlapec 
zmizel. Augustin pak řekl: „Ó marná je 
tvá práce,“ a opustil přirozené důvody 
a fyzické zákony, kterými nelze pocho-
pit tajemství Trojice, a navrátil se ke zje-
vení Krista, který sestoupil z nebe a stal 
se člověkem, a k výrokům z Písma svaté-
ho a takto načrtl plán knihy podle slov 
Apoštola: „Jak nesmírná je hloubka Bo-
žího tajemství, jeho moudrosti i vědění! 
Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a ne-
vystopovatelné jeho cesty!“ (Řím 11,33)

Všimněme si, že poznání je nazváno 
slovem „hloubka“, které má člověk o Tro-

jici. Bohatství tohoto světa nejsou pravým 
bohatstvím, neboť pomíjejí, ale poznání 
tajemství Trojice je „hloubka“, která du-
ši obohacuje v tomto světě vírou, v nebi 
pak slávou. „Hloubka“ pak dává duši vše, 
po čem touží, a vše, co potřebuje. „Jeho 
moudrost“, tedy vůně poznání – v ní na-
chází zbožná duše velikou vůni rozjímá-
ním o Trojici, i skrze úctu ke svatým, kteří 
již vidí jasně a mohou zvolat: „O čem jsme 
slýchali, to jsme uviděli“ (Ž 48,9) atd.

Správný úsudek je výsledkem rady, 
kterou předsedající slyšel od svých rád-
ců, a rozhoduje a říká, že toto je třeba 
vykonat, taková byla rada. Správný úsu-
dek o Trojici je pravdivý závěr, že Bůh je 
ve třech osobách, že z Otce se rodí Syn, 
tak jako ze slunce vychází paprsky. A tak 
jako ze slunce a paprsků vychází teplo, 

Pier Antonio Bernabei (1570–1630): Freska Nejsvětější Trojice a zástupy svatých ve slávě,  
kopule chrámu Santa Maria del Quartiere (Parma, Itálie)
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tak z Otce i Syna vychází Duch Svatý. Ty-
to závěry jsou „neuchopitelné“ pouhým 
stvořeným rozumem. „Nevyzpytatelné je-
ho cesty“ – cesty jsou důkazy, argumen-
ty, protože tak jako cestou dojde člověk 
k cíli, tak také skrze důkazy a argumen-
ty člověk přichází k závěrům. Proto nejen 
tyto soudy, které jsou nedostižné, ale také 
argumenty a důkazy z přírody nemohou 
být použity pro důkaz tajemství Trojice.

Bůh však dává pro útěchu věřícím ná-
znaky, které ukazují na tajemství Trojice, 
a o těchto budeme nyní hovořit. „Neboť 
nikdo nemůže činit ta znamení, která či-
níš ty.“ (Jan 3,2) A jsou zde tři znamení. 
První znamení dává v duši skrze stvoře-
ní. Druhé znamení koná ve fyzickém těle 
skrze vykoupení. Třetí znamení činí pak 
v duchovním životě skrze spásu. A pro-
tože nikdo nemůže činit tato znamení, 
jen Bůh sám, čteme: „Nikdo nemůže či-
nit ta znamení, která činíš ty.“ (Jan 3,2)

Skrze stvoření

Řekl jsem, že Bůh dává znamení o Nej-
světější Trojici skrze stvoření. Podívejme 
se, v čem. V jednom těle je pouze jedna 
rozumná duše, která vládne nad celým tě-
lem a jeho údy, tj. hlavou, nohama, ruka-
ma a všemi ostatními údy. Na celém svě-
tě je pouze jeden Bůh, který vládne nad 
celým světem, ve kterém hlava předsta-
vuje nebe a jehož údy jsou slunce, mě-
síc, hvězdy. Jasně vidíme, jak vzdáleno 
je nebe od nohou, tedy země. Rozumná 
duše má v sobě pak tři mohutnosti, tedy 
rozum, paměť a vůli. Nicméně, rozum, 
paměť a vůle jsou jedna duše. Tak také 
je ve světě jeden Bůh ve třech osobách, 
Otci, Synu a Duchu Svatém.

