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„Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, (dočká-
me se) doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem, 
ale zvláště těm, kdo vírou patří s námi do stejné rodiny. Milost našeho Pána Ježíše Kris-
ta ať je s vámi, bratři! Amen.“ (Gal 6,9–10.18)

Dobrý den, drazí bratři a sest
ry! Dospěli jsme k závěrečné 
katechezi o listu Galaťanům. 

Bylo by možné uvažovat o celé řadě dal
ších témat, která tento spis sv. Pavla ob
sahuje, neboť Boží slovo je nevyčerpa
telný zdroj. Apoštol k nám v tomto listu 

promlouval jako hlasatel evangelia, teo
log i pastýř.

Svatý biskup Ignác Antiochijský v jed
nom svém listě výstižně píše: „Je zde pou
ze jediný mistr, který promluvil, a to, co 
vyslovil, bylo vykonáno. Avšak věci, které 
učinil mlčky, jsou hodné Otce. Kdo zná 

Jeden Duch, jeden Pán, jeden Bůh 
– čteme v dnešním druhém čtení. 
Jedním dechem můžeme dodat: 

jedna víra. Téma, které v Týdnu modli
teb za jednotu křesťanů (18.–25. ledna) 
rezonuje více než kdy jindy. O jakou ví
ru jde, naznačuje Bella Doddová, obrá
cená americká komunistka, (str. 8–10) ve 
svých vzpomínkách na setkání s biskupem 
Fultonem Sheenem. Je to víra historická 
– je pevnou součástí dějin lidstva již přes 
2000 let. Je i vírou založenou na faktech 
– Boží Syn, Pán Ježíš Kristus, nezpochyb
nitelně na tomto světě žil, zázračně půso
bil a hlásal radostnou zvěst o království 
svého milujícího Otce. Křesťanská víra 
má logiku, není výplodem choré mysli 
– největší devízou pro potvrzení logiky 
křesťanství je život a učení Zakladatele 
vše obecné církve, Pána Ježíše Krista, Spa
sitele. Jednota, která panuje mezi tím, co 
Kristus hlásá, a tím, jak žije – a s jakou 
božskou mocí mluví a koná –, je zdrojem 
jistoty, že nelze lidskými schopnostmi vy
tvořit něco podobného. Víra v Trojjediné
ho Boha zjevně není lidským výtvorem, 
ale je zakotvena v reálné skutečnosti smr
ti a zmrtvýchvstání, jež přesahují přiro
zenost člověka. Zároveň však není vírou 
nedosažitelnou lidským rozumem, nýbrž 
je v harmonii s logickým vyústěním pře
mýšlení o první příčině všech věcí, o prv
ním Hýbateli, o kráse přírody, o dokona
losti organismu lidského těla... Vystupuje 
tak na piedestal skutečnost Trojjediného 
Boha jakožto Stvořitele, jediného Pána 

nad veškerým tvorstvem, věčného Soud
ce, milujícího Otce, Vykupitele, Utěšite
le... Nelze lidskými slovy vystihnout Bo
ha přesahujícího lidské chápání!

Co se tedy pokazilo, že jednotná cír
kev Pána Ježíše Krista se v průběhu dě
jin rozdělila a vzniklo mnoho jiných křes
ťanských církví? Nad odpovědí nemusíme 
dlouho přemýšlet: je to hřích, dílo satano
vo v nás. Pán Ježíš ne nadarmo ve své ve
lekněžské modlitbě prosil Otce o jednotu 
svých učedníků a svornost ve víře a lásce. 
(srov. Jan 17) Tam totiž, kde vládne pravá 
láska, Boží láska, není možné, aby satan 
zvítězil nad lidskou duší a oddělil ji od Pá
na Boha. Je příznačné, že jednotu, lásku 
mezi lidmi a Pánem Bohem, mezi lidmi 
navzájem ovlivňuje i vztah k Matce Boží, 
Panně Marii. Když je vlažný, ba až neucti
vý, zlehčující její roli v dějinách spásy, v bo
ji se satanem (srov. Gn 3,15), pak schází 
důležité pouto oné jednoty – neboť Pan
na Maria spojuje zemi s nebem, člověka 
s Bohem, člověka s člověkem. Konečně, 
její zjevení ve Fatimě přineslo lidstvu jas
nou zprávu: Mariino Neposkvrněné Srd
ce zvítězí! Každý by to měl nést v paměti 
a podle toho žít, zvláště pak v době, kte
rá zapomíná na Pána Boha, kdy lidstvo 
se zoufale pokouší o záchranu bez něho 
a mnozí se snaží „užít si života“ navzdo
ry Božím přikázáním, která jsou napros

to přirozeným ukazatelem cesty šťastného 
života zde na zemi a jednou i na věčnos
ti. Je tolik potřebné modlit se za usmíře
ní hříšníků s Pánem Bohem a za Ježíšův 
pokoj pro jejich duše, za návrat zbloudi
lých do lůna katolické církve, spolupraco
vat s Boží milostí! (str. 6) Bez modlitby 
není vítězství! A není možná ani jednota 
křesťanů bez ducha Ježíšovy velekněžské 
modlitby – nikoliv podle not toho či ono
ho myšlenkového proudu křesťanské víry...

Ve všech těchto souvislostech můžeme 
vnímat i význam ticha. Neboť Boží Duch 
nepřichází v bouři či silném větru. Kdo 
chce najít cestu k Pánu Bohu a k druhému 
člověku, musí umět naslouchat. Ale pak 
musí přidat ještě další důležité vlastnos
ti: pokoru, poslušnost – vůči Božímu slo
vu. To však v praxi neznamená nic jiného, 
než naplnění jeho přikázání a předávání 
celého pokladu víry – předaného lidstvu 
Pánem Ježíšem a uchovávaného apošto
ly a jejich následovníky – bez sebemenší 
ztráty či poškození byť jen jediného dra
hokamu. Provinit se proti této celistvos
ti a ryzosti, to znamená provinit se proti 
Trojjedinému Bohu samému. A to je přes
ně ten důvod, proč má smysl modlit se za 
jednotu křesťanů, navzdory tomu, že mno
zí mohou přikládat jiný, osobní úmysl ta
kové modlitbě, který není ve shodě s Boží 
vůlí, s Ježíšovou velekněžskou modlitbou 
a s Tradicí katolické církve. Bůh se o své 
dílo postará, (str. 4, 5 a 7) ale chce, aby
chom byli jeho pomocníky a nástroji...

Daniel Dehner

Editorial

Ježíšovo slovo, může naslouchat též jeho 
tichu.“ (Ad Ephesios, 15,1–2) Lze říci, že 
apoštol Pavel dokázal tomuto Božímu ti
chu propůjčit hlas. Jeho nanejvýš původní 
vnuknutí nám pomáhají, abychom odkry
li převratnou novost obsaženou ve zjeve
ní Ježíše Krista. Pavel jako pravý teolog 
nazíral Kristovo tajemství a předával je 
skrze svou tvořivou inteligenci. Zároveň 
byl schopen vykonávat své pastorační po
slání v bloudícím a zmateném galatském 
společenství. Užil přitom různých metod: 
někdy ironie či přísnosti, jindy mírnosti. 
Uplatňoval svou apoštolskou pravomoc, 
ale zároveň neskrýval slabé stránky své po
vahy. Síla Ducha se reálně vryla do jeho 

Pokračování na str. 13
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Tvůj Pán se po Janově křtu a čty
řicetidenní přípravě v samotě 
a postu vrací do Galileje, aby 

zde zahájil svou veřejnou činnost. Cestou 
se k němu připojili první učedníci. I ty se 
k nim připoj: jako Ježíšův přítel jsi vítán 
na svatebním veselí, kam Pána pozvali. 
Připrav se proto důstojně na tuto slav
nost, která je pro tebe o to významněj
ší, že se zde setkáš i s Ježíšovou Matkou 
Marií, která sem přišla nejen jako host, 
ale jako dobrá pomocnice.

Blahopřej snoubencům k jejich vý
znamné životní události, ale především 
jim blahopřej, že do svého středu pozvali 
Pána a jeho Matku. Může být větší štěs
tí, než nacházet se ve společnosti Božího 
Syna a té, které on vděčí za svůj lidský ži
vot? Ochota, s jakou přijali pozvání na 
tuto světskou slavnost, ať je ti povzbuze
ním, abys vždy a všude myslel na to, zajis
tit si přítomnost a společnost Ježíše a je
ho laskavé a starostlivé Matky.

Zatímco celá společnost se bezstarost
ně veselí, Mariino srdce rozpoznává včas 
i z nejmenších náznaků nemilou skuteč
nost, že se hostitelé nečekaně ocitají v ne
příjemných obtížích. Pozoruj a dobře si za
pamatuj, s jakou starostlivostí myslí na ty, 
kteří ani netuší, že by se na ni mohli ve své 
budoucí tísni obrátit. Jak by se pak mohla 
nepostarat o ty, kteří ji o to s důvěrou prosí?

Nemají vína, sděluje diskrétně svému 
Synu. Nemají to, co v tuto chvíli nezbyt
ně potřebují. Stejně dobře si všimni, jak 
málo stačí této Matce, aby probudila vše
mohoucí dobrotu svého Syna. 
Ježíšova odpověď připadá jako 
odmítnutí tobě, nikoliv však Ma
rii. Ta ani na chvíli nepochybuje, 
že její Syn nenechá mladý pár 
na holičkách, a vůbec nepoklá
dá za potřebné, aby na něho dá
le naléhala. Spíše myslí na to, 
aby pro Pánovu velkodušnou 
štědrost připravila co nejlepší 
podmínky. Ježíšova dobrota by 
mohla narazit na lidskou neochotu k po
třebné spolupráci. Prosíšli Marii o coko
liv, snaž se, abys nepřeslechl její mateř
ské doporučení: Cokoliv vám řekne, učiňte!

Ten, kterému je dána veškerá moc na 
nebi i na zemi (1), ví také nejlépe, co je tře
ba pro přijetí jeho dobrodiní předem vy
konat. Chcešli být svědkem zázraků, učiň 
přesně a bez váhání všechno, co ti řekne.

