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Jakou to má příčinu? Prvním důvo
dem návratu k dávným hříchům 
je touha je ospravedlnit. Možná 

jsme nejednou říkali: „No, v takové chví
li jsem nemohl jednat jinak...“ Vyzpoví
dal ses opravdově, poněvadž to byl hřích 
a urážka Pána Boha, ale nedělals to z vlast
ního přesvědčení a z lítosti, ale spíš z leh
kovážnosti. Možná jsi někoho pomluvil 
a potom sis to vysvětloval, že „to byla 
pravda“. Někdy je těžké odlišit, zda tady 
šlo o něčí dobro, nebo obyčejnou kritiku. 
Takové ospravedlnění hříchů v samotné 
věci nás velmi demoralizuje. Potom se ta
kové hříchy páchají čím dál snadněji, a to 
nás vzdaluje od Pána Ježíše, vytváří pře
kážku mezi ním a námi.

Je skutečně zřetelný rozdíl mezi 
hříchem těžkým a lehkým. Naši cestu 
k Pánu Bohu by bylo možné přirovnat 
například k obyčejné cestě z Poznaně do 
Varšavy. Těžký hřích by spočíval v tom, 
že bychom šli opačným směrem. Lehký 
hřích naproti tomu není takovým směřo
váním v protisměru, ale určitým odboče
ním z cesty. Můžeme použít přirovnání, 
že poutník by na své cestě odbočil podle 
jiného ukazatele a došel na koupaliště. 
Bylo by to sejití z cesty a chvilkové nale
zení jiného cíle.

Podobně je lehký hřích odbočením 
z přímé cesty k Bohu a zvolením si – na 
nějaký čas – za cíl nějaké stvoření. Vykou
pání v jezeře by člověku zdánlivě ušetřilo 
hodně sil, avšak zpozdilo by příchod k cí
li, protože další cesta není přímá, ale ve
de po překážkách. Podobně po lehkých 
hříších, dobrovolných a vědomých, naše 
cesta k Bohu přestává být lehká, a to z na
ší vlastní viny. Nemáme tehdy právo žá
dat, aby nás Pán Ježíš „vzal do letadla“, 
poněvadž jsme sami sešli z přímé, pros
té cesty dětství. Nejlepší by bylo se na tu 
cestu vrátit, ale k tomu je zapotřebí vyna
ložit hodně času a sil, a to moc stojí. (…)

Kde tedy začít? Je třeba uznat svoji ne
moc, uznat, že vlastními silami se nemo
hu napravit. Kdysi mi to připadalo, že už 
jsem se hříchů zbavil a že už se k nim „ne

mohu navrátit“. Ale teď se přesvědčuji, že 
to z mých vlastních sil není vůbec mož
né. Pokora se stává hlubší, člověk uznává 
svou bezmoc a začíná pokorně prosit, ale 
ne jako dítě, kterému se zdá, že Otec „mu
sí“ dát. Člověk se přesvědčuje, že vůbec 
nemusí dostat žádnou milost, a pokud ji 
po mnoha prosbách obdrží, pochopí, že 
s ní musí více spolupracovat, a tehdy za 
tou milostí jde.

V dokonalé Boží lásce jsou nejen vě
domé hříchy lehké, ale také něco, co je 
možné nazvat „polohříchy“. Těžko napří
klad nazvat něco přímo lží, ale je to urči
tě nějaký podraz. Nejde o to utajit něco, 
co máš uchovat v tajnosti a co se od te
be někdo snaží vyloudit, aniž by k tomu 
měl právo, ale o vykrucování jde napří
klad tehdy, kdy neodpovídáš jasně v oba
vě, aby tě někdo o něco nepožádal, aby 
od tebe mnoho nechtěl. Takové přetva
řování plyne ze sobectví, z obav před vy
užíváním, abys třeba nemusel udělat ně
co navíc, něco dát. Ten strach způsobuje, 
že jsme propadli nevěrohodnosti, polo
hříchům. Těžko postihnout, nakolik je to 
vědomé, kolik je v tom jakoby sebeobra
ny, a možná sobectví.