Duše je obraz, v němž Bůh tedy dává 
znamení Trojice skrze stvoření, tak jako 
král dává razit kovové mince z různých 
kovů, avšak jen na zlaté mince dává razit  
svůj obraz. Na ostatní dává razit pouze 
svou pečeť. Bůh tak na začátku světa stvo-
řil různá stvoření, která představují mince 
z různých kovů, avšak jen na zlatou minci, 
která představuje člověka, dal razit svůj 
obraz. Slunce, měsíc a hvězdy jsou mince 
stříbrné. Mají pouze znak Trojice, niko-
liv však obraz. Z živých tvorů je to pouze 
člověk, kterého učinil podle svého obra-
zu, protože tak jako zlato je mezi ostatní-
mi kovy nejcennější, tak je i člověk mezi 
všemi živými tvory nejdokonalejší. A tak 

Mons. Pavel Konzbul  
jmenován  
brněnským biskupem
Papež František přijal rezignaci  
biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho  
a jmenoval biskupem brněnské  
diecéze biskupa  
Mons. Pavla Konzbula.

Biskup Pavel Konzbul se narodil 
17. října 1965 v Brně-Juliánově. Po ma-
turitě na gymnáziu v Brně na Křeno-
vé ulici pokračoval ve studiu na elek-
trotechnické fakultě VUT Brno – obor 
elektrotechnologie, které absolvoval 
v roce 1989. Po vykonání roční základ-
ní vojenské služby nastoupil jako od-
borný a později vědecký pracovník do 
Ústavu přístrojové techniky Akademie 
věd České republiky v Brně.

V roce 1995 vstoupil do Laického 
sdružení sv. Dominika, kde byl několik 
let zástupcem národní provinční před-
stavené v Praze. V témže roce zahájil 
studium na Cyrilometodějské teologic-
ké fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci, které dokončil v roce 2000. Od 

téhož roku je také členem Společnos-
ti pro církevní právo. Dne 28. června 
2003 byl vysvěcen na kněze a inkardi-
nován do brněnské diecéze.

Byl farním vikářem v Letovicích, 
Boskovicích a Hustopečích u Brna 
(2003–2005) a spirituálem Biskupské-
ho gymnázia v Brně (2005–2013); fa-
rářem ve farnosti u katedrály sv. Petra 
a Pavla v Brně, kanovníkem Králov-
ské kapituly svatého Petra a Pavla 
v Brně a členem Kněžské rady brněn-
ské diecéze. Dne 21. května 2016 byl 
jmenován titulárním biskupem lito-
myšlským a pomocným biskupem br-
něnské diecéze. Biskupské svěcení 
přijal 29. června téhož roku v katedrá-
le sv. Petra a Pavla v Brně od svého 
diecézního biskupa Mons. Vojtěcha 
Cikrleho. Při České biskupské konfe-
renci je Mons. Pavel Konzbul členem 
Komise pro kněžstvo a Komise pro ka-
tolickou výchovu.

Podle zpráv tiskových agentur

jako ten, kdo razí mince, dává obraz krá-
le na zlatou minci, tak Bůh, který stvořil 
duši, do ní vložil svůj obraz. Bůh to uká-
zal tím, že na počátku řekl: „Budiž svět-
lo“ a nic dalšího k tomu nedodal. Stejně 
tak „budiž hvězdy“ atd. Avšak když chtěl 
stvořit člověka, neřekl pouze „budiž zde 
člověk“, ale jakoby po poradě Otce, Syna 
i Ducha Svatého, Bůh řekl: „Učiňme člo-
věka, aby byl naším obrazem podle naší 
podoby. Ať lidé panují nad mořskými ry-
bami a nad nebeským ptactvem, nad zví-
řaty a nad celou zemí i nad každým pla-
zem plazícím se po zemi.“ (Gn 1,26) Je 
tedy zřejmé, že znamení Trojice je dá-
no v duši člověka Bohem skrze stvoření. 
A o tomto znamení David říká: „Vznáší 

se nad námi jas tvé tváře, Hospodine, udě-
lil jsi srdci mému radost...(2)“ (Ž 4,7–8) 
Rozumějme, že „jas tvé tváře“ znamená 
obraz Trojice, „nad námi“ znamená naši 
duši, která vládne nad tělem.