Naplňte nádoby vodou! Odlož všech
nu pohodlnost, povrchnost a poloviča
tost. Učiň ze své strany všechno, co je 
v tvých silách, abys vyplnil to, co zůstá
vá prázdné. Pán nebude nahrazovat tvé 
nedostatečné úsilí, ale chystá se proměnit 
tvé opravdové a vytrvalé snažení, i když 
se zatím jevilo neplodné. Jak dobře si po
čínali služebníci, že naplnili všechny ná
doby až po sám okraj, i když neměli tu
šení, co má tento vzácný host v úmyslu! 
O kolik dobrého a chutného vína by při
pravili hostitele, kdyby svou práci vyko
nali polovičatě!

Nabírejte a odnášejte. Ovoce Ježíšova 
požehnání není určeno jen tobě, ale všem. 
Proto nabírej a roznášej, aby všichni moh
li chválit Ženicha, že zachoval dobré víno. 
Všichni hosté jsou veselí a spokojení, že 
se jim dostává v hojnosti stále dobrého 
vína, i když nemají tušení, odkud je. Ani 
velké zázraky nejsou určeny k tomu, aby 
vyvolávaly senzaci, ale aby bylo možno po
sloužit všem pozvaným. A Pán zve k so
bě všechny. I tobě se dostává dobrého ví-
na zbožnosti, horlivosti a obětavosti, a ty 
sám ani nevíš, odkud je. Ty sám můžeš na
chystat jen vodu, proto mysli vždy na to
ho, který ji umí proměnit ve víno, a ne

ber tedy nic jako samozřejmost. 
Za tvou spokojeností u svateb
ního stolu stojí něčí přímluva, 
poslušnost, úsilí, oběť a přede
vším Ježíšova láska a dobrota. 
Děkuj Pánu a jeho Matce za 
všechny skryté a o to zázračněj
ší proměny, které v tobě učinili 
a dále ještě činí. Jsou to mno
hem drahocennější dary, než 
je víno na svatbě. Když víš, jak 

si počínat, když „dochází víno“, následuj 
své Dobrodince a snaž se být také nemé
ně pozorný, štědrý a pohostinný. Rozhla-
šuj den ze dne jeho spásu a vypravuj mezi 
pohany o jeho slávě.(2) 

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Mt 28,18; (2) srov. Ž 96,2–3

Liturgická čtení
1. čtení – Iz 62,1–5
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruza
lému neutichnu, dokud jeho právo 
nevzejde jak světlo, dokud se jeho spá
sa nerozhoří jako pochodeň. Tu náro
dy uvidí tvé právo a všichni králové 
tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, 
které určí Hospodinova ústa. Budeš nád
hernou korunou v Hospodinově ruce, 
královskou čelenkou v dlani svého Bo
ha. Nebudeš se již nazývat „Opuštěná“ 
a tvá zem „Osamělá“. Tvým jménem 
bude „Mé potěšení“ a jméno tvé země 
„V manželství daná“, neboť si v tobě za
líbil Hospodin a tvá země dostane muže. 
Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se 
s tebou zasnoubí tvůj stvořitel. Jako se 
raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh 
potěší z tebe.

2. čtení – 1 Kor 12,4–11
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze 
jeden Duch. A jsou rozličné služby, 
ale je pouze jeden Pán. A jsou různé 
mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. 
On to všechno ve všech působí. Ty pro
jevy Ducha však jsou dány každému k to
mu, aby mohl být užitečný. Jednomu 
totiž Duch dává dar moudrosti, jinému 
zase tentýž Duch poskytuje poznání, ji
nému se opět dostává od téhož Ducha 
víry, jiný zase má od téhož Ducha dar 
uzdravovat, jiný konat zázračné skut
ky, jiný promlouvat pod vlivem vnuk
nutí, jinému zase je dáno, aby dovedl 
rozeznávat, jakým duchem se co nese, 
jiný může mluvit rozličnými (neznámý
mi) jazyky a jiný zase má dar, aby uměl 
vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. 
To všechno působí jeden a týž Duch. 
On vhodně přiděluje každému zvlášť, 
jak chce.

Evangelium – Jan 2,1–12
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam 
Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván 
také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, 
a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají 
víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, 
ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho 
matka řekla služebníkům: „Udělejte 
všechno, co vám řekne.“ Stálo tam šest 
kamenných džbánů na vodu, určených 
k očišťování předepsanému u židů,  

Dokončení na str. 13

2. neděle během roku – cyklus C

Počátek divů
Zamyšlení nad liturgickými texty  

dnešní neděle

Udělejte všechno, co vám řekne!
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První krůčky dělal někdy na sa
mém počátku 13. století ve své 
rodné Ostřihomi. Pocházel ze 

zámožné rodiny, což mu umožnilo na
stoupit studium v místní katedrální škole. 
Započal tak cestu ke svátostnému kněž
ství, kterou zdárně dokončil přijetím svě
cení, načež se stal kanovníkem kapituly.

Když se v roce 1241 valila z východu 
do Evropy vlna Tatarů, jež smetávala nejen 
v Uhrách vše, co jí přišlo do cesty, opouš
těli lidé svá sídla a prchali. Stejně tak Eu
sebius, jenž se ukryl v lesích. Toto rozhod
nutí mělo vliv na jeho další životní osudy.

V neprostupných hvozdech u Pešti se 
setkal s poustevníky obývajícími tyto kon
činy a jejich příklad ho natolik ovlivnil, že 
zahořel touhou vést stejný život jako oni. 
Ne že by je předtím vůbec neznal, přijí
mal je často u sebe a ve své bezedné štěd
rosti je obdarovával, ale možnost zakusit 
sám na sobě po delší čas jimi vyznávanou 
a žitou zásadu odloučenosti od světa mu 
dala mnohem více než případné teoretic
ké studium zásad poustevnictví či jejich 
vyprávění a přesvědčování.

Tuto touhu Eusebius uskutečnil se svo
lením svého arcibiskupa Báncsi Istvána 
v roce 1246, kdy rozdal chudým všechen 
svůj majetek a s několika druhy se ode
bral na samotu hory Pilis nedaleko vesnice 
Szanto. Vyskytovala se tam jeskyně, kterou 
kdysi dávno poustevníci obývali. Tam se 
oddali modlitbě, kontemplaci a odříkání.

Zprvu žili odděleně, v samostatných 
poustevnách. Zlom nastal po jednom zje
vení, kterého se dostalo právě Eusebiovi. 
Při modlitbě náhle viděl plamínky ohně 
rozbíhající se po poušti a poletující ve 
vzduchu. Zaujalo ho, jak se mohou tak
to vznášet, aniž by měly nějaký zdroj své
ho hoření. Náhle se začaly spojovat a vy
tvořily jeden mocný plamen, jenž prozářil 
temnotu noci. Okamžitě začal prosit Boha 
o vysvětlení tohoto vidění a uslyšel, že ty 
jednotlivé malé plamínky představují ere
mity rozmístěné všude kol dokola v jejich 
poustevnách a že velký plamen znázorňu
je jednu velkou klášterní komunitu.

Na základě tohoto vidění Eusebius po
chopil, že Bůh po něm chce, aby spojil 
individuálně žijící zbožné muže do jed
né klášterní komunity. S pomocí ostat
ních poustevníků postavil malý kostelík 
Svatého kříže, k němu i klášter. To se sta
lo roku 1250 a o další čtyři roky pozdě
ji daroval komunitě král Ladislav okolní 
pozemky k libovolnému užívání.

V klášteře Svatého kříže podrobili brat
ři svá těla tuhé askezi, podobné té, kte
rou praktikovali mniši z kláštera založené
ho v roce 1215 biskupem Bartolomějem 
z Pécse, bývalým clunyjským mnichem, 
na vyvýšenině Patac u Pécse (město, je
muž se česky říkalo Pětikostelí). Eusebio
vi se časem povedlo mnichy obou klášte
rů sloučit, sám se stal představeným této 
komunity poustevníků. Jejího vedení se 
dlouho zdráhal ujmout, raději by byl po
sledním z bratří. Nakonec se podrobil vů
li většiny a úkol přijal s podmínkou, že se 
za něj budou bratři usilovně modlit, aby 
jim svým vedením nepůsobil žádnou du
chovní újmu. Klášterní společenství na
zval Řád sv. Pavla I. Poustevníka a začal 
vyvíjet úsilí o jeho uznání Apoštolským 
stolcem. Název pro nový řád schválila v ro

ce 1263 komunita bratří, samotnému řádu 
udělil požehnání pro jeho činnost v roce 
1262 papež Urban IV., a to díky výrazné 
podpoře sv. Tomáše Akvinského, za nímž 
Eusebius přišel o radu a jenž se u náměst
ka Kristova osobně přimluvil. Ale až pa
pež Klement V. udělil řádu v roce 1308 
vysněné regule sv. Augustina.

Eusebius se vyjímal – i v okruhu svých 
bohabojných paulínských druhů – zbož
ností a pokorou, krom toho oplýval velkou 
štědrostí, s níž hojně obdarovával chudi
nu. Jen tím nadále zušlechťoval svou du
ši, jen tím pokračoval v tom, co začal žít 
již jako malý chlapec. Nakonec nebylo 
ani poznat, že je představeným, choval 
se přesně v duchu svého přání – jako po
slední z posledních.

Popularita paulínů rostla, noví a no
ví mladí muži souzněli s Eusebiovými 
myšlenkami, stejně tak vyrůstaly po ce
lé Evropě nové kláštery, u nás v Obořiš
ti a v Moravském Krumlově. Bezesporu 
nejznámějším bude ten v polské Čensto
chové, kde přechovávají zázračný obraz 
Panny Marie Čenstochovské aneb Čer
né Madony.

