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natelné hrůzy“. Je to jenom malá část utr
pení, které prožil Ježíš ve chvíli své smr
ti. Ono Kristovo utrpení bylo způsobeno 
důsledky hříchů všech lidí. Ve chvíli smrti 
pro člověka končí čas Božího milosrden
ství. „Kdo překročí hranice života, stojí 
před jeho spravedlností – sám, nahý, a če
ká na zasloužený výrok“ – napsala Fulla. 
Do třetího dne po smrti duše zůstává ješ
tě na zemi. Jediná forma pomoci, kterou 
tehdy čeká od členů rodiny a známých, je 
modlitba. Zato ale egois tický smutek a sl
zy nepřinášejí zemřelému žádnou úlevu.

Ve chvíli opuštění těla duše zažívá ob
rovskou sílu duchovního světa a vidí, jak 
ubohé a malé je všechno, co za sebou za
nechala. Ve světle nejdokonalejší Pravdy, 
kterou je Božská osoba Ježíše Krista, si 
uvědomuje, co zasluhuje.

V jediném aktu poznání umírající člo
věk vidí všechny své hříchy, zanedbání 
v konání dobra, nevyužití dobrých pří
ležitostí. Plně si uvědomuje, jak velikou 
křivdu způsobil sobě i jiným svými hří
chy a opomenutími.

Lidská duše po smrti těla zachovává 
všechny duchovní schopnosti. Nemá tě
lo, takže necítí tělesnou bolest, ale vnímá 
utrpení morální. Ve chvíli smrti se defini
tivně zavírají oči těla, ale na celou věčnost 
se před člověkem otevírá vidění duchovní. 
Po smrti se počítají jenom záležitosti du
cha. Duše velmi trpí pro sebemenší znevá
žení Boží vůle během pozemského života.

Každá duše ve světle pravdy Kristovy 
perfektně vidí stupeň své nedokonalosti 
a touží ze všech sil dozrávat skrze utrpe
ní k lásce, do nebe. Jak velkým zaskoče
ním bude pro každého nevěřícího člověka 
to, co bude muset zažít po smrti!

Očistec

Duše odsouzená k pobytu v očistci ví, 
„že bude muset odpykat všechny viny a na
hradit veškerá zanedbání“. Ta možnost 
odbýt si pokání je pramenem jistoty spá
sy. „Duše stojí vůči Pravdě a má nejhlubší 
porozumění, že to, co ji čeká, je spravedli
vým důsledkem vin a vlastních zanedbání. 
Za milost, za důkaz nepochopitelné Boží 
lásky považuje vlastně i to, že bude moci 
trpět“ – napsala Fulla Horaková.

Očistcová muka jsou způsobena dů
sledky nejrůznějších hříchů a zanedbá
ní. Každá vina je zdrojem konkrétního 
utrpení. Největším trápením v očistci je 

P. Mieczysław Piotrowski SJ

„I vy buďte připraveni“ (Lk 12,40)

Svatí, kteří Fulle předali pravdu 
o životě po smrti, o nebi, očist
ci i pekle, používali obrazů vza

tých z pozemského života. Ty obrazy plní 
funkci určitého symbolu, protože lidským 
jazykem není možné vylíčit nadpřiroze
nou skutečnost, ani ji plně vyjádřit. Veš
keré pokusy, jak popsat nebe, očistec či 
peklo, ať už svatými, nebo osobami, kte
rým Pán Bůh dovolil se té skutečnosti 
dotknout, jsou jenom nejasnými obrazy, 
které vyjadřují pravdu, že nebe je plnos
tí nepředstavitelného štěstí, očistec sta
vem velikého očišťujícího trápení v oče
kávání nebe a peklo strašlivá skutečnost 
utrpení jakožto důsledku odmítnutí Bo
ha člověkem.

Fulla vysvětlovala, že „tak jako není 
možné popsat pocity, vůni nebo barvu, 
tak je pro člověka nemožné vylíčit stav 
duše vysvobozené z hmoty jinak než ně
jakými podobenstvími, čerpanými z před
stav přicházejících mu na mysl“. Nejsme 
schopni plně vyjádřit skutečnosti duchov
ního světa kvůli „nedostatečnému rozsa
hu našich představ a slov“.