Co nás od toho může vysvobodit? Je
nom Boží milost. A proto je potřebná 
modlitba o světlo, o takové ostré, zářivé 

Boží světlo, ve kterém se už nic nemůže 
skrýt, které způsobí, že člověk už nemů
že ošidit sám sebe. Potřebujeme živé oče
kávání, že nás Bůh sám pozvedne, proto
že vlastními silami to nedokážeme. Pán 
Bůh nás vyslyší, když nám bude vlastní 
duchovní stav připadat tak ohavný, že se 
potom už za žádnou cenu nebudeme chtít 
k němu vrátit. (…)

Kromě vědomého myšlení nebo „ne
myšlení“ mohou být ještě v člověku skry
té ambice, spíše záměry, snažení, třeba 
i duchovní. Na to všechno je nutné chtít 
rezignovat a souhlasit, aby nás Bůh užil 
jako nářadí, aniž by nás zdokonaloval. Ná
řadí je tím dokonalejší, tím pevnější, čím 
méně se užívá. Musíme prostě souhlasit 
s tím, že Pán Bůh nás neudělá odolnější
mi a tvrdšími, ale že budeme nástroji ne
dokonalými, že v práci pro Pána Boha 
dovolíme nechat se odírat. To „odírání“ 
není příjemné, ale může být formou obě
ti, jakou pro nás připravil Pán Bůh. (…)

Chtějme se tedy ve vztahu k Pánu Bo
hu stávat menšími dětmi, chtějme se mu 
oddávat lépe, než jsme to dělali dosud.

„Pane Bože, postarej se, abych uvěřil, 
že vlastně sám nerozumím, co je mou po
vinností, co je mým štěstím. Toužím ale 
uznat tebe, Bože, za svého nejlepšího Ot
ce, který ve mně vidí jenom malé, neschop
né dítě s omezeným rozumem. Ty zbytky 
mého rozumu, které ještě ve mně jsou, ti 
toužím odevzdat úplně. Uznávám také, 
že má vůle je slabá jako u dítěte. Nic ne
mohu uskutečnit, nemohu zvládnout žád
né umrtvení. Proto se i ta moje slaboun
ká vůle touží tobě úplně odevzdat. Bojím 
se třeba jen pomyslet na to, co to může 
znamenat, proto myslím jenom na to, že 
ty jsi nekonečně dobrý. Dovoluji ti tedy 
řídit mou vůlí a změnit ji tak, aby tě by
la plně poslušná a tobě poddána. Tak ti, 
nebeský Otče, odevzdávám nejvyšší mož
nosti, které jsi mi dal: rozum i vůli i sebe 
celého. Dělej se mnou, co chceš.“

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

P. Alexander Woźny

Jak se uchránit před návratem ke starým hříchům?
Co dělat, abychom se nevraceli k dávným hříchům? Jaký v nás byl kdysi zápal! Možná že byla v našem životě celá období, 

týdny a měsíce, kdy jsme mohli s klidným svědomím říci, že jsme zcela vědomě nespáchali žádný hřích, žádný podvod, žád-
nou pomluvu. Potom se ta dobrá vůle začala pozvolna hroutit, v duši začalo znovu být smutno.
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Výrok Šalomounův

Záležitost se týkala toho, zda zmraze
né děti v laboratorní ledničce patří jedno
mu z rodičů. Z hlediska zmatku etické po
vahy, k jakému v té situaci došlo, soudce 
musel potvrdit, zda se zde jedná o lidi. 
V americkém rozvodovém právu existu
jí totiž dvě kategorie dober – to, které se 
dědí a které je možné zničit, a děti, o kte
ré je nutno pečovat. Rozdělení „majetku“ 
bylo v takové situaci obtížné.