Ke konci svého vrchovatě naplněného 
života byl Eusebius stižen těžkou choro
bou. V očekávání blízké smrti se vzdálil 
do samoty, aby naplnil také řádové heslo 
„Solus cum Deo solo“ – „Sám s Bohem“. 
Teprve když cítil bezprostřední blízkost 
smrti, dovolil bratřím, aby ho navštívili. 
Udělal to i proto, aby je odprosil za všech
no špatné, čeho se dopustil, a povzbudil 
je několika slovy plnými naděje. Pak ještě 
řekl „Ježíš“ a „Maria“ a vydechl naposledy.

Eusebius z Ostřihomi zemřel 20. led
na 1270. Jeho hrob v klášteře Svatého kří
že zhanobili během jednoho svého další
ho tažení Turci. Nezabránilo to nicméně 
v šíření jeho kultu, a ačkoliv nikdy ne
byl formálně prohlášen za blahoslavené
ho, paulíni mu tento titul ve své rodině 
připisovali. Až v roce 2004 jim Kongre
gace pro bohoslužbu a svátosti dala za 
pravdu a povolila slavení jejich zaklada
tele v den jeho odchodu na věčnost, tj. 
20. ledna. Stejný den lemoval mezi lety 
2020–2021 jubilejní rok bl. Eusebia, kte
rý slavila řeholní rodina paulínů včetně 
laického společenství bl. Eusebia. Při té 
příležitosti vydala polská pošta i speciál
ní známku s vyobrazením zakladatele řá
du paulínů.

Libor Rösner

Blahoslavený Eusebius z Ostřihomi
Zakladatel Řádu sv. Pavla I. Poustevníka aneb řádu paulínů. Uherský šlech-

tic, jenž toužil žít jen a pouze se svým Pánem a Stvořitelem. Zcela jistě i proto 
zní řádové heslo: „Solus cum Deo solo“ – „Sám s Bohem“.

Blahoslavený Eusebius z Ostřihomi
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protože ty způsobují, že jsi více Moje – zce
la v Mých dlaních: srdce u Srdce.

Pátek 28. 2. 2003
† Láska, to jsem Já. Jenom ze Mě mů

žeš čerpat lásku a předávat ji dál.
Sjednocení se Mnou a trvání ve Mně, 

to je život lásky – žití Mnou. Takový je cíl 
a smysl tvé existence. Když žiješ láskou, 
napájíš se jí a napájíš jí druhé, opětuješ 
lásku vůči Mně.

Láska musí plynout jako voda v řece 
– tehdy dává život, je čistá. Když je zadr
žována, podléhá zkáze, zapáchá a nehodí 
se k užitku. To, co v ní bylo životem, odu
mřelo. Odtud pochází nutnost vycházet 
k lidem – nutnost služby lásce.

Opravdovou radost rodí ne to, co v so
bě zadržíš, ale to, co rozdáš bližním k je
jich duchovnímu obohacení – ke zmenše
ní jejich utrpení nyní i na věčnosti.

1 Sol 3,11–13 / Modlitba o vzájemnou 
lásku

Středa 1. 10. 2003
† Já mám nevyčerpatelné možnosti 

obšťastňovat Mé děti a dělám to pro ty, kteří 
Mne chtějí přijmout a důvěřují Mé dobrotě.

Není dobra mimo Mne a není lásky 
mimo Mne a není pokoje a radosti mi
mo Mne.

Jestliže někdo slibuje jakékoliv „dob
ro“ v odtržení ode Mne, a zvláště v proti
vení se Mně – lže a je sluhou lži. A jeho 
cílem je někomu uškodit a způsobit mu 
utrpení pro uspokojení své vlastní pýchy 
a samolibosti.

Vyvaruj se takových lidí a takových 
slibů.

Středa 2. 5. 2007
† Neměj žádné výčitky kvůli tomu, 

že Mi špatně sloužíš. Buď jenom u Mne 
srdcem a svými myšlenkami a miluj ze 
všech sil, aby tě Má láska mohla vyplňo
vat a aby se z tvého srdce rozlévala na dru
hé – na svět.

Neděle 16. 4. 1995 / Zmrtvýchvstání
Pána Ježíše
– Kdy nadejde chvíle uvolnění, aby bylo 

možné ponořit se do Milovaného?
† Když tvoje duše dosáhne plně svých 

možností milování, aby rostla v něm v ne
skončenosti Mé lásky. Toužím ti dávat Se
be v té plnosti, pro kterou jsem tě stvořil. 
Musíš po Mně toužit, aby to mohlo v to
bě a pro tebe existovat. Síla tvé touhy tě 
očistí a povznese do nebe už tady na zemi 
a v nebi tě unese do hlubin Mého Srdce.

Sobota 3. 3. 2001
† Pokud skončilo nějaké období(1) ve 

tvém životě a úkoly, které jsi měla, zname
ná to, že začalo něco nového, neméně dů
ležitého pro Moje království ve světě, v li
dech a ve tvé duši.

Nelituj toho, co odešlo v minulosti. S ra
dostí otevírej srdce i oči k tomu, co se blí
ží, aby se naplnila Moje vůle, která má na 
tebe vyšší nároky, má pro tebe nové úkoly.

Méně významné je to, co konáš vnějš
kově, a mnohem důležitější je aktivnost 
tvého srdce v zápase o čistotu duše a při
lnutí ke Mně ze všech sil, abys se Mnou 
budovala království Boží.

„Ježíš ... řekl: »Měj důvěru, dcero, tvá 
víra tě uzdravila.«“ (Mt 9,22)

Úterý 19. 11. 2002
† Každá vteřina tvého života je darem 

Mé milosti. Hlídej tedy ten čas a svoje srd
ce, aby nebylo nic promarněno na tvé ces
tě do Otcova domu, kam je třeba, aby ses 
vrátila plně obohacená Mou láskou a abys 
přivedla mnohé.

Střež Mou lásku ve svém srdci a obda
řuj jí bratry, bez ohledu na citová hnutí své 
lidské přirozenosti zkažené hříchem. Ne
nech se zotročit očekáváním lidí, ale od
povídej na ně v úplné svobodě – shodně 
s Mou vůlí.

Pondělí 27. 1. 2003
† Miluj svoji slabost i svoji bezradnost, 

Potřebuji lidská srdce v různých kou
tech země, aby zářila láskou. Vlastně chci 
tímto způsobem pronikat všechna zákou
tí temnoty – pronikat do míst, odkud Mě 
odsunuli, kde na Mne zapomněli a kde 
Můj dar spásy je ničen.

Buď horlivá a miluj, a zbytek v pokoji 
a důvěře ponechej Mně.

Neděle 13. 1. 2008
† Je toho tolik potřeba učinit, a ty se 

zabýváš sebou.
Pohleď: Mé děti hynou. Co děláš pro 

jejich záchranu?
To je pravda, že Mi odevzdáváš sebe 

a všechno, co je zmíněno ve tvé modlitbě. 
Vezmi ale do úvahy to, že když se něco ně
komu odevzdá, už to není tvá věc, myslet 
na to a zabývat se tím. To už nemáš, je to 
již mimo tebe. Tvá starost skončila v ode
vzdání – pokud to odevzdání bylo oprav
dové a úplné, a pokud jsi učinila, co by
lo v tvé moci.

[...]
Tvoje starost o bližní, zvláště o ty, kte

ří jsou svěřeni tvým přímluvám a tvé mod
litbě, ať spočívá v jejich svěření Mé péči 
a Mému milosrdenství.

Když Mi večer svěřuješ den, který mi
nul, udělej krátké, věcné zpytování svědo
mí z toho, co jsi učinila v srdci a navenek: 
zlého i dobrého. Pros o odpuštění, poděkuj 
a polož k Mým nohám, a Já podle Mé mi
losti to všechno proměním v dobro.

A znovu se Mi odevzdávej v radosti, že 
jsi Moje – v Mém náručí a v Mém srdci.

Věř a setrvávej v pokoji.
(Pokračování)

Z knihy Alicja Lenczewska: Słowo 
pouczenia. Wydawnictwo Agape sp. z o.o., 
wydanie drugie zmienione, Poznań 2019.

Přeložila -vv- (Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Alice postupně, během bezmála dvou let, re
zignovala na organizování a průvodcovství poutí 
do Medžugorje.

Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (84)
Místa v textu označená „†“ jsou slova Ježíšova, místa označená „•“ jsou slova Matky Boží, andělů, sva-

tých či duší v očistci. Biblické texty jsou vždy od Ježíše po Alicině modlitbě a prosbě o slovo v duchu tzv. ná-
hodného otevření.

Oproti předcházejícímu „Świadectwo“ Alice ve „Słowo pouczenia“ neoznačila každou Ježíšovu výpověď křížkem a svoji polopauzou, 
učinila to pouze částečně. Zachováváme autentický zápis mystičky.
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Místo modlitby a smíru

Když byla v roce 1938 před začátkem 
druhé světové války posvěcena milostná 
kaple Panny Marie Vítězné, sotva si ně
kdo dokázal představit, jak významné, 
a to nejen pro Německo, bude jednoho 
dne toto místo. Téměř o 40 let později, 
30. května 1976, tehdejší biskup Mons. Jo
sef Stimpfle posvětil Kostel usmíření Nej-
světějšího Srdce Ježíšova a Srdce Panny 
Marie a oficiálně ho vyhlásil za diecézní 
místo modlitby biskupství Augsburg. Ve 
svém kázání, které ani dnes neztrácí nic 
ze své aktuálnosti, tehdy popsal význam 
tohoto milostivého místa:

„V době, která zapomíná na Bo-
ha, rozkvetlo ve Wigratzbadu mís-
to modlitby. Uprostřed církve, kte-
rá velmi diskutuje o své obnově, se 
ve Wigratzbadu praktikuje odpo-
věď láskyplné odevzdanosti podle 
smýšlení Srdcí Ježíše a Marie. 
V boji proti knížeti tohoto 
světa, který vnáší zmatek 
a mnoho lidí vrhá do záhu-
by, se zde v duchu ukřižova-
ného Spasitele přináší za-
dostiučinění pro záchranu 
duší. Kdo by popřel, že svět 
potřebuje modlící se lidi, li-
di, kteří probdí noci v mod-
litbě, aby hříšníky usmíři-
li s Bohem a přinesli jim 
Kristův pokoj?“

Wigratzbad je tedy 
místem modlitby a smí
ru. Právě s tímto úmy
slem se Antonie Rädlero
vá zasadila o vybudování 
kaple, z níž měly proudit 
vroucí modlitby vy
prošující milosti pro 
celý svět.