Moralita (morální smysl). Jsme také 
poučeni, že kdokoli má v sobě obraz Boží 
ve své duši, musí také s úctou v sobě ten-
to obraz Boží uchovat. Zrádce a bezbož-
ník je ten, který nožem uřezává, ohněm 
pálí anebo hází do špíny obraz Krista ne-
bo Panny Marie. Vždy máme k tomu říct 
„ó zrádce, ubožáku“. Rozumná duše je do-
konalejším obrazem Boha než jakákoliv 
malba. Avšak někteří ji trhají, když jsou 
zlostnými vrahy. Bůh také říká: „Kdo pro-
lije krev člověka, toho krev bude prolita, 
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neboť člověka Bůh učinil, aby byl obra-
zem Božím.“ (Gn 9,6) Slovy „toho krev 
bude prolita“ rozumějme: skrze soudce 
a spravedlivý rozsudek, anebo skrze po-
kání. Kdo tedy zabije anebo souhlasí se 
smrtí svého bližního, je vrah. V pokání 
pak prolévá svou krev svým bičováním. 
Další pak duši hází do ohně svou závis-
tí, neboť závist je jako oheň, který hoří 
v srdci závistivého člověka, aby získal ví-
ce nespravedlivým úrokem nebo krádeží. 
O těchto Kristus říká: „Mějte se na pozo-
ru před každou chamtivostí, neboť i když 
člověk má nadbytek, není jeho život zajiš-
těn tím, co má.“ (Lk 12,15) Další pak hází 
duši do špíny a jimi jsou smilníci. Kdyko-
liv se hřích proti čistotě stane, je to zavrže-
ní, jen manželská povinnost se může vyko-
nat bez jakéhokoliv hříchu a navíc někdy 
i se zásluhou, někdy na opak i se smrtel-
ným nebo lehkým hříchem. Toto je řeče-
no k těm, kteří říkají, že nevěra ani pro-
stituce není hřích. Proto také Písmo svaté 
říká: „Synu, v pokoře cti duši svou a važ si 
jí, jak zaslouží toho“ (Sir 10,28), protože 
Boží obraz si úctu zaslouží. A dále: „To-
ho, kdo hřeší proti duši své, kdo osprave-
dlní a kdo ctíti bude toho, jenž duší svou 
pohrdá?“(3) (Sir 10,29)

Skrze vykoupení

Bůh také dává znamení Nejsvětější Tro-
jice v těle skrze vykoupení. Znamení, kte-
ré Kristus přijímá v den vykoupení na Vel-
ký Pátek, je kříž. Tak jako král Aragonu 
má ve svém erbu pruhy (červené a oran-
žové), král Francie lilii, král Kastilie lva 
a hrad, tak Kristus, Král nebe a země, 
bere znamení kříže, na kterém byl vyvý-
šen pro naše vykoupení, aby žádný, kdo 
v něho věří, nebyl odsouzen do propasti 
pekla. Proroctví „Hle, pokynu rukou pro-
národům, k národům vztáhnu svou korou-
hev“ (Iz 49,22) je proroctví o kříži. Pro-
to v tomto fyzickém znamení, které lze 
vidět i slyšet, Bůh dává znamení Trojice, 
neboť když se žehnáš znamením kříže, ří-
káš: „Ve jménu Otce, Syna i Ducha Sva-
tého. Amen.“ Ve slovech „ve jménu“ na-
lezneme jednotu podstaty. Neříkáme „ve 
jménech“. Učitelé církve říkají, že pokud 
by někdo křtil formulací „křtím tě ve jmé-
nech…“, nebyl by to platný křest. (STh III, 
q. 66, a. 5, ad 6m) Kristus také řekl apoš-
tolům a učedníkům: „Jděte do celého 
světa, učte všechny národy a křtěte je ve 

jméno Otce, Syna i Ducha Svatého.“ (Mt 
28,19) Neříká tedy, „ve jménech“. Když 
říká „ Otce, Syna i Ducha Svatého“, jas-
ně mluví o Nejsvětější Trojici.