Profesor se musel smířit s takovým 
termínem, jako je „preembryo“, vytvoře
ným optujícími při možnosti libovolného 
rozhodování o počatých dětech. Genetik 
považoval tento termín za nadbytečný 
neologismus vedoucí jedině k tomu, aby 
lidskému embryu byla odebrána důstoj
nost: „Než vznikne embryo, máme jedi
ně vaječnou buňku a chromozomy. A do
kud jeden z těch posledních neoplodní tu 
první, není nový život. Proto se také ne
dá hovořit o preembryu, neboť podle de
finice je embryo nejranější forma živo
ta.“ Lejeune jako vědec dokazoval před 
tribunálem, že lidský život začíná od oka
mžiku početí: „Tím, co víme všichni, je 
skutečnost, že kdyby lidská přirozenost 
nebyla od samého počátku zcela a úpl
ně vepsaná v oplodněné vaječné buňce, 
zárodek by se nikdy nemohl stát tím stá
le se obnovujícím a navždy nezastupitel
ným zázrakem, jakým je počaté lidské dí
tě.“ Profesorovo vystoupení přesvědčilo 
soudce, že záležitost se týká lidských dě
tí, a odevzdal je tedy do péče matky, kte
rá se na rozdíl od svého muže nedomá
hala jejich zničení.

Spojitost

V soudní síni tehdy pobýval jeden 
mladý lékař. Cítil se rozčarovaný, proto
že pracoval na klinice, kde od něj poža
dovali provádění potratů a manipulování 
s embryi. Zdůvodnění absurdnosti pojmu 
preembryo pro něj znamenalo otřes. Poté 
co poslouchal Lejeuna, si John Bruchal
ski náhle uvědomil, že víra a rozum se 

nevylučují a že je možné vykonávat čin
nost lékaře šlechetnějším způsobem, ne
zjednodušit ji do role kata a manipulan
ta. Duchovně probuzený, dal Bruchalski 
několik dní nato výpověď z práce a za
čal vytvářet moderní síť center věnující 
se matkám s komplikacemi v těhotenství. 
Navázal také kontakt s profesorem Lejeu
nem, jemuž vděčil za nový pohled na se
be i na svůj obor: „Odhalil jsem, že mo
je svědomí a má víra znamenaly v mém 
vztahu s pacienty totéž, co můj stetoskop 
a můj recept.“

Podobný dojem měla z tématu Jérô
me Lejeuneho jedna mladá mexická lé
kařka, Pilar Calva de Vasquez. Pro ni bylo 
setkání s genetikem počátkem obrácení: 
„Jeho svědectví úcty a lásky k životu mě 
proměnilo. Pocházím z katolické, ale ne
praktikující rodiny. Byla jsem pokřtěná, 
avšak nikdy jsem nepraktikovala. Svědec
tví profesora Lejeuneho během konzulta
ce mě proměnilo. A ještě navíc to teplo 
a pokora, jeho úcta k ženám, spojitost je
ho postoje… Objevila jsem, že je možné 
být neobyčejným vědcem i velkým kato
líkem. Porozuměla jsem, že je možné no
sit křížek i bílý plášť současně.“

Tím, co způsobilo, že se profesor při 
rozhovorech ukazoval jako postava spo

Víra a věda nestojí proti sobě
Maryville, rok 1989. Profesor Jérôme Lejeune – známý genetik, lékař a ob-

jevitel trizomie 21 – byl pozván do městečka ve státě Tennessee ve Spojených stá-
tech jako expert ve výjimečném procesu.

jující, byla jeho pokora vědce. Tento vel
ký odborník v oboru dědičné genetiky se 
nikdy nestavěl na místo Pána Boha. „Vě
da je nejprve školou pokory,“ říkával, „to 
teprve technický úspěch způsobí, že se 
člověk stane srozumitelným.“ Profesor 
věděl, že nedostatek pokory může vědci 
v úsilí o pravdu jedině překážet, a přece 
jedině ona musí badatele zajímat. Pro ně
ho tou pravdou byl Bůh. „Teorie se musí 
podřídit údajům o stvoření“, napsal pro
fesor Lejeune a mnohokrát dokazoval, 
že Boží právo a věda se nevylučují. Bylo 
to pro něj něco přirozeného. „My může
me jenom hovořit o tom, co je,“ říkával 
o vědcích a lékařích.