Myšlenka smíru 
se dnes může zdát 

mnoha lidem cizí, avšak smír nezname
ná nic jiného než zadostiučinění z lásky. 
Není povzbuzující vědět, že můžeme ve 
jménu druhých odčinit urážky vůči Bo
hu prostřednictvím modlitby, přímluvy... 
když v modlitbě prosíme za druhé a při
nášíme nekonečně cennou vykupitelskou 
oběť Ježíše Krista v jejich jménu? Může
me tak utěšovat našeho nebeského Ot
ce, jako to anděl naučil malé vizionáře 
ve Fatimě. S takovýmto úmyslem se zde 
ve Wigratzbadu již po desetiletí konají 
tzv. smírné noci, během nichž se už ne
spočet hodin lidé modlili a stále se mod
lí za obrácení hříšníků, za kněze, nemoc

né a umírající.
Na tomto mariánském místě je 

Panna Maria uctívána jako Nepo-
skvrněně počatá Panna Maria Vítěz-
ná. Hned po pádu Adama a Evy Bůh 
přislíbil, že dá Ženě vítězství nad sa
tanem. Jan v knize Zjevení popisu
je vizi ženy oděné sluncem, která 
zvítězila nad drakem. A ve Fatimě 

Královna růžence slibuje: „Nako-
nec mé Neposkvrněné Srdce zvítě-
zí.“ Vítězství je nám tedy s urči

tostí přislíbeno, ale kdy přijde, 
to závisí také na každém z nás, 
protože Maria nebojuje ten
to apokalyptický boj sama, ale 
se svými dětmi a prostřednic
tvím svých dětí, které jsou jí 

zasvěceny a dělají, co jim ona 
řekne. Každý je povolán spo
lupracovat a podílet se na Bo
žím vítězství nad mocnostmi 

temnoty, na vítězství Neposkvr
něného Srdce Panny Marie nad 

falešnými učeními naší doby. 
Bez modlitby není vítězství! 

Z tohoto důvodu je v kryp
tě zrekonstruované 

milostivé kaple 
k adoraci vysta
vena Nejsvětější 

„Vítejte u Panny Marie Vítězné!“
Takto pozdravil Rodinu Panny Marie augsburský biskup Dr. Bertram Johannes 

Meier při pontifikální mši svaté na svátek Sedmibolestné Panny Marie 15. září 
2021 ve Wigratzbadu. V závěru mše svaté, na níž bylo přítomno 18 kněží, přečetl 
biskup Meier jmenovací dekret, kterým ustanovil P. Floriána Kerschbaumera za 
rektora tohoto největšího místa modlitby v diecézi. Spolu s P. Korbiniánem a pě-
ti sestrami Rodiny Panny Marie nyní nesou odpovědnost za toto milostné místo.

Po přečtení a odevzdání jmenovacího 
dekretu P. Floriánovi biskup Bertram 
Meier spontánně vyjádřil radost: „Ano, 
milý pane rektore, nyní je to oficiální 
a doufejme, že ad multos annos (na dlouhé 
roky) – spolu s vaším spolubratrem, s ostat-
ními kněžími v děkanátu a především 
se sestrami Rodiny Panny Marie zde ve 
Wigratzbadu.“
P. Florián na toto srdečně přivítání odpově-
děl rovněž spontánně a nenuceně: „To jsou 
velká slova, která jste právě přečetl. Sám 
to však nezvládnu, do takového úkolu musí 
člověk dorůst. Bez sester si to ani nedo-
vedu představit. To je něco, čím se odli-
šuje anebo vyznačuje naše společenství; 
společenství kněží a duchovních kněžských 
matek. Jak jste vzpoměl i ve své homilii: 
»Muži na Kalvárii vzali nohy na ramena.« 
Ale Maria stála pod křížem. Mateřská 
láska má v sobě sílu. To pociťujeme také ze 
strany sester, které se za nás modlí, které 
nám stojí po boku v naší pastorační práci, 
které nám mnoha způsoby pomáhají v růz-
ných službách. Nebylo by to možné ani bez 
mých spolubratří v kněžské službě, bez cír-
kevní správy, bez nového vedení a zaměst-
nanců... Slibujeme vám, otče biskupe, že 
se budeme modlit na vaše úmysly. Je to vaše 
diecézní místo modlitby. Kéž by zde byla 
naše práce požehnáním pro celou diecézi!“

svátost oltářní a každý den je v nabídce 
vícero mší svatých a zároveň možnost při
jmout svátost smíření. Každou druhou 
sobotu v měsíci se koná večer Božího mi-
losrdenství a do budoucna jsou napláno
vány mše svaté pro rodiny, spojené s po
žehnáním rodin.

Z Víťazstvo Srdca 143/2021  
přeložil a upravil -dd-
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Protože poselství Panny Marie 
z Fatimy nebyla brána dosta
tečně vážně, rozšířila se bezbož

ná ideologie komunismu do celého světa. 
Vietnam, stejně jako jiné země, dodnes 
nese fatální následky dlouholetých bojů 
a pronásledování křesťanů. Za všechny 
pronásledované vzpomeňme aspoň jed
noho, služebníka Božího kardinála Fran-
coise Xaviera Van Thuana. Ja
ko saigonský arcibiskup byl 
13 let vězněn v tzv. náprav
něvýchovném táboře, z toho 
devět let na samotce. Když 
jej konečně v roce 1988 ko
munistická vláda propusti
la, byl přinucen odejít do 
exilu do Říma. Jeho hlubo
ce věřící strýc a křestní kmo
tr Ngo Dinh Diem, který byl 
v letech 1954–1963 minister
ským předsedou a zároveň 
od roku 1955 prvním prezi
dentem Jižního Vietnamu, odvážně bojo
val za suverenitu a nezávislost této země. 
Ještě stále byla totiž součástí francouzské 
kolonie. Snažil se spravovat zemi podle 
křesťanských principů.

K jeho věrným přívržencům patřil také 
velitel jihovietnamské armády Tran Thien 
Khiem. Loajalita k předsedovi vlády při
nesla Khiemovi povýšení do 
generálního štábu jihoviet
namských ozbrojených sil. 
Svůj postoj k Diemovi však 
časem změnil. Během stát
ního převratu v roce 1963 
se zúčastnil svržení a vraž
dy prezidenta Diema a jeho 
bratra. Byl za to povýšen na 
velitele armádního sboru. 
O rok později, když se přiči
nil o další převrat, stal se ná
čelníkem generálního štábu 
ozbrojených sil. Neměl teh
dy ani 40 let. Na základě těchto převratů 
a politickovojenských paktů si budoval ka
riéru. Ještě v roce 1964 se stal ministrem 
obrany, pak ministrem vnitra a mezi roky 

1969 až 1975 byl předsedou vlády. Krátce 
před definitivním vítězstvím komunistic
kého Severního Vietnamu nad Jižním od
stoupil Khiem ze všech svých postů a od
stěhoval se do USA. Tento krok měl velmi 
dobře promyšlený.

Kardinál Van Thuan ve své autobiogra
fii vypráví, jak se dlouhá léta trápil nad tím, 
že nedokázal odpustit lidem, kteří zapříči

nili smrt jeho strýce Diema. 
Po mnoha modlitbách a těž
kém vnitřním boji se naplnilo 
jeho srdce soucitem a odpuš
těním. Kolik hrdinství a lásky 
potřeboval kardinál, když se 
vydal navštívit Khiema žijící
ho v exilu, který na tyto spo
lečné chvíle vděčně vzpomí
ná. Tvrdí, že právě kardinál 
Van Thuan má největší zá
sluhu na jeho obrácení. Ve
lice se jej dotkla kardinálo
va tolerance a postoj, který 

vůči němu zaujal. Při každé návštěvě mu 
zprostředkoval Boží přítomnost. A to mu 
přinášelo velkou útěchu.

Nyní ve stáří se začal Khiem intenzív
ně věnovat křesťanské víře. Především pře
mýšlel nad svým životem a nad událost
mi, při nichž mnohým katolíkům způsobil 
velké utrpení. Toužil po Božím odpuště

ní. Ono jediné by mu přines
lo vnitřní pokoj. Při setká
ní s vietnamským biskupem 
Pavlem Nguyen Thai Hopem 
v roce 2015 se v něm zrodilo 
přání dát se pokřtít.

Začátkem roku 2018, 
když se kvůli zlomenině no
hy nacházel v jistém reha
bilitačním centru, poprosil 
o katolického kněze. Otci 
Justinovi Tuong Le bez vá
hání předestřel svoje přání 
stát se katolíkem. Kněz br

zy poznal, že křtu nestojí nic v cestě. Tři
adevadesátiletý katechumen totiž velmi 
dobře znal tajemství víry. A tak v Milpi
tas, na předměstí kalifornského San José, 

Nikdy není pozdě
Na Květnou neděli 25. března 2018 přijal křest Tran Thien Khiem, bývalý 

komunistický generál a předseda vlády Jižního Vietnamu. A přestože měl tehdy 
93 let, začal pro něho zcela nový život.

přijal bývalý komunistický premiér křest 
a první svaté přijímání. Bylo to 25. břez
na 2018. Život právě pokřtěného muže se 
i navzdory vysokému věku nápadně změ
nil. Jeho synovec Ba dosvědčuje, že od 
této události má strýc víc radosti, cítí se 
uvolněně a šťastně.

