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4. Uvažme také hrozbu, kterou vyslovil 
náš Pán Ježíš: „Běda, kdo se nyní smějete, 
neboť budete plakat a naříkat.“ (Lk 6,25) 
Když se tedy nyní budu nestřídmě smát 
a mít marnivou zábavu, budou pak násle-
dovat hořké slzy a již v tomto životě o mně 
bude platit: „Také při smíchu bolívá srd-
ce a na konci radosti bývá žal.“ (Př 14,13) 
Anebo pak zakusím slzy v budoucím živo-
tě, o kterém náš Spasitel říká: „Tam bude 
pláč a skřípění zubů.“ (Mt 8,12)

Rozhovor. – Ó má duše, zřekni se 
a vzdal se nadměrného smíchu a přimkni 
se ke ctnostnému pláči, neboť dočasné sl-
zy jsou prostředkem, jak se uchránit těch 
věčných. Amen.

Bod VI.

„Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po 
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ 
(Mt 5,6)

1. Hlad a žízeň po spravedlnosti v so-
bě zahrnuje tyto skutky:

a) Touha vykonat vše, co patří ke spra-
vedlnosti a povinnosti vůči Bohu a bliž-
ním, a nezanedbávat ani jednu, a rovněž 
je konat s velkým potěšením bez opovrže-
ní a lenosti, i když se protiví našemu tělu, 
jako ten, kdo pije a jí – mající žízeň a hlad 
– a vše polyká s velkou chutí, neboť jak 
říká Písmo svaté: „Sytý šlape i po plástvi 
medu.“ (Př 27,7)

b) Touha zdokonalovat se ve ctnostech.
c) Hladovět a žíznit, aby na světě měli 

všichni spravedlnost, všichni ji dodržovali 
a byli ochotni pro ni trpět dočasným hla-
dem anebo jinou bolestí, která je v tom-
to obsažena.

d) Mít vnitřní hlad přijímat svátostně 
anebo duchovně našeho Pána Ježíše Kris-
ta, naši „spravedlnost“ (srov. 1 Kor 1,30), 
a toužit tak pít živou vodu jeho milosti a ví-
no a mléko jeho božské útěchy, a utíkat 
se tak ke svátostem, modlitbě a rozjímá-
ní s velkou žízní jako ke „studnici vody“ 
(srov. Iz 49,10), odkud milosti pramení.

e) Horlivě si přát korunu spravedlnosti 
a toužit spatřit všemohoucího Boha a spo-
lu s Kristem tak zasednout k nebeské hos-
tině a takto jíst a pít, co mě bude živit jed-
nou věčně. Tato žízeň a hlad představují 

Bod V.

„Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni bu-
dou potěšeni.“ (Mt 5,4)

1. Slzy, které jsou blahoslavené, v so-
bě obsahují tyto skutky:

a) Vyhýbat se nadměrnému smíchu, 
hrám, zřeknutí se zábavy, nejen té nedo-
volené, ale i dovolené, která je bez hříchu, 
se slovy: „Drž na uzdě své srdce a buď 
vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě ně-
co postihne.“ (Sir 2,2)

b) Plakat nad hříchy, a to nejen, že 
uškodily mně, ale především, že urazi-
ly všemohoucího Boha, jak svatý Petr 
i David řekli: „Proudem se mi řinou sl-
zy z očí, že se nedodržuje tvůj Zákon.“ 
(Ž 119,136)

c) Třetí skutek je plakat nad peklem 
a zatracením, což je urážkou Boha, a na-
říkat nad tím, jak špatně je Bohu slouže-
no, jako Jeremiáš naříkal nad zatracený-
mi a přál si, aby jeho oči byly změněny ve 
„studnici slz“ (srov. Jer 8,23), aby opla-
kával jejich neštěstí ve dne v noci.

d) Čtvrtým skutkem je litovat svého 
odloučení od Boha, toužit po jeho pří-
tomnosti, jak říká David: „Po Bohu žíz-
ním, po živém Bohu. Kdy se smím uká-
zat před Boží tváří?“ (Ž 41,3)

Prvním druhem slz jsou slzy lítosti, 
druhým slzy soucitu a třetím druhem sl-
zy zbožnosti, které proléváme, když při 
rozjímání nad utrpením našeho Pána 
a pro nedostatek všech slz, nejen těch 
tělesných, ale i těch duchovních, odkud 
ty první pramení, řekneme našemu Pá-
nu, co dcera Kálebova řekla svému otci: 
„»Obdař mě požehnáním! Když jsi mě 
provdal do jižního suchopáru, dej mi ta-
ké vodní zřídla.« Dal jí tedy zřídla, hor-
ní a dolní.“ (Joz 15,19)

Rozhovor. – Všemohoucí Otče, „má 
duše po tobě žízní jak vyprahlá země“ 
(Ž 143,6), daruj mi vnitřní studnici, slzy 
bázně, a vnější slzy lásky, abych mohl li-
tovat svých hříchů a utrpení svého i těch 
v celém světě, a abych pro ně obdržel lék. 
Amen.