„Musíme jedině mluvit pravdu, vždyc
ky pravdu, a ještě jednou pravdu.“ Pocti
vost vědce vyžadovala od Lejeuneho, aby 
tu pravdu neskrýval, i když je nepopulár
ní. Poněvadž – jak profesora líčil doktor 
Bruchalski – „byl vědcem od počátku do 
konce“ a „chápal také, že kvůli vědě má 
zodpovědnost vůči lidské osobě“.

Morálka a nová etika

„Tím, co nám říkají, co je dobré a co je 
špatné, není věda, ale morálka. A jestliže 
se věda nepoddá morálce, stane se šílen
stvím (…). To, co se nachází v gesci vě
dy, je tvrdit, že člověk je člověkem, a teh
dy vám morálka řekne: člověka je třeba 
více ctít.“

Ta prostá závislost mezi vědou a mo
rálkou nebyla pro všechny současníky 
prof. Lejeuneho pochopitelná. Nejvýraz
něji se to projevilo v národní diskusi, kte
rá se týkala pokusu o legalizaci potratů 
ve Francii v 70. letech minulého století. 
Práva na přestupky začínají od výjimek 
až k tomu, aby byla, jednou už přijatá, ča
sem rozšířena všeobecně. V tom objevit 
se na fóru jim pomáhají média, a mani
pulování jimi má za cíl připravit společ

Marie Coftaová

Profesor Jérôme Lejeune
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nost na změnu. Tehdy se objevují nové 
pojmy, které mají tvořit novou skuteč
nost či novou etiku. Ta je běžně ochotně 
přijímána namísto toho, co je prostě mo
rálním. „Když slyším, že se mluví o etice, 
mám se na pozoru: lidé, kteří mluví o eti
ce, jsou často ochotni pominout morál
ku,“ reagoval profesor. „Kromě toho, že 
ta dvě slova, jedno řecké, druhé v latině, 
znamenají úplně totéž, tedy znalost mra
vů, už několik let pozoruji jistý posun ve 
významu: ten, který mluví o morálce, tím 
rozumí, že mravy se musí podřídit vyšším 
právům, zatímco ten, který mluví o etice, 
to chápe tak, že práva se musí přizpůso
bit mravům, dokonce těm nejnižším!“

Lejeune, přestože věděl, že v současné 
době morálka nemá dobrý ohlas, očekával 
od vládnoucích lidí, že dostojí vznešenosti 
úlohy, protože jak psal: „Aby jakákoliv ci
vilizace mohla přetrvat, je nezbytné, aby se 
politika vyrovnala s morálkou: s tou mo
rálkou, která jde mimo veškeré ideologie, 
poněvadž je hluboko v nás zapsána neob
jasnitelným dekretem, který řídí všechna 
práva vesmíru i práva člověka zároveň.“

Tento postoj nepřidal profesoru Le
jeunemu na popularitě v jeho oboru. Od
vrátil se od něj tisk, ve francouzských lé
kařských kruzích zavládlo mlčení, jeho 
úspěchy byly odsunuty na okraj, vytváře
li proti němu intriky politického rázu – 
všechno to bylo velmi těžkou zkouškou 
pro profesorovu rodinu a jeho samého. 
Ale genetik dokázal neživit nenávist pro
ti těm, co mu křivdili, vysvětluje to svým 
dětem: „Oni nejsou proti mně, ale proti 
skutečnosti, kterou já jim připomínám. To, 
co říkají proti mně, nemá větší význam.“

Zachovat lidskou tvář

Jérôme Lejeune dokázal zachovat svo
bodu ducha ve všech těch potyčkách a těž
kých zkušenostech. Nacházel ji v úctě 
ke stvoření a tudy vytyčoval cestu, jak se 
uchránit odlidštění. Tato úcta nemohla 
pramenit odjinud než pouze z úcty k sa
motnému Tvůrci: „Abychom unikli tomu, 
že genetika se stane nelidskou,“ napsal, 
„je nutně zapotřebí, aby zachovala úctu 
ke každému stvoření, a nic ji nemůže k to
mu lépe přizpůsobit než úcta ke Stvořite
li. Dříve se říkalo: Timete Dominum et ni-
hil aliud. To je skutečná svoboda ducha. 
Bojte se Pána a více ničeho: a tehdy se celá 
věda stane poctivým služebníkem člově