Ať se děje cokoliv, vždycky řekne: „Bůh 
se o to postará.“ Každý den začíná tím, že 
se přežehná. Potom následuje modlitba 
a meditace. Říká: „Moje víra je slabá, ale 
zažívám Boží milosrdenství. Je jedno, jak 
velká by byla moje vina, On by nesl všech-
ny moje hříchy. On mě zachrání a nenechá 
mě zahynout.“ Mezi jeho nejoblíbeněj
ší patří píseň ke cti Panny Marie Fatim
ské. Poslouchá ji každý den. Tento chva
lozpěv odzrcadluje jeho pocity a zároveň 
je modlitbou za jeho domovinu a lidi, kte
ré má rád. „Maria, ó Maria, poslechl jsem 
tě! Odteď vzbuzuji lítost ráno i večer. Ma-
ria, ó Maria, vyslyš nás! Ať zazáří světlo ví-
ry nad krásným Vietnamem!“

V srdci Trana Thien Khiema se přislí
bené vítězství Neposkvrněného Srdce Pan
ny Marie z Fatimy stalo opravdu skuteč
ností. Vždyť přece nikdy není pozdě stát 
se Božím dítětem.

Z Víťazstvo Srdca 138/2021  
přeložil a upravil -dd-

Kardinál Van Thuan

Tran Thien Khiem

Tran Thien Khiem si zvolil za křestního 
patrona svatého apoštola Pavla. Před svým 
obrácením Šavel krutě pronásledoval křes-
ťany, ale nakonec se stal horlivým apošto-
lem Ježíše Krista. Při slavnosti křtu kněz 
řekl: „Být pokřtěn, to znamená narodit se 
skrze Boží milost dnes i pro celou věčnost.“
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Střetnutí Belly, přední americké 
komunistické funkcionářky, se 
skutečností bylo drastické: „Jis-

tota, kterou jsem tak dlouho měla v komu-
nistické straně, byla najednou pryč. One-
mocněla jsem – trpěla jsem na duchu i na 
těle, poněvadž jsem žila v neustálém ob-
rovském strachu, že někdo vyvine všemož-
né úsilí, aby mě zničil. Už jsem viděla ne-
lítostné, metodické likvidování druhých.“ 
Pro Bellu bylo deprimující nejenom po
vědomí o chystané odvetě ze strany jejích 
nedávných přátel, ale také přijetí pravdy, 
že celý svůj dosavadní život (obzvláště 
v letech 1927–1949) – mladické nadše
ní, ideály, odříkání, nadání, práci, a do
konce i osobní štěstí a rodinné kontakty 
– obětovala zločinné ideologii. Bylo pro 
ni strašné si uvědomovat, jak velmi ko
munismus ohrožuje země na úrovni spo
lečenské a materiální, a že také ničí myš
lení a svědomí lidí.

Infiltrování do společnosti

Americkou společnost ve 20. století 
pronikaly stále silněji levicové ideje. Ak
tivně působili komunističtí agenti. Virus 
komunismu se tiše rozšiřoval. Po letech 
si Bella uvědomila, že také její prostředí 
– nejprve studentské v kolegiu a na uni
verzitě, potom prostředí učitelů a předná
šejících – bylo podřízeno skrytému říze
ní. Ateistická výchova a levicová aktivita 
těchto mladých lidí byly totiž vhodným 
prostředím k omámení propagandistický
mi hesly o materiálním štěstí a bratrství 
všech lidí v socialistickém ráji. Kořenem 
těchto názorů byla filosofie Karla Marxe, 
opírající se o materialismus a mezinárod
ní třídní boj. Bella takto popsala tehdejší 
situaci: „Na počátku třicátých let všechny, 
co patřili k neortodoxním hnutím, stejně 
tak ty, kteří ztratili vztah ke společnosti – 
usvědčovatele, syndikalisty, anarchisty nebo 
socialisty – vsál mocný cyklón zorganizova-
ného komunistického hnutí. Protože nemě-
li vlastní program působnosti, byli vtaženi 
do víru dobře propojeného a skvěle finan-

Obrácení americké komunistky
Bella Doddová (1) přes 20 let naprosto oddaně sloužila komunistické straně 

v USA. Prošla dlouhou a bolestnou cestou od slepé víry v komunismus až po úděs 
nad tím, v čem byla angažována. Bellino svědectví, ačkoliv je otřesné, nakonec 
ukazuje směr nehynoucí naděje.

pochopila, že „s komunisty se neuzavírají 
kompromisy. Společná existence s komunis-
ty není možná na žádné úrovni.“

Nasazujíce si masku spojenců, komu
nisté vždycky využívali podvodů a mani
pulací. Jeden z největších podvodů, žel, 
stále přežívá: „Už v roce 1932 se komu-
nistická strana prohlásila za největšího 
odpůrce fašismu. Hraním na protifašistic-
ké emoce chtěla přiklonit lidi ke komunis-
mu – údajně alternativě proti fašismu. Její 
propagandistická mašinérie produkovala 
nekončící potoky slov, obrazů, výjevů. Vy-
užívajíc intelektuální, humanitární, raso-
vou a náboženskou vnímavost lidí, doká-
zala v udivující míře vytrénovat Ameriku, 
aby se otřásala odporem při pouhém slově 
»fašismus«, aniž by věděla, co to znamená. 
Dnes mě udivuje, že komunistické hnutí by-
lo schopné tak hlasitě tlouci na antiněmec-
ký buben a nikdy neprozradit to, co dobře 
věděla jeho interní skupina – že stejné síly, 
které pomohly Hitlerovi, vynesly také Le-
nina a jeho skupinu revolucionářů ze Švý-
carska do Petrohradu, aby mohli začít re-
voluci končící sovětským totalitarismem.“ 
Po 2. světové válce mnoho zemí včetně 
Polska zažilo nezvykle bolestně takovou 
komunistickou „pomoc“.

Vykořisťování lidí

Síla působení Strany vycházela ve 
značné míře z bezohledného vykořisťo
vání lidí. Ve jménu boje proti existujícím 
nespravedlnostem ve společnosti, pod hes

covaného hnutí, které bylo náhle – zároveň 
s uznáním Sovětského svazu Spojenými stá-
ty – legalizováno.“ Komunistická strana, 
směřujíc k revoluci, se snažila získat ma
sy. Dělala to s používáním bezohledných 
metod manipulace a podvodu.

Taktika

Bella byla jednou z mnoha osob, kte
ré se daly svést komunistickou propagan
dou. Zpočátku totiž komunisté přijali 
masku spontánního hnutí bojujícího za 
dobro lidstva, starajícího se o hmotné za
bezpečení pracujících a hlásajícího ideá
ly míru a bratrství. Když však nabrali sil, 
taktiku zcela změnili – obrátili se proti dří
vějším spojencům, začali otevřeně hlásat 
revoluční ideje, bezohledně a s použitím 
násilí usilovali o převzetí vlády. Všechno 
nejasné počínání komunistů bylo podří
zeno tomuto konečnému cíli. Dispozice 
přicházely z Moskvy, realizovala je Stra
na, jejíž „působení začínalo v podobě 
dvou tváří a končilo zradou“. K Belle ta 
pravda po mnoho let nedospěla: „Připoji-
la jsem se k hnutí jako idealistka, v té do-
bě [čili po delším čase práce pro Stranu 
– pozn. red.] jsem v něm zůstávala, proto-
že mi začalo dávat pocit moci a příležitost 
podílet se na určitém dění. (…) Dále jsem 
svoje vlastní působení opírala o své standar-
dy dobra, upřímnosti a loaja lity. Nedokáza-
la jsem pochopit, že Strana se během uza-
vírání spojenectví absolutně neřídila těmi 
hodnotami; že nechtěla změnit svět, jenom 
jej řídit díky revoluci. Nevěděla jsem tehdy, 
že s tímto cílem necouvne před využíváním 
banditů, zlodějů a lhářů stejně jako svatých 
či asketů. Byla bych to věděla, kdybych se 
jen trochu pozastavila nad Leninovými slo-
vy obsaženými v jeho promluvě pronesené 
během III. všeruského sjezdu Komunistické-
ho svazu mládeže Ruska 2. října roku 1920: 
»Naše morálka vychází ze zájmů třídního 
boje proletariátu.« Když jsem si někdy po-
všimla něčeho, co mne znepokojilo, vysvět-
lovala jsem si to tak, že těžké časy vyžadu-
jí rozhodná řešení.“ Bella teprve po letech 

Małgorzata Sołtyková

Bella Doddová
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ly spravedlnosti, míru a bratrství, Strana 
pro své bezprostřední cíle využívala masy 
anonymních lidí. Bella potkala nevyčísli
telný počet mladých lidí, plných ideálů, 
kteří se zcela obětovali pro Stranu a kou
řili ještě před dosažením dospělosti. „Bě-
hem let jsem se naučila, že pokud někdo 
pro únavu zakopne, nebudou mít čas, aby 
svého kamaráda zvedli – prostě přes něho 
přejdou,“ svědčí Bella. Stejná metoda se 
používala při obsazování oficiálních míst 
vedoucích osob ve Straně. Přidělovali je 
lidem slabým, nepřipraveným, aby by
li poddajnější a lépe ovladatelní skrytou 
vládní skupinou. „Komunistická strana do-
káže náhle a velmi příkladně udělat něko-
ho z nikoho. A když přichází změna takti-
ky, stejně rychle se ho zbaví a ten někdo se 
zpětně stává nikým,“ rozjímala Bella. Sa
ma se o tom přesvědčila. Ve chvíli, kdy 
vystoupila proti Straně, stala se z osoby 
v jejích strukturách vysoce postavené ne
přítelem, jehož je nutno bez všech ohle
dů zničit. Náhle byla osobou pozname
nanou, od níž se odvrátili pro obvinění 
záměrně na ni uchystaná, a to dokonce 
i těmi, které měla za své přátele.