Nesmrtelná duše

Fulla se přesvědčila, že každý člověk 
má nesmrtelnou duši, která se ve chvíli 
smrti odděluje od těla.(2) Je to pravda ví
ry, kterou nám zjevil Kristus a kterou pře
dává katolická církev ve svém učení. Na 
existenci nesmrtelné duše poukazují také 
intelektuálně poctiví vědci. Jedna z největ
ších autorit v oblasti zkoumání lidského 
mozku, laureát Nobelovy ceny z oboru 
fyziologie a lékařství z roku 1963, aus
tralský neurofyziolog John Carew Eccles 
(1903–1997), opíraje se o výsledky svých 
zkoumání, došel k závěru, že každý člověk 
má nemate riální a nesmrtelnou duši. Z vě
deckého úhlu pohledu Eccles jednoznačně 
odmítl tvrzení ateistů, že lidské vědomí je 
produktem hmoty. Přesvědčení, že myšle
ní je efektem materiálních procesů, bylo 
podle něj pověrou udržovanou dogmatic

kými materialisty. Hmota není schopna vy
tvářet psychické jevy a neexistuje přechod 
energie fyzické v psychickou. Mnohaleté 
vědecké zkoumání lidského mozku do
vedlo Ecclese k tvrzení, že všichni máme 
osobní já – čili nemateriální rozum, který 
funguje skrze materiální mozek.

V člověku tedy kromě světa fyzické
ho existuje duševní – čili duchovní – svět 
a obě tyto skutečnosti se od sebe vzájem
ně vzdalují (srov. How the Self Controls Its 
Brain, s. 38). Proto každý člověk má ne
smrtelnou duši, čili nemateriální osobní já.

Po smrti každý člověk žije v rozměru 
duchovním. „Když skončí »jediný pozem
ský život«, už se nevrátíme žít jiné pozem
ské životy. Každý člověk umírá jen »jed
nou«. (Žid 9,27) Po smrti není žádné 
»převtělování« (reinkarnace).“ (Katechis-
mus katolické církve, 1013)

Chvíle smrti

Ve chvíli smrti se setkáme s Ježíšem tvá
ří v tvář. Tehdy se uskuteční osobní soud, 
během kterého budeme souzeni z lásky. 
„Vždyť se všichni musíme ukázat před 
soudným stolcem Kristovým, aby každý 
dostal odplatu za to, co činil ve svém ži
votě, ať dobré či zlé.“ (2 Kor 5,10)

Fulla se dověděla od svých svatých opa
trovatelů, že když v okamžiku smrti lidská 
duše opouští tělo, tehdy má každý člověk 
vědomí, že umírá, a zažívá „s ničím nesrov

Fulla Horaková (1) odmítla ateismus a uvěřila v existenci Pána Boha a v posmrt-
ný život, když zažila reálnou přítomnost duše zemřelého člověka a svatých, kteří se 
jí zjevovali. Pravda o soudu ve chvíli smrti, o nebi, očistci a pekle byla Fulle předá-
na jejími duchovními pečovateli, sv. Magdalenou Baratovou a kardinálem Désiré-
-Josephem Mercierem.

Fulla Horaková



42/20226

touha po Bohu, kterou duše pociťuje ne
ustále. Ze všech svých sil touží po sjed
nocení s Bohem a velice trpí pro nemož
nost přiblížit se k němu, protože si ještě 
neodpykala svoje hříchy.

Fulla se dozvěděla, že v očistci je hod
ně nejrozmanitějších sfér – etap dozrává
ní pro nebe. Čteme: „Některé, jako např. 
Sféra Hladu, Strachu, Hrůzy, Utrpení – 
znám jenom z názvů. O jiných vím nejed
no od mých svatých Opatrovatelů (…). 
V poslední Sféře Očistce, kde kromě če
kání není dalšího trápení, touha po Bo
hu dochází největší intenzity.“ Duše tr
pí v očistci, vidí nejposlednější důsledky 
svých hříchů a zanedbání. Vidí, jak veliké 
zpustošení a trápení způsobily jejich hří
chy v životě jejich dětí, vnuků, pravnuků 
a jiných lidí. „Nejmenší trápení v očistci 
je jako největší a nejnásilnější bolest na 
zemi“ – napsal svatý Tomáš. Duše v očist
ci milují Boha horoucí láskou a přijímají 
utrpení jako nutnou cestu dozrávání do 
nebe. V bolestném prožívání jsou posi
lovány a utěšovány Matkou Boží, andě
ly a svatými.

Jen málo duší unikne očistci. Za každý, 
i sebemenší hřích musí být svědomitě uči
něno pokání. Nejlepší formou pokání za 
spáchané hříchy a opomenutí je přijetí mo
rálních nebo fyzických utrpení s pokornou 
a důvěřující odevzdaností do Boží vůle.