ka.“ Profesor zůstal té zásadě věrný a vy
trval v bázni Boží. V každodenním sho
nu si dokázal najít čas na modlitbu, aby 
tak čerpal z pramene Lásky. Právě ta Lás
ka mu dovolovala jít kupředu a nevzdá
vat se. Navzdory dennímu přeplněnému 
programu se Lejeune modlil, rozjímal Pís
mo svaté a vždy se účastnil nedělní mše 
svaté. Pokud se mu to kvůli cestování ne
zdařilo během dne, bez ohledu na úna
vu nebo změny času šel na ni večer do 
pařížské katedrály Notre Dame. Během 
každoročních odjezdů dětí na prázdni
ny k babičce do Dánska bylo často zapo
třebí hodně obětí i zvládnutí obtíží, aby 
se dostal do katolického kostela a mohl 
být přítomen na nedělní Eucharistii. Ne
jedenkrát se děti v prázdninovém rozja
ření, s vidinou pláže, zkoušely postavit 
proti. Jejich otec tehdy říkal: „Máme se
tkání s Pánem, a když máme někoho rá
di, setkání se nevynechává. Nesmíš si to 
nikdy odpouštět.“ Pěstovaný osobní vztah 
s Pánem Bohem přinášel pokoj a důvěru 
v Boží prozřetelnost. Vědec to vyjádřil na 
smrtelném loži, kdy před svými blízkými 
vyznal: „Mé děti, jestli vám mohu zane
chat nějakou jedinou myšlenku, nejdůle

žitější ze všech, tak tu, že všichni jsme 
v rukou Boha. Zažil jsem to mnohokrát 
během celého svého života.“

Slova života

Jérôme Lejeune, který je dnes kandi
dátem na oltář [svatořečení], protože se 
stal hlasem těch, kteří hlas nemají, svou 
úlohu vyplnil až do konce. Umíral s vě
domím, že je třeba dělat všechno, co se 
jen dá, aby se společnosti připomínalo to, 
co jí zachovává její důstojnost: „Hodnota 
určité civilizace se měří úctou, jakou pro
kazuje svým nejslabším členům. Není ji
né kritérium hodnocení. Celá láska, celá 
odevzdanost, všechny peníze, které budou 
vydány, aby chránily ty, co v životě kulha
jí, jsou cenou, a to cenou poctivou, kte
rou společnost musí zaplatit, aby zůstala 
lidskou. Samozřejmě si můžeme předsta
vit společenství technokratické, kde se za
bíjejí staří a odlišní a kde se ranění dobí
její na cestě. Tato společnost by možná 
byla skutečně ekonomická, ale byla by ne
lidská. Byla by kompletně zdeformovaná 
rasismem stejně ohavným a hloupým ja
ko každý jiný, jmenovitě rasismem zdra
vých vůči nemocným.“

Profesor po sobě zanechal naději, že 
učení poddané Božímu právu může při
nést lidstvu nějaké oddechnutí. V době 
nemoci dostával dopisy od svých pacien
tů, kteří mu děkovali za péči a pokoušeli 
se ho podpořit. Jeho zápas na zemi však 
byl u konce… Zůstaly četné vzpomínky, 
korespondence, texty a nahrávky z konfe
rencí nebo vystoupení, které jsou dnes ja
ko hlas volajícího na poušti: „Vy, kteří jste 
pro rodinu, vězte, že se vám budou smát, 
řeknou, že jste nemoderní, řeknou, že pře
kážíte v pokroku vědy, zvednou proti vám 
prapory experimentální tyranie, řeknou, 
že se pokoušíte nahradit vědu zastaralou 
morálkou. A já vám povím: Nebojte se, 
to vy předáváte slova života.“