Programování mysli

Komunistická propaganda tak změnila 
myšlení, že se lidé stávali zcela zaslepený
mi a nesvévolnými. Bella také prošla tou
to cestou: „Považovala jsem se za součást 
skupiny očekávající den, ve kterém bude so-
cialismus triumfovat, a usilující o tu chvíli. 
Ještě závažnější byl fakt, že jsem nenáviděla 
to, co nenáviděli oni, a to mě vlastně formo-
valo jako dospělou komunistku. Dříve jsem 
nebyla schopna kohokoliv nenávidět; zoufa-
le jsem trpěla, když s někým zacházeli ne-
pěkně; považovali mě za člověka navrace-
jícího pokoj, za mediátorku. Teď ale, krok 
za krokem, se ukázalo, že existuje celá ma-
sa lidí, které nenávidím; stejně tak skupiny, 
jakož i jednotlivce bojující proti Straně. Ne-
dokážu vysvětlit, jak k tomu došlo. Když se 
ohlížím zpět, vidím pouze to, že moje mysl 
reagovala pozitivně na marxistickou drezú-
ru. Je to totiž fakt – pravdivý, ačkoliv straš-
livý – že Strana má takovou moc nad svými 
členy, že dokáže manipulovat jejich pocity: 
jednou pro, a jindy proti stejné záležitosti 
nebo osobě. Dělá si nároky na svrchovanost 
nad svědomím lidí až do takového stupně, 
že rozkazuje, kdy je třeba nenávidět.“ Tako
vé vnitřní zotročení způsobuje, že člověk 

není schopen samostatně myslet a jednat; 
neví ani, kterým směrem je veden. Bella 
to mohla dobře pozorovat během let své 
komunistické působnosti: „Na tom spočívá 
zvláštní paradox soudobého totalitarismu. 
To je klíč k mentálnímu zotročení lidstva: 
jedinec je ničím, funguje pouze jako fyzic-
ká součást něčeho, co se považuje za vyš-
ší, kolektivní inteligenci, a působí ve shodě 
s vůlí této vyšší inteligence. Není si také se-
beméně vědom plánů, které s ním má ona 
vyšší inteligence, která ho zamýšlí využít.

Když osoba vázaná určitými podmínka-
mi k totalitární skupině mluví o svém právu 
nebýt obviňována, tak má pravděpodobně 
na mysli právo na neobvinění komunistic-
ké skupiny, která je jenom zakončením ner-
vu. Když mluví o svobodě slova, jde jí o to, 
aby komunistické uskupení mohlo svobod-
ně promlouvat ústy jedinců vybraných vyš-
ší inteligencí.“ Takovou manipulaci myš
lení komunisté používali v řadách svých 
členů. A navíc, začali dlouhodobý plán 
na změnu výchovy.

Zideologizování výchovy

Bella se nacházela v centru komunis
tického působení v oboru výchovy. Jako 
aktivní funkcionářka Svazu učitelů nej
dříve sympatizovala s komunisty, potom 
již působila v intencích Strany, ale její 
příslušnost byla záměrně skrývána. Na
konec oficiálně reprezentovala komunis
ty. Bellina působnost byla součástí širo
ce vytyčeného směřování komunistů: od 
škol po učiliště a vysoké školy, skrze sdru
žení učitelů a přednášejících až po cent
ra moci ústavodárné a rozhodující o roz
počtu určeném na osvětu. Vše pro to, aby 
se postupně utvářel světonázor mladých 
lidí. V Berlíně v roce 1930 se Bella pře
svědčila o tom, kam vede výchova zbave
ná systému hodnot, zideologizovaná vý
chova: „Téměř celé století byla německá 
osvěta podrobována systematickému »od-
duchovnění«, které mohlo dovést ke zjevné-
mu odlidštění. Dovolovalo to vlastně tako-
vým lidem [vzdělané elitě – pozn. red.], 
zcela pozbaveným ducha, znepokojivě věrně 
a opravdově sloužit nejdříve nacistům a po-
tom komunistům.“ Tento šokující příklad 
jasně ukazuje, že kromě předávání vědo
mostí je nutná i formace, výchova podle 
skutečných hodnot. Výsledky, ke kterým 
Bella došla, jsou také dnes velmi aktuál
ní: „Ti, kteří tak velmi věří v pokrokovou vý-
uku a přípravu mládeže na život v »novém, 
socialistickém světě«, živí abstraktní jisto-
tu svých cílů, a zároveň zřejmě zapomínají, 
že pracují s lidskými bytostmi. Kromě vště-
pování dětem toho, že musí umět žít s jiný-
mi, se zároveň neurčují žádné jiné morální 
zásady morálního nebo přirozeného práva. 
Ani slovem se nepřipomíná, jakým způso-
bem mají děti najít v životě opravdový po-
řádek a harmonii. Já jsem se také musela 
naučit – a to skrze perné zkušenosti – že 

Poselství Královny míru
Poselství ze zjevení pro vizionáře Jakova z 25. prosince 2021:

Při posledním každodenním zjevení, 12. září 1998, řekla Panna Ma-
ria Jakovu Čolo, že nadále bude mít zjevení jednou do roka, a to 25. pro-

since, na Hod Boží vánoční. Tak tomu bylo i tentokrát. Zjevení začalo ve 14.25 hodin 
a trvalo 9 minut. Jakov potom předal poselství:

„Drahé děti, vy jste a nazýváte se děti Boží. Kdyby jen vaše srdce pocítila tu ne-
smírnou lásku, kterou má Bůh k vám, vaše srdce by se mu klaněla a děkovala v kaž-
dém okamžiku vašeho života. Proto, dítka, dnes, v tento milostiplný den, otevřete svo-
je srdce a proste Pána o dar víry, abyste se opravdu mohly stát hodnými jména dětí 
Božích, která čistým srdcem děkují a ctí svého nebeského Otce. Já jsem při vás a žeh-
nám vám svým mateřským požehnáním.“

Bella Doddová v roce 1936
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se nemocná duše nedá vyléčit novými bu-
dovami nebo lepšími hřišti. Jsou samozřej-
mě také důležité, ale v žádném případě ne-
postačují. Abraham Lincoln, který se učil 
v chatrči z kulatiny o jedné místnosti, z ta-
kového učení načerpal všechno, co mu ne-
mohla dát žádná sportoviště ani laborato-
ře. Všechny jím vyhlášené proslovy odrážely 
jeho lásku ke Stvořiteli. Věděl, že Bůh je 
lék na bezbožnost.“ Proto byli komunisté 
od počátku nejtvrdšími nepřáteli Boha, 
církve a křesťanské morálky. Dnes bojo
vá fronta komunistického ideologického 
boje ve školách a na univerzitách probí
há pod hesly ideologie gender. Nese s se
bou stejné ohrožení ideologií marxismu 
a používá stejné metody manipulace a lži 
jako komunismus.

Ničení církve

Právě se zápasem s církví je spojena 
jedna z nejotřesnějších informací, jakou 
pod přísahou v americkém senátu zveřej
nila Bella před Vyšetřovací komisí, dnes 
Výbor pro neamerickou činnost. Bella 
Doddová uvedla: „V třicátých letech jsme 
přivedli do kněžství tisíc sto mužů, abychom 
zničili církev zevnitř. Šlo o to, aby ti lidé by-
li vysvěceni a následně se po stupínku vli-
vu a moci uplatnili jako preláti a biskupo-
vé.“ Byla to realizace Stalinova nápadu, 
jak církev, mající významnou roli ve ve
řejném životě, rozkládat zevnitř. Pro vy
plnění tohoto plánu byli použiti lidé bez 
víry a morálky, kteří měli vést dvojí ži
vot. Kromě toho komunisté stále útočili 
na církev všemi dalšími prostředky. „Ra-
dikální komunistická literatura stále há-
zela hierarchii katolické církve do jednoho 
pytle s »fašisty« a tímto způsobem usilova-
la zničit církev prostřednictvím útoku na 
její kněze. Postup starý jako svět – mnoho-
krát jsem viděla, jak byl užíván v naší ze-
mi. Při sjednocování katolických dělníků 
– Irů, Poláků, Italů – do dělnických orga-
nizací komunisté vždy zkoušeli znepřáte-
lit věřící s kněžími, pochlebováním laikům 
a útokům na kněze.“ Komunistická pro
paganda neustále zasévala do lidí strach 
z církve a nenávist k ní, popisovala ji ja
ko reakční, totalitární, dogmatickou, za
staralou a při každé příležitosti znevažo
vala autoritu církevní hierarchie. Z toho, 
co se stalo v Polsku, víme, že komunisti 
se dostali až k vraždění kněží, jako byli 
bl. P. Jerzy Popiełuszko, P. Stefan Niedzie

lak, P. Stanisław Suchowolec, P. Roman 
Kotlarz a P. Sylwester Zych.(2)

Bellino obrácení

Navzdory dlouholetému podrobení se 
propagandě přijala Bella od církve podpo
ru, když se její celý dosavadní svět zhrou
til. Poté, co byla vyloučena ze strany, ji 
děsilo povědomí o celosvětovém komu
nistickém spiknutí. Bella tehdy pociťova
la nesmyslnost svého dosavadního živo
ta a prázdnotu nastávající budoucnosti. 
V té chvíli se jí známý, kterého náhodně 
potkala, zeptal, zda by si nechtěla promlu
vit s knězem. Samotná se tomu podivila, 
že vyjádřila ochotu k takovému setkání. 
Bella Doddová se tehdy poprvé potkala 
s biskupem Fultonem Sheenem. Setká
ní s ním a jeho poučení o víře daly Belle 
možnost poznání katolické víry, otevřely 
před ní úplně nový svět, ukázaly jí krásu 
a jistotu Kristovy církve. „Uviděla jsem, že 
historie, fakta a logika tvoří neodlučitelný 
základ křesťanské víry. Naslouchala jsem 
tomu, jak biskup objasňuje slova Ježíše Kris-
ta; jak mluví o založení církve, která je mys-
tickým tělem. Cítila jsem se teď blízko všem, 
kteří dostávali Přijímání ve všech kostelech 
světa. A konečně jsem pocítila skutečnou 
rovnost, jaká existuje mezi lidmi různých 
ras a národností, když společně poklekají 
před mřížkou u oltáře jako rovni před Bo-
hem. A zamilovala jsem si tu církev, která 
nás činila jednotou.“ V Belle se tehdy pro
budila touha připojit se k jednotě církve. 
Vlastně v ní nalezla to bratrstvo lidí, kte
ré marně hledala v komunismu. Hluboce 
prožila přijetí svátostí křtu, pokání a Eu
charistie z rukou biskupa Sheena. Její du
še, po mnoho let zbavená duševního po
krmu, začala od té chvíle žít. „Nazítří na 
ranní mši jsem přijala Přijímání z rukou 
biskupa Sheena. Zahleděna do třpytu věč-
ného světla jsem se modlila, aby Světlo, 
které mě obrátilo, přišlo rovněž k těm, kte-
ré jsem milovala, ale kteří nadále zůstávali 
v temnotách. Cítila jsem se tak, jako bych 
byla dlouho nemocná a probudila se osvě-
žená, když už horečka zmizela. (…) Měla 
jsem dojem, že jsem obdržela nové srdce 
a nové svědomí. Zvnějšku se můj život vů-
bec nezměnil. Žila jsem stále v bytě se stu-
denou vodou v ulici starých domů, ale teď 
jsem mohla zdravit sousedy beze strachu či 
nedůvěry. Už nikdy jsem neměla být samot-
ná, a když jsem se modlila, vždy byl u mne 

přítomný Ten, ke kterému jsem směřovala ta 
slova.“ Víra naprosto změnila Belliny per
spektivy hodnocení skutečnosti. Obtížný 
proces jejího uzdravování z předchozího 
života trval, ale namísto bolesti a strachu 
se u ní objevila nehynoucí naděje.