2. V Písmu svatém nečteme, že by se 
Pán Ježíš někdy smál, jak říká sv. Basil, Kázání na hoře o osmi blahoslavenstvích

ale víme, že často proléval slzy; v jeslích, 
nad smrtí Lazara, nad Jeruzalémem a ty 
nejdrahocennější slzy pak na kříži. A jak 
svatý Pavel říká: „Za svého pozemského 
života“ (Žid 5,7), tedy v utrpení, se čas-
to modlil v slzách. V Getsemanské za-
hradě se modlil tak, že potil ne krůpěje 
potu, ale krve, jako ten, který prolévá sl-
zy krve z celého svého těla, a to pro hří-
chy jeho těla mystického.

Rozhovor. – Nejsladší Pane Ježíši, pře-
tvoř mé oči ve studnici slz, které se při-
pojí k tvým, neboť jsem byl příčinou těch 
tvých. Amen.

3. Uvažujme také o slzách, které jsou 
v očích světa znamením neštěstí, ale 
v očích Krista jsou znakem štěstí, když 
slibuje těm, kteří pláčou, že „budou potě-
šeni“ v tom, pro co pláčou. Pokud pláčou 
pro své hříchy, budou potěšeni v odpuš-
tění; pokud pláčou nad hříchy ostatních, 
nebo pro jejich odloučení od Boha, Bůh 
„promění jejich pláč v jásot“ s nadějí, že 
jejich utrpení ustane a věčná útěcha pak 
bude následovat a náš milý Pán „jim se-
tře každou slzu z očí“ (Zj 7,17).

Rozhovor. – Blahoslavené slzy, které 
jsou odměněny takovým příslibem: te-
dy, můj Pane, budu prolévat slzy, a po-
kud je tak požehnané plakat pro tebe, 
jak požehnané pak bude s tebou se ra-
dovat! Amen.

P. Louis de Ponte SJ (1554–1624)

O kázání na hoře a osmi blahoslavenstvích (2)
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vá „nasycenými“, kteří podle slov sv. Pav-
la, se považují za „bohaté“ a „nasycené“ 
(srov. 1 Kor 4,8), ale budou trpět velkým 
hladem a touhou po dobrých věcech, ne-
boť náš Pán, jak říká Panna Maria: „Hla-
dové nasytil dobrými věci a bohaté pro-
pustil s prázdnou.“ (Lk 1,53)

Rozhovor. – Věčný Bože, odejmi ode 
mne tuto odpornou plnost, abych mohl 
být uchráněn tak bolestného a ubohého 
věčného hladu. Amen.

Bod VII.

„Blaze milosrdným, neboť oni dojdou 
milosrdenství.“ (Mt 5,7)

1. Milosrdenství v sobě zahrnuje čtr-
náct skutků milosrdenství, sedm tělesných 
a sedm duchovních, které se mohou usku-
tečnit se třemi podmínkami, aby se staly 
dokonalejšími:

a) Budu-li je konat ke všem svým bliž-
ním, kteří trpí, a nebudu vyjímat ani ne-
přátele.

b) Budu-li všechny skutky tělesného 
i duchovního milosrdenství konat podle 
svých schopností, jak řekl Tobiáš svému 
synu, tedy dávat hodně, mám-li hodně, 
a dávat málo, mám-li málo. Jestliže ne-
mám žádné prostředky, abych pomáhal 
potřebným, budu mít alespoň vůli jim po-
máhat a modlit se k Bohu, aby se jim do-
stalo pomoci, a budu se snažit, pokud je 
to možné, aby jim pomohli druzí.

c) Budu-li mít vnitřní soucit s utrpe-
ním jiných a pociťovat, jako by bylo mo-
je vlastní, a budu-li nejdříve projevovat 
milující srdce a pak i samotný dar čisté 
lásky bez očekávání nějaké jiné odměny 
než od Boha.

2. Náš Pás Ježíš Kristus byl nejdoko-
naleji milosrdný v těchto třech aspektech 
výše citovaných, neboť on sám byl tím lé-
kem na všechna utrpení. A jeho skutky 
během jeho veřejného kázání byly: uzdra-
vování nemocných, zázračné nasycení hla-
dových, mrtvé křísil k životu, odpouštěl 
hříchy s něžnou láskou, učil nevědomé, 
modlil se a „konal dobré skutky“ (srov. 
Sk 10,31) všem lidem a konal vše s tako-
vou ctností, že řekl těm, kteří tyto ctnosti 
neměli: „Jděte a učte se, co to je: »Milosr-
denství chci, a ne oběť.«“ (Mt 9,13) Tím 
učil, že nejvíce si cení této ctnosti milosr-

denství, která je mu nejmilejší, a tedy ví-
ce než oběť, a že nepřijme oběť bez mi-
losrdenství.