Z Miłujcie się! 4/2021 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Papež František bude mít 86 let
V sobotu 17. prosince má papež František 86. narozeniny. Pamatujme na ně

ho i celou katolickou církev, kterou vede, ve svých modlitbách. Kéž Bůh náměst
ka Kristova obdaří svým hojným požehnáním, aby věrně spravoval svěřenou cír
kev, a tak bezpečně vedl duše věřících ke spáse!
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ŽIVOT PRO ZAVRŽENÉ • JÉRÔME 
LEJEUNE (1926–1994), VELKÝ GENETIK, 
LÉKAŘ A MUŽ VÍRY
Clara Lejeune-Gaymardová • Z francouzštiny 
přeložila Zdeňka Křehlíková • Odpovědná 
redaktorka Kristina Veselá

Profesor Lejeune propojil jedinečným způsobem své vědecké 
aspirace s věrností etickým zásadám lékařské práce. V 60. letech 
20. století učinil významné objevy týkající se počátku lidského ži
vota. Ty z něj dělají jednoho z otců moderní genetiky. Nejznáměj
ší je jeho odhalení příčin tzv. Downova syndromu (trizomie 21). 
Svůj objev využíval výlučně k tomu, aby pomáhal, nikoli elimino
val lidi, kteří se s touto nemocí inteligence narodili nebo byli po
čati. Životy nenarozených hájil z etických i vědeckých důvodů. 
Jeho dcera Clara ho v této knize ukazuje jako vědce i jako šťast
ného manžela, otce, křesťana hluboké víry i muže s rozhledem 
a nenapodobitelným smyslem pro humor.

Karmelitánské nakladatelství ve společnosti KatMedia, s. r. o. 
Brož., 130x190 mm, 176 stran, 299 Kč

ODPUSTILA JSEM • OBNOVA SRDCÍ PO GENOCIDĚ 
VE RWANDĚ
Immaculée Ilibagiza • Steve Erwin (ed.) • Z angličtiny 
přeložila Marie Sommerová • Redakce Kateřina Lachmanová

Kniha je nesmírně silným svědectvím o lásce, která je silněj
ší než smrt: o tom, jak se Immaculée podařilo vzdát se touhy po 
pomstě a z hloubi srdce odpustit vrahům své rodi
ny. V závěru radostně dosvědčuje, jak po dvaceti 
letech celá její zpustošená země doslova „povstá
vá z popela“, a to fyzicky i duchovně.

Pavel Nebojsa – Doron • Vydání druhé, v Doronu 
první • Brož., 130x190 mm, 244 stran, 369 Kč

NA DRUHÉM BŘEHU • O POSLEDNÍCH 
VĚCECH ČLOVĚKA
Tomáš Špidlík • Odpovědná redaktorka Anna 
Lexmaulová

Druhý břeh nepředstavuje útěk od reality všed
ního dne, ale splnitelnou naději, že svět je bohat
ší a zajímavější, než doposud tušíme, a že lidský 

život je komplexnější, než nabízí upachtěnost v každodenních 
stereotypech. Voda, symbolika křtu, která se dynamicky pohy
buje, zná dva břehy: z toho, kde se namáháme, se dostáváme na 
„onen“ druhý, kde je Kristova oblažující blízkost nekonečné pl
nosti a kde se už může rozvinout to, jak nás Pán stvořil. Text kar
dinála T. Špidlíka potvrzuje reálnost naší touhy po věčném životě 
i jistotu Pánova očekávání, abychom v něm byli dokonale šťastní.

Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.  
Brož., 110x180 mm, 64 stran, 94 Kč

365 DNÍ SE SVATOU FAUSTYNOU • NEJKRÁSNĚJŠÍ 
STRÁNKY Z DENÍČKU
Na základě polského originálu sestavila a rozšířené české vydání 
připravil Kateřina Zýmová • Úvodní slovo sestra M. Alžběta 
Siepaková • Redigovaly Ludmila Martinková a Markéta 
Protivánková • Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Deníček sv. Faustyny Kowalské nás učí objevovat milosrdnou 
Boží lásku, kontemplovat ji v běžném životě, prožívat náš život 
s Ježíšem. Faustynina spiritualita je evangelní a žít 
ji může každý. Knížka přináší v promyšleném řa
zení citáty světice na každý den v roce.

Karmelitánské nakladatelství  
ve společnosti KatMedia, s. r. o.  

Váz., 115x180 mm, 408 stran, 499 Kč
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