Naděje na budoucnost

Odmítnutí komunistické skutečnosti 
bylo pro Bellu velikým otřesem. Všech
no, na čem doposavad budovala svůj ži
vot, se zhroutilo. Právě v té přelomové 
chvíli se jí dostala do rukou knížka P. Ja
mese Kellera You Can Change The World 
(Můžeš změnit svět). Když ji Bella čet
la, setkala se poprvé se sociálním katolic
kým učením. Otec Keller přesvědčoval: 
„Nemůže být společná obnova bez obnovy 
individuální.“ Pro bývalou komunistku to 
byla úplná novinka. Pochopila, že nená
vist a násilí vedou k chaosu a k ještě vět
šímu násilí. Jenom morální obnova, pře
máhání zla dobrem změní svět k lepšímu. 
A každý tu proměnu musí začít sám od 
sebe. V té pravdě Bella nalezla opravdo
vou naději na budoucnost: „Jsem hlubo-
ce přesvědčená, že jenom pokolení lidí tak 
upřímně oddaných Bohu, že budou schop-
ni dodržovat Boží příkaz, »abyste se navzá-
jem milovali, jak já jsem miloval vás« (Jan 
15,12), může přinést našemu světu pokoj 
a pořádek.“

Z Miłujcie się! 4/2020 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Otištění příběhu Bellina obrácení jsme avizova
li ve Světle č. 46/2021 v článku Ráj bez Boha ne-
existuje, str. 10–11. [pozn. red.]
(2) Nejinak tomu bylo v tehdejším Československu. 
Viz např. seznam některých českých mučedníků na 
https://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-2/Ces-
ti-mucednici-z-doby-komunismu.html. [pozn. red.]

Arcibiskup Fulton John Sheen
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Ve svátosti smíření Bůh od
pouští člověku hříchy, pokud 
jich upřímně lituje. Nicméně 

člověk má povinnost nahradit narušený 
mravní řád, protože každé zlo je poruše
ním spravedlnosti a lásky. Psal o tom sva
tý Jan Pavel II. v exhortaci Reconciliatio 
et paenitentia [o smíření]: „Duše, která pa-
dá pod tíhou hříchu, táhne s sebou i církev 
a svým způsobem celý svět. Jinými slovy, ne-
existuje žádný hřích, ani ten nejvnitřnější 
a nejtajnější, nejvíce individuální, který by 
se týkal jen toho, kdo se ho dopouští. Každý 
hřích se promítá s větším či menším dopa-
dem, k větší či menší škodě, na celou cír-
kev a na celou lidskou rodinu.“

Odpuštění hříchů nezbavuje člověka 
časného trestu za hříchy zde na zemi nebo 
po smrti v očistci. Jejich vina může být 
zahlazena teprve odpustkem za pomo
ci církve, které jako služebnici vykoupe
ní přísluší rozdělovat a používat poklad 
z „pokladnice zadostučinění Krista a sva
tých“ (srov. Katechismus katolické církve, 
1448 a násl.). Odpustek je možný získat 
pro sebe nebo pro zemřelého na způsob 
přímluvy za určitých podmínek:
• nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

(pokud podmínka není splněna, zís
kává se pouze částečný odpustek);

• stav milosti Boží posvěcující nebo sva
tá zpověď;

• svaté přijímání;
• modlitba na úmysl, jaký Svatý otec 

předkládá na daný měsíc;
• vykonání skutku předepsaného pro 

získání odpustku.
Svatá zpověď, svaté přijímání a mod

litba na úmysly Svatého otce mohou být 
splněny několik dní před nebo po vyko
návání skutku předepsaného pro získání 
odpustku. Po jedné svaté zpovědi lze zís
kat více plnomocných odpustků, zatímco 
po jednom svatém přijímání a jedné mod
litbě na úmysly Svatého otce jen jeden.

Na základě dekretu Apoštolské peni
tenciárie z 21. ledna 2008 členové Čest
né stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježí

še mohou získat plnomocné odpustky za 
obvyklých podmínek, „pokud vysloví ne
bo obnoví slib věrného dodržování Sta-
nov Arcibratrstva Čestné stráže NSPJ ale
spoň soukromě:

• v den přijetí;
• v den prvního zasvěcení Nejsvětější

mu Srdci Pána Ježíše a pak každý rok 
při obnově zasvěcení;

• při slavnostech: Nejsvětějšího Srdce Pá
na Ježíše, Ježíše Krista Krále; o svát
cích: Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie, Panny Marie Bolestné, sv. Jana 
apoštola a evangelisty, sv. Marie Mag
dalény, sv. Markéty Marie Alacoque 
a sv. Františka Saleského“ (Stanovy Ar-
cibratrstva Čestné stráže NSPJ, čl. 13).
Kromě toho bychom měli pamatovat 

na to, že je možné získat plnomocné od
pustky také za:
• adoraci Nejsvětější svátosti alespoň půl 

hodiny;

• účast na rekolekcích trvajících mini
málně tři dny;

• modlitbu růžence v kostele, veřejné kap
li, v rodině, v náboženském společen
ství, ve společenství (stačí se pomod
lit jednu část růžence);

• čtení Písma svatého alespoň půl hodi
ny;

• veřejné vyslovení aktu zadostiučinění 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu „Milo-
vaný Ježíši…“ o slavnosti Nejsvětější
ho Srdce Ježíšova;

• veřejné vyslovení aktu zasvěcení lidstva 
Kristu Králi „Ježíši, Vykupiteli lidské-
ho pokolení...“ o slavnosti Ježíše Kris
ta Krále;

• účast na pobožnosti křížové cesty (kte
rou vykonáme individuálně před jed
notlivými zastaveními křížové cesty 
– přecházením od jednoho zastavení 
k druhému nebo ve skupině – prochá
zí pouze osoba s křížem nebo ten, kte
rý vede pobožnost);

• zbožná návštěva kostela nebo kaple 
v den svátku zakladatele řádu;

• účast v pobožnosti „Lamenty“ v době 
postní;

• modlitbu korunky k Božímu milosrden-
ství v kostele nebo kapli před vystave
nou Nejsvětější svátostí nebo skrytou 
ve svatostánku (nemocní se ji mohou 
modlit doma).
Každodenní obětování hodiny přítom

nosti u Srdce Ježíšova je spojeno s částeč-
ným odpustkem. Tento můžeme mimo ji
né získat také za:

Odpustky členů Čestné stráže  
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše

Duchovní formace ctitelů Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše

Poselství Královny míru
„Drahé děti! Dnes vám nesu svého Syna Ježíše, aby vám 

dal svůj pokoj. Dítka, bez pokoje nemáte budoucnost ani 
požehnání, proto se vraťte k modlitbě, protože plodem mod-
litby jsou radost a víra, bez které nemůžete žít. Dnešní po-
žehnání, které vám dáváme, noste do svých rodin a obohaťte 
všechny ty, s kterými se setkáte, aby pocítili milost, kterou 
vy přijímáte. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Medžugorje 25. prosince 2021
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Otec Nidal Abdel Massih Tho
mas působí v severovýchod
ní Sýrii, v regionu kontrolo

vaném Kurdy. V rozhovoru pro Vatican 
News vypráví o dramatické situaci křesťa
nů v tomto regionu a o jejich nezadržitel
ném útěku za lepší budoucností.

Oblast Al Jazíra se rozkládá na seve
ru Sýrie, východně od Eufratu, u hranic 
s Tureckem a je z velké části kontrolová
na kurdskými silami. Téměř všichni věřící, 
většinou Asyřané, opustili křesťanské ves
nice. V 38 vesnicích obývaných křesťany 
je mnoho kostelů, ale kvůli migraci zůstaly 
v provozu pouze dva. Z 21 000 asyrských 
pravoslavných věřících, kteří v této oblas
ti žili před válkou, jich dnes zůstalo 800.

Počátky exodu

Masový exodus zahájila epizoda, k níž 
došlo před čtyřmi lety. Islamisté z ISIS 
tehdy unesli 150 křesťanů. Mezi nimi by
la i pětičlenná chaldejská rodina. Teroris
té požadovali výkupné. Když ho nedosta
li, zveřejnili video s popravou tří rukojmí. 
Za třemi odsouzenci k smrti ukázal video
záznam další tři, včetně jednoho z členů 
chaldejské rodiny, aby vsugeroval, že jsou 
na řadě jako příští. Chaldejský křesťan do
stal za úkol přečíst vzkaz adresovaný před
stavitelům křesťanských církví, v němž je 
žádal o zaplacení výkupného. Určená část

ka byla zaplacena, výměnou za propuštění 
146 ze 147 přeživších. Jeden z členů ISIS 
však zadržel ženu, kterou si vybral za man
želku a s níž zplodil dva potomky. Když 
chalífát padl, žena dostala svobodu volby 
a mohla odejít. Ze strachu z pomsty své 
rodiny to však neudělala.