Rozhovor. – Pane a Bože, který jsi při-
šel na tento svět, byl jsi pohnut jen milo-
srdenstvím a láskou, pro kterou jsi přijal 
všechna utrpení, abys nás od nich vysvo-
bodil, zjev toto milosrdenství na mně, 
abych tě mohl následovat. A protože jsi 
řekl: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný 
váš Otec“ (Lk 6,36), přispěj mi na pomoc 
svou milostí, abych mohl následovat jeho 
dokonalé milosrdenství. Amen.

3. Uvažme také odměnu, kterou ob-
drží milosrdní od všemohoucího Boha, 
když budou vysvobozeni ode všech svých 
utrpení, jak tělesných, tak i duchovních, 
zčásti v tomto životě a zcela v životě věč-
ném, a to v takové míře, jako je rozdíl 
mezi utrpením ubohého člověka a milo-
srdenstvím všemohoucího Boha, který je 
nejvýš dokonalý. A bude to v takové míře, 
nakolik jsem já sám prokázal milosrden-
ství svým bližním, tedy mi bude naměře-
no takovou mírou, jakou jsem naměřil já 
ostatním. A protože jsem obtížen tolika 
utrpeními, že pouze Bůh mě z nich může 
osvobodit, co mohu konat jiného, abych 
tuto milost obdržel, než prokazovat mi-
losrdenství druhým, aby je tak Bůh mohl 
prokázat mně? Blaze těm, kdo jsou milo-
srdní, které Bůh milosrdenství vysvobodí 
ze všech utrpení!

4. Konečně, pokud nebudu milosrdný, 
budu zcela ubohý, neboť náš Pán Ježíš ne-
bude mít se mnou slitování, jako neměl 
s nevěrným služebníkem, který nebyl mi-
losrdný ke svým druhům (srov. Mt 17,30). 
Naopak, jak říká apoštol Jakub: „Na Bo-
žím soudu není milosrdenství pro toho, 
kdo neprokázal milosrdenství. Ale milo-
srdenství vítězí nad soudem.“ (Jak 2,13) 
A podle toho v den posledního soudu se 
budou připomínat skutky milosrdenství 
pro rozsudek dobrých a rovněž jejich ne-
dostatek u zavržených, jak jsme si již uká-
zali v předchozích rozjímáních.

(Pokračování)
Zdroj: Louis de Ponte, S. J. Meditations 

on the mysteries of our holy Faith. 
Richardson and Son, London 1853.  

Str. 130–138.
Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)

to, co nazýváme horlivostí ducha, což je 
opakem neřesti lenosti, se kterou přistu-
puji ke všem rozjímáním, a mám tím ne-
chuť k potravě duše.

2. Nás Pán Ježíš Kristus měl vždy ve své 
duši veliký hlad a žízeň po spravedlnosti, 
takže nepociťoval tělesný hlad, a když byl 
čas jídla, řekl svým učedníkům: „Mým po-
krmem je, abych činil vůli toho, který mě 
poslal.“ (Jan 4,34) Jako by řekl: Dokud 
neutiším svůj duchovní hlad, nestarám 
se o hlad pro své tělo. Měl tak i tutéž du-
chovní žízeň pít kalich svého utrpení, a to 
i přesto, že byl tak hořký, že již jen tou-
ha po tomto kalichu byla pro něho utrpe-
ním; a na kříži řekl, že žízní, ne však pro 
sucho, jež pociťoval v ústech, ale daleko 
více proto, že jeho duch trpěl.

Rozhovor. – Milovaný Vykupiteli, osviť 
mě ohněm své lásky, odkud tento hlad 
a žízeň pramení, abych mohl být vždy 
ve tvých službách, jako jsi byl ty pro mo-
ji spásu. Amen.

3. Jak blahoslaveni jsou hladoví; „ne-
boť oni budou nasyceni“, poněvadž vše-
mohoucí Bůh jim daruje to, po čem touží, 
v tomto životě hojnost požehnání, milos-
ti a velikou vnitřní duchovní radost, když 
se jim sám dává za pokrm, a tak se s ni-
mi spojuje v lásce, a proto mohou zvolat: 
„Koho bych měl na nebesích? A na zemi 
v nikom kromě tebe nemám zalíbení.“ 
(Ž 73,25) V budoucím životě budou pak 
nasyceni patřením na Boha tváří v tvář, 
jak říká David: „Až procitnu, budu se sy-
tit tvým zjevem.“ (Ž 17,15)

Rozhovor. – Požehnaný hlad, který je 
odměněn takovou sytostí! Zvaž tedy, má 
duše, toto nasycení, které ukojí hlad v to-
bě. Amen.