Rovněž, když se znamenáme křížem, 
při slovech „Ve jménu Otce“ je naše ru-
ka nahoře (u čela hlavy). Tímto je řeče-
no, že Otec nebyl nikdy poslán od niko-
ho dalšího, ale sídlí na trůnu, ze kterého 
poslal jednorozeného Syna do panenské-
ho lůna, tak jako slunce vydává paprsek, 
který se nikdy nevrací k slunci. Proto při 
slovech „Syna“, naše ruka klesá na úroveň 
útrob a při slovech „Ducha Svatého“ na-
še ruka se pohybuje od jednoho ramene 
k druhému na znamení, že Duch Svatý 
byl seslán na apoštoly a učedníky o Let-
nicích. Když říkáme „Amen“, dlaně jsou 
spojeny k sobě, což je znamení jednoty 
podstaty. Někteří chybují, když při vyslo-
vení „Ve jménu Otce“ tato slova prodlu-
žují a vyslovují je pomalu, aby dali naje-
vo, že Otec je větší, avšak toto je hereze, 
protože v Trojici není nikdo větší nebo 
menší. Všechny tři osoby jsou věčné ve 
vzájemném vztahu a sobě rovné, jak ří-
ká Atanasius. [...]

O tomto znamení kříže církev také 
říká:

Signum salutis  /  Znamení spásy
Salus in periculis  / Záchrana v nebezpečí

Vitale lignum  /  Dřevo života
Vitam ferens omnium  /  Nesoucí život všech

(Hymnus ze svátku Povýšení svatého 
Kříže, Salve crux sancta, Hymnus krále 
Jindřicha II.)(4)

[...]

Skrze spásu

Bůh dal znamení Trojice v duchovním 
životě skrze spásu. Neboť duchovní život, 
svatý a dobrý, je jen jeden od začátku do 
konce, avšak má tři části, aby člověk žil 
dobrý život. První část je vztah k Bohu. 
Druhá část je vztah k bližním a třetí část 
je vztah k sobě. A stejně jako je zde jeden 
Bůh v Nejsvětější Trojici, je zde také je-
den duchovní život se třemi aspekty. To 
je znak Trojice.

K tomuto sv. Bernard říká: „Znamení 
byla dána a jsou ukazateli spásy, a je ne-
zpochybnitelné, že v tom, jenž patří k vy-
voleným, zůstávají (v něm) tato zname-
ní. Svůj správný vztah k Bohu poznáš, 

když Bohu vzdáváš čest a úctu. Tak ja-
ko služebník má dobrý vztah ke svému 
pánu, když o něm mluví s úctou, tak ta-
ké Bohu prokazujeme úctu, když nebe-
reme Boží jméno nadarmo, když Boha 
nezapíráme ani neklejeme. Nediv se te-
dy tomu, pokud se ti nedaří dobře. Zdá 
se, že jsi upadl do propasti své bídy kvů-
li klení. Zde vidíme Boha Otce, který ří-
ká: „Syn ctí svého otce a služebník svého 
pána. »Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? 
Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? 
Praví Hospodin...«“ (Mal 1,6)

Dobrý vztah k bližnímu znamená ne-
ubližovat jemu, ani na jeho majetku, ani 
ve cti, ani na jeho osobě, ale chovat k ně-
mu shovívavou lásku. Je tedy nezbytné vy-
hnout se i hrám v kostky, které velmi ško-
dí bližnímu na jeho majetku, těle i duši. 
Syn je bude také soudit, neboť je ublíže-
no jemu, kdo přišel duše spasit. Otec „ni-
koho nesoudí, ale všechen soud dal do ru-
kou Synovi“ (Jan 5,22).

Dobrý vztah k sobě znamená, že poté, 
co jsi pracoval v pondělí, úterý atd., bu-
deš odpočívat v neděli a vyhneš se svět-
ským věcem. Neměl bys chodit na trh, 
pokud to opravdu není nezbytné. Neměl 
bys sjednávat obchod. Budeš-li zachová-
vat svátky, bude se ti dobře dařit. Tento 
zákon dobře odpovídá Duchu Svatému, 
který chce odpočívat v duši, v níž přebývá. 
Proto také Písmo svaté říká: „Praví Duch, 
ať odpočinou od svých prací.“ (Zj 14,13)

Bohu díky.

Zdroj: www.svfsermons.org/B304_
Trinity2.htm

Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)

Poznámky:
 (1) Svatý Vincenc Ferrerský zřejmě začínal svá 

kázání modlitbou k Panně Marii. [pozn. 
překl.]