Vědomě přijaté a Bohu obětované utr
pení má velikou, zázračnou moc morální
ho očištění za spáchané hříchy. Utrpení 
duší v očistci je jejich jedinou modlitbou 
a cestou vedoucí k cíli. Jenom to mohou 
pro sebe udělat. Avšak lidé žijící na zemi 
jim mohou výrazně pomoci. „Každá mše 
svatá, každá myšlenka, modlitba, odřek
nutí se nebo oběť na jejich úmysl“ – na
psala Fulla – „má pro duše v očistci pří
mo ohromný význam (…). Trpící v očistci 
jsou jako žebráci (…), čekají, že jim ně
kdo hodí almužnu (…). Někdy musí celé 
věky čekat, a kdyby nebylo ustavičné, za 
všechny duše v očistci obětované modlit
by církve, mnoho z těch nešťastníků by 
čekalo marně.“

Některým duším z očistce Pán Bůh do
voluje, aby se zjevily lidem nebo ve snu 
prosily o modlitbu. Pramenem velikého 
utrpení duší v očistci je nedostatek od
puštění, lítosti a nenávist lidí, kteří žijí na 
zemi. Odpuštění jim přináší velikou úle
vu a žijícím na zemi Boží milost. Je tře

ba vždycky všechno odpouštět a k niko
mu nechovat pocit křivdy. Fulla napsala, 
že Nejsvětější Panna Maria je nejmilosrd
nější Orodovnicí za duše trpící v očistci. 
Mučednictví z lásky k Bohu stírá všechny 
očistcové tresty. Nejvíce milostí pro duše 
v očistci mohou vyprosit děti.

Peklo

Lidi, kteří vědomě a dobrovolně od
mítli Boží lásku a milosrdenství, čeká věč
nost pekla. „Nemůžeme být spojeni s Bo
hem, jestliže se svobodně nerozhodneme 
milovat ho. Avšak nemůžeme milovat Bo
ha, jestliže těžce hřešíme proti němu, pro
ti svému bližnímu a proti sobě samým: 
»Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, 
kdo nenávidí svého bratra, je vrah — a ví
te, že žádný vrah nemá v sobě trvalý věč
ný život.« (1 Jan 3,14–15) (…) Zemřít ve 
smrtelném hříchu, aniž by byl smyt lítos
tí, a nepřijmout milosrdnou Boží lásku, to 
znamená zůstat navždy odděleni od Boha 
v důsledku našeho svobodného rozhodnu
tí. A tento stav konečného sebevyloučení 
ze společenství s Bohem a s blaženými je 
označován slovem »peklo«.“ (KKC, 1033)

Z osobních setkání se svatými se Fulla 
Horaková dozvěděla, že lidé odsouzení na 
věčnost pekla vědí o celé velikosti, lásce 
a nádheře Pána Boha, ale zároveň si jsou 
vědomi, že ho nikdy nebudou moci spat
řit. Vědí, že jejich trápení nikdy neskon
čí a nic je nezmírní. Pálí je nepřestávající 
oheň touhy a stesku po štěstí, kterého ni
kdy nedosáhnou. „Ten oheň požírá zmuče
nou duši – ale nikdy ji nestráví a nezničí.“

Odsouzení plně přijímají skutečnost, 
že trest, jenž jim byl určen, je zcela spra
vedlivý. Neumějí milovat, necítí žádnou 
zkroušenost ani lítost. Jsou schopni je
nom negativních pocitů. Neustále zažívají 
beznaděj, bolest, opuštěnost, bezmoc ne

bo nenávist k sobě a ke všem. Fulla píše: 
„Kdo vědomě za života odmítl Boha, to
ho Bůh po smrti odmítne! Jeho duše pů
jde do »vnitřní temnoty«, kde bude »pláč 
a skřípění zubů«. Odtud už není vysvobo
zení ani návratu. Muka, která žádná slova 
nemohou přesně popsat, přítomná, vědo
má, beznadějná, nenávistná a věčná muka 
– to je stav, ze kterého se již žádná zavrže
ná duše nikdy nedostane. A to je peklo!“

Nebe

Ti, kteří ve chvíli smrti budou ve sta
vu milosti posvěcující, a tedy budou mít 
čistá srdce, zralá k lásce, půjdou hned 
do nebe. V nebi se spasení účastní živo
ta v lásce a v dokonalé jednotě s Bohem 
v Nejsvětější Trojici jediném, všech an
dělů a svatých. V nebi budou uspokojeny 
všechny naše nejhlubší touhy a usilová
ní; je tam plnost nepředstavitelného štěs
tí, které trvá věčně.