4. Uvažme také trest, o kterém náš Pán 
mluví: „Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, 
neboť budete hladovět!“ (Lk 6,25) Nazý-
vá sytými ty, kteří mají plnost dočasných 
věcí a jedí a pijí jen pro požitek z jídla; 
odtud pak pramení, že nemají „hlad“ ani 
„žízeň“ po „spravedlnosti“, a mají k ní 
nechuť, jak říká Písmo svaté: „Sytý šla-
pe i po plástvi medu.“ (Př 27,7) Trest ta-
kových bude jako onoho lakomého bohá-
če, který měl nadbytek jídla, ale pak však 
neuhasitelnou žízeň a nikdo mu nemohl 
dát napít, aby se osvěžil. Také pyšné nazý-
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NARODIL SE KRISTUS PÁN
Napsal a namaloval Štěpán Zavřel • Z němčiny 
přeložila Jindra Hubková • Odpovědný redaktor 
Pavel Mareš

Příběh narození Ježíše Krista, v němž nic podstat-
ného nechybí: Mariino překvapení, když jí anděl řekl o narození 
Mesiáše; její a Josefova cesta do Betléma i radost chudých pastýřů 
z Ježíšova narození; tři mudrci, kteří se přijdou poklonit malému ne-
mluvňátku, a útěk celé rodiny do ciziny ze strachu před Herodem.

Karmelitánské nakladatelství ve společnosti KatMedia, s. r. o. 
Váz., 205x290 mm, křídový papír, 32 stran, 229 Kč

BYDLÍ U VÁS JEŽÍŠEK?
Eduard Martin • Redigoval Richard Straberger 
Odpovědná redaktorka Kristina Veselá

Eduard Martin ve svých laskavých příbězích ze 
života vypráví o kráse vánočních svátků a vzpomí-
nek, proměně rodinných vztahů i ostnu vánoční 

komerce. Miluje slova spřádaná do lidských rozhovorů. Naslou-
chá jim, hraje si s nimi a staví příběhy.

Karmelitánské nakladatelství ve společnosti KatMedia, s. r. o. 
Brož., 120x160 mm, 160 stran, 199 Kč

MY A DĚTI • JAK PŘÍCHOD DÍTĚTE PROMĚNÍ 
VZTAHY MEZI MANŽELI
Giovanna Fumagalliová – Davide Biollo • Z italštiny přeložila 
Markéta Štěpánková • Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Knížka nabízí párům inspiraci k zvládání jejich nové role: už 
nejsou jen manželé, ale i rodiče. Drobné radosti se střídají s neví-

daným stresem. Úžas z toho, jak dítě rychle roste, ruší únava z ne-
vyspání. Manželé jako by se chvílemi nepoznávali. Ona vidí jeho 
bezradnost, ale nemá energii ho „doučovat“. On cítí, jak moc si 
ona všímá dítěte a jak málo jeho… Jak to všechno přežít ve zdra-
ví a vzájemné lásce? Kde nám rodiče pomáhají 
a kde už se „míchají do života“? Na co nezapo-
menout při výchově k víře? Co ze svých tram-
pot sdílet s jinými manželskými páry? Autoři 
vnímají duchovní život jako pomoc při řešení 
praktických rodičovských problémů.

Karmelitánské nakladatelství ve společnosti 
KatMedia, s. r. o. • Brož., 120x200 mm,  

křídový papír, 112 stran, 299 Kč

NEŽ VŠECHNO ZAPOMENU
Jaroslav Kopecký • Odpovědný redaktor Martin Bedřich 
Předmluva Martin Hobza, provinciál salesiánů

Paměti P. Jaroslava Kopeckého (1924–2014) jsou mimořádným 
svědectvím o životě salesiánů ve 20. století. P. Kopecký vzpomí-
ná na svůj život od mládí spojený se salesiány Dona Boska – na 
válečná studia ve Fryštáku, na okolnosti zrušení řádu po komu-
nistickém převratu, na dobu, kdy pracoval na stavbě řady přehrad 
v severních Čechách, na nespravedlivé věznění, tajné svěcení na 
kněze i fungování řádu v době normali-
zace. Ve vyprávění se nesoustředí jen na 
sebe, ale připomíná velké množství dal-
ších salesiánů, kteří žili svá povolání na-
vzdory nesčetným protivenstvím. P. Ko-
pecký byl 13 let šéfredaktorem řádového 
periodika Salesiánský magazín.

Portál, s. r. o. 
Brož., 120x160 mm, 176 stran + 8 stran 

fotografické přílohy, 199 Kč
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ

ŽIVOTNÍ SVĚDECTVÍVÁNOČNÍ PŘÍBĚHY

PRO MANŽELE