 (2) Překlad Dr. Jana Hejčla. [pozn. překl.]
 (3) Překlad Dr. Jana Hejčla. [pozn. překl.]
 (4) Hymnus se nachází v kodexu Chigi a dalších 

třech kodexech, je připisován anglickému krá-
li Jindřichovi II. (1133–1189). Hymnus Salve 
crux sancta je v liturgii hodin na svátek Po-
výšení svatého Kříže 14. září v modlitbě se 
čtením. Srov. český překlad zde: https://bre-
viar.sk/czop/default.htm. Latinský text v kni-
ze Shaping a Monastic Identity, autor Susan 
Boyton, str. 163.
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JAK POTĚŠIT ZPOVĚDNÍKA
Aleš Opatrný • Redakce Stanislav Předota

Svátost smíření je krásná část kněžské služby. 
Člověk při ní zažije nejedno úžasné Boží působe-
ní. Hodně se také při této službě naučí o Bohu 
i o lidech. Někdy jsou kajícníci takřka fascinováni 
svými hříchy a jejich vyznáváním, a nikoli živým 
Bohem. Dospělí lidé někdy přijímají tuto svátost 

jako v dětství; v dospělosti už s tím nic dalšího neudělali. Někteří 
křesťané ke zpovědi ani nepřijdou, protože ji vnímají jako něco 
odpuzujícího, nepřístupného a nepochopitelného. Mons. Opatr-
ný se ve svých úvahách snaží co nejvíce přiblížit velikost Božího 
působení. Hříchy není radno zlehčovat. Uvědomme si však, že 
hříchy mají všichni lidé, zatímco odpouštějícího Boha znají v pl-
nosti jen křesťané. A toto poznání je nesmírným darem, který je 
třeba dopřát každému v co nejvyšší míře.
Karmelitánské nakladatelství • Brož., 102x165 mm, 88 stran, 99 Kč

KŘESŤANSTVÍ A OKULTNÍ PRAKTIKY • 
25 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ
Vojtěch Kodet • Odpovědný redaktor Pavel 
Mareš

Praktická příručka pro všechny, kteří se chtějí 
vyznat v učení, praktikách a pojmech, jako je okul-
tismus, magie, ezoterika, alternativní medicína ne-
bo New Age. Ve vnímání a hodnocení těchto věcí 

dnes vládne zmatek. P. Vojtěch Kodet odpovídá na otázky, jež mu 
kladli konkrétní lidé. Dané jevy hodnotí střízlivě: nepodceňuje je, 
ani jimi není fascinován. Odlišuje to, co člověku prospívá, od to-
ho, co mu škodí. Jasný a přitom vnímavý výklad se opírá o bib-
lické prameny, tradici a učení církve. Kniha vyšla s nihil obstat.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 100x165 mm, 128 stran, 169 Kč

NOVÉNA K SVATÝM MANŽELŮM 
MARTINOVÝM
Milada Jiřina Burgerová OCD • Odpovědná 
redaktorka Ivana Albrechtová

Tato novéna má pomoci všem manželským 
párům (nebo i všem ostatním, kteří žijí jakýko-
liv způsob společenství), aby předkládali svatým 
manželům Martinovým všechny těžkosti a obtí-

že svého rodinného života a chce je i povzbudit, aby přijali a žili 
vzájemný vztah jako společnou cestu ke svatosti.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 100x145 mm, 60 stran, 49 Kč

MALÁ CESTA TEREZIE Z LISIEUX
Conrad de Meester • Z francouzštiny přeložila Terezie 
Hodinová • Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Svatá Terezie prožila svůj dospělý život na několika metrech 
čtverečních, a přece se stala patronkou misií po celém světě. Její 
zrání k průzračné prostotě a důvěře nebylo jednoduché, prošla si 
mnohými duchovními krizemi a temnotami, a přitom je hlasatel-
kou Božího milosrdenství a naděje. Žila jen necelých 25 let, ne-
dostalo se jí valného formálního vzdělání, ale pro Bohem vlitou 
moudrost byla prohlášena učitelkou církve. De Meesterova stu-
die ukazuje nejen duchovní zápasy a zrání 
světice, ale především jádro její spirituality, 
které spočívá v pokorné důvěře v Boží lás-
ku a v touze na tuto lásku odpovídat i jak-
koli nepatrným způsobem – její „malá ces-
ta“ nás vrací k samé podstatě křesťanství.

Karmelitánské nakladatelství  
Druhé, upravené vydání  

Brož., 130x190 mm, 160 stran, 219 Kč
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