Pro nás žijící na zemi tajemství nebe 
„překonává jakékoli chápání a jakouko
li představivost. Písmo svaté o tom mlu
ví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební 
hostina, víno, království, dům Otce, ne
beský Jeruzalém, ráj: »Co oko nevidělo, 
co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani 
nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, 
kdo ho milují.« (1 Kor 2,9)“ (KKC, 1027)

„Duše vlastnící všechno, co ji zcela na
plňuje štěstím“ – napsala Fulla – „miluje 
nade všechno Dárce těch darů, a neustá
vající spojení se Stvořitelem a stálé přijí
mání nových darů činí duchovní život jedi
ným pásmem vděčnosti a obdivu. Spojení 
duše s Bohem je tím větší a pevnější, čím 
víc ho člověk miloval zaživa.“

Pán Bůh vyjevuje pravdu o nebi, očistci 
a pekle, vyzývá k obrácení, poněvadž pou
ze naprostým odtržením se od hříchu mů
žeme zabránit budoucím mukám po smr
ti. Fulla zdůrazňovala, že odmítnutí výzvy 
k obrácení by bylo vyjádřením naprosté 
opovážlivosti a hlouposti.

Z Miłujcie się! 3/2022 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

 (1) O obrácení Fully Horakové jsme mohli číst 
v minulém čísle Světla. [pozn. red.]

 (2) Srov. Světlo č. 39/2022, s. 6–7, zvláště pozn. 2.  
[pozn. red.]Fulla se přesvědčila, že každý člověk  

má nesmrtelnou duši
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1. Odběratelé, kteří již odebírají 1–10 kusů (včetně) Světla 
týdně, najdou všechny informace spolu s přiloženou slo-
ženkou v tomto čísle Světla. Pokud patříte do této skupi-
ny a složenku ani informace uvnitř nenajdete, ozvěte se 
prosím na naši adresu uvedenou v bodě 4.

2. Odběratelé, kteří již odebírají 11 a více kusů Světla týdně, 
budou dostávat faktury vždy začátkem měsíce, čtvrtletí, 
pololetí či roku, stejně jako dostávali v tomto roce. První 
faktura jim tedy přijde ve Světle č. 1/2023.

 Pokud chcete provést nějaké změny v odběru (počet kusů, 
adresa, termíny fakturace), prosíme, abyste je nahlásili nej-
později do 2. prosince 2022 na adresu uvedenou v bodě 4. 
Nezapomeňte uvést své odběratelské číslo z pravého rohu 
adresky.

3. Odběratelé, kteří si kupují Světlo od hromadných dis-
tributorů (např. v kostele), mohou pokračovat v tomto 
odběru i nadále beze změn.

4. Ti zájemci, kteří ještě týdeník Světlo neodebírají a chtěli by 
si jej předplatit na rok 2023 se zasíláním na svou adresu, 
mohou si jej objednat na adrese:

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

 tel./fax: 585 220 626, e-mail: periodika@maticecm.cz 

Složenku vložíme do první zásilky.

VÝHODY PRO ODBĚRATELE SVĚTLA: 

 při odběru 10–19 kusů – 10% sleva z prodejní ceny 
 při odběru 20–49 kusů – 15% sleva z prodejní ceny 
 při odběru 50–99 kusů – 20% sleva z prodejní ceny 
 při odběru 100 a více kusů – 25% sleva z prodejní ceny

Na podzim 2023 uveřejníme ve Světle nabídku knih, kde 
poskytneme našim odběratelům slevu z prodejních cen našich 
titulů a vybraných knih z jiných na kladatelství.

Roční předplatné tedy činí 884 Kč, pololetní předplatné 442 Kč, a to včetně poštovného.

Pouze odběratele, kteří odebírají 1 nebo 2 kusy týdně poštou na svoji adresu, opět prosíme o doplatek části poštovného,  
a to 100 Kč (na 1 kus) navíc nad rámec předplatného – tedy roční předplatné při odběru 1 kusu činí 984 Kč,  

při odběru 2 kusů činí 1968 Kč.

INFORMACE  O  PŘEDPLATNÉM  
TÝDENÍKU  SVĚTLO  NA  ROK  2023

CENA ZA JEDEN VÝTISK SVĚTLA V ROCE 2023 BUDE 17 Kč.