Obchod s únosy

V důsledku těchto událostí osmdesát 
procent asyrských křesťanů uprchlo do 
Libanonu. Vylíčený únos však nebyl je
dinou epizodou. „Byl to obchod,“ vysvět
luje monsignor Nidal Thomas: „Chyta
li v Hasace křesťany a vybírali výkupné.“ 
V té chvíli žádná složka působící v regio
nu nedokázala křesťany ochránit, a pro
to jich mnoho odešlo a odcházejí dodnes.

7 z 10 křesťanů emigruje

V severní Sýrii operuje mnoho skupin: 
Turecko okupuje pás syrského území při 
hranici; dále se tu pohybuje Hizballáh, 
francouzští vojáci, Iránci; syrská armáda 
s ruskými spojenci a Kurdové, podporo
vaní americkými jednotkami. Právě Kur
dové totiž kontrolují těžbu ropy v oblasti. 
Zeměpisně sousedí tato oblast také s Irá
kem. Podle slov Mons. Thomase je situa
ce v terénu rozdělená. Některé křesťanské 
skupiny se spojily s Kurdy, jiné se syrskou 
armádou. Ve výsledku to komplikuje život 

v této oblasti, protože křesťané na jedné 
z obou stran mohou být vždy podezíráni 
z nepřátelství a stát se terčem útoků. Jeli 
tedy situace křesťanů v Sýrii obtížná, v ob
lasti Al Jazíra (arabsky „ostrov“) je ještě 
složitější. Výsledkem je smutná skuteč
nost, že sedm z deseti lidí odešlo.

Prosba o mezinárodní pomoc

Kromě toho Kurdové organizují nábor 
do armády – vysvětluje chaldejský vikář 
– protože potřebují nové mladé rekruty. 
A pro ty, kdo z nějakého důvodu setrva
li v této oblasti, kde válka ještě neskonči
la, je tu ještě další komplikace: obrovské 
potíže s přijímáním peněz od rodinných 
příslušníků žijících v zahraničí. Vzhledem 
k nedostatku práce, hospodářské krizi 
a inflaci se bez těchto zdrojů neobejdou. 
Mons. Thomas proto prosí všechny lidi 
dobré vůle o podporu: „Všichni by se měli 
dozvědět, v jakých podmínkách žijeme,“ 
říká. „Zdejší lidé se nemohou dočkat od
chodu. Prosí své příbuzné, uprchlíky v za
hraničí, aby jim pomohli utéct, protože 
se setkávají s těžkostmi na každém kro
ku, nemají tu žádnou budoucnost,“ uza
vírá chaldejský patriarchální vikář pro se
verovýchodní Sýrii.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html,  
21. 12. 2021

(Redakčně upraveno)

Syrští křesťané zoufale volají o pomoc

• zbožné znamení svatého kříže a vyslo
vení slov „Ve jménu Otce i Syna i Du
cha Svatého. Amen.“;

• návštěvu Nejsvětější svátosti;
• akt duchovního přijímání vzbuzený s ví

rou, láskou a touhou po přijímání ja
koukoli formou zbožnosti;

• recitaci litanií: k Nejsvětějšímu Jmé
nu Ježíš, k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšo
vu, k Nejdražší Krvi Kristově, loretán
ských k Panně Marii, ke sv. Josefovi, 
ke všem svatým;

• recitaci modlitby Anděl Páně a během 
velikonočního období Raduj se, Králov-
no nebeská;

• recitaci chvalozpěvu Magnificat;
• modlitbu Pod ochranu tvou;
• recitaci modlitby za zemřelé Odpoči-

nutí věčné;

• povznesení pokorné a důvěřivé mysli k Bo-
hu v průběhu plnění svých povinností 
nebo v životních těžkostech a pokušení, 
nebo vyslovení jakékoliv střelné mod
litby v průběhu dne, např. „Ježíši Kris
te, smiluj se nad námi!“, „Stvoř mi čis
té srdce, Bože!“, „Zachraň mě, Ježíši!“;

• pomáhat druhým, podporovat je osob
ně nebo materiálně;

• odepřít si něco dobrého, příjemného 
v duchu umrtvování.
Seznam všech činností souvisejících 

s odpustky najdeme v dokumentu Apoš
tolské penitenciárie z roku 1999 Enchiri-
dion Indulgentiarum.

Navrhovaná témata k diskusi v rámci 
setkání Čestné stráže NSPJ:

1. Proč není možné získat odpustky 
pro jiného žijícího člověka?

2. Jaké jsou požadované podmínky pro 
získání plnomocného odpustku?

3. Proč jsou v životě katolíka důleži
té odpustky?

Formace členů Čestné stráže 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,  
Krakov 2020 (Józef Gaweł SCI,  

s. Maria Wysocka OVM)
Překlad Jana Machandrová

Česká sekce Čestné stráže NSPJ:
Kristina Roszaková
Nábřeží Svobody 17, 73701 Český Těšín
Email: kris.ros@centrum.cz
Tel.: +420 731 534 081

Tato formace je ve Světle uveřejňována 
postupně, avšak nepravidelně. Předchozí 
části byly otištěny v číslech 19, 22, 25, 
33, 37, 41, 44 a 48/2021.



2/2022 13

a každý džbán byl na dvě až tři vědra. 
Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány 
vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil 
jim: „Teď naberte a doneste správci 
svatby!“ Donesli, a jakmile správce 
svatby okusil vodu proměněnou ve ví
no – nevěděl, odkud je, ale služebníci, 
kteří načerpali vodu, to věděli – zavo
lal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk 

předkládá nejdříve dobré víno, a teprve 
až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty 
jsi uchoval dobré víno až do této chví
le.“ To byl v galilejské Káně počátek zna
mení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou 
slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. Po
tom se odebral se svou matkou, se svý
mi příbuznými a učedníky do Kafarnaa 
a zdrželi se tam jen několik dní.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

srdce: setkání se zmrtvýchvstalým Kris
tem si jej bezezbytku získalo a proměnilo. 
Vydal celý svůj život ve službě evangeliu.

Pavel nikdy nesmýšlel o křesťanství ja
ko irénismu postrádajícímu břitkost a ráz
nost. Hájil naopak svobodu přinesenou 
Kristem natolik vášnivě, že to až dodnes 
dojímá, zejména když zvážíme, jaké útra
py a samotu musel snášet. Byl přesvědčen, 
že dostal povolání, které může naplnit je
dině on, a vysvětloval Galaťanům, že ta
ké oni byli povoláni k oné svobodě, jež 
je vymaňuje z jakéhokoli otroctví, proto
že z nich činí dědice starobylého příslibu 
a Boží syny v Kristu. Byl si vědom nebez
pečí, které s sebou nese takovéto pojetí 
svobody, a nikdy neumenšoval jeho dů
sledky. Směle před věřícími zdůrazňoval, 
že svoboda není totéž co zpustlost, ani ne
vede k domýšlivé soběstačnosti. Na opak, 
Pavel svobodu umístil do stínu vrhané
ho láskou a stanovil, že se má důsledně 
uplatňovat v láskyplné službě. Tento ná
hled začlenil do horizontu života podle 
Ducha Svatého, který přivádí k naplně
ní Zákon, jejž Bůh daroval Izraeli, a brá
ní opětovnému upadnutí do otroctví hří
chu. Pokušení vždy spočívá v návratu zpět. 
Jedno z označení křesťanů, které najde
me v Písmu, hovoří o lidech, kteří se ne
vracejí zpět, a to je krásná definice. Lá
ká nás návrat zpět, protože se tak cítíme 
bezpečněji, návrat k pouhému Zákonu, 
který zanedbává nový život z Ducha. Pa
vel nás učí, že pravý Zákon dochází napl
nění v tomto životě z Ducha, kterým nás 
Ježíš obdaroval. Tento život z Ducha lze 
prožívat výlučně ve svobodě, křesťanské 
svobodě, což je nádherné.

Domnívám se, že v závěru této kate
chetické pouti se v nás může zrodit dvo
jí postoj. Za prvé v nás apoštolovo učení 
vzbuzuje nadšení: ponouká nás, abychom 
se vydali cestou svobody a „žili duchov
ně“, ustavičně kráčeli v Duchu, neboť to 
nás osvobozuje. Na druhé straně jsme si 
vědomi svých mezí, neboť se denně dotý
káme toho, nakolik je namáhavá poddaj
nost vůči Duchu a souhlas s jeho prospěš
ným působením. Tehdy se může dostavit 
únava, která brzdí ono prvotní nadšení. 
Klesáme na mysli, vnímáme svou slabost 

žíši modlitbou ke Kristovým ranám, ale 
k Duchu? Jaká je modlitba k Duchu?“ 
Modlitba k Duchu Svatému je spontán
ní, musí se zrodit ve tvém srdci. V obtíž
ných chvílích máš říci: „Přijď, Duchu 
Svatý.“ Klíčové slovo zní: „Přijď“, ale mu
síš ho vyjádřit svým jazykem, svými slo
vy. Přijď, protože jsem se ocitl v nesná
zích, temnotách, nevím, co dělat, hrozí 
mi pád. Přijď, přijď. Toto je slovo k Du
chu, k přivolání Ducha. Učme se častěji 
obracet k Duchu. Můžeme tak činit jed
noduchými slovy, v různých momentech 
každého dne. A můžeme s sebou nosit, 
třeba ve svém kapesním evangeliu, onu 
krásnou modlitbu, kterou církev proná
ší o Letnicích: „Přijď, ó Duchu přesva
tý, rač paprsek bohatý světla svého v nás 
vylít. Přijdi, Otče nebohých, dárce darů 
přemnohých, rač nám mysli osvítit. Bož
ský Utěšiteli, něžný duší příteli, rač nás 
mile zotavit.“ Přijď. Takto pokračuje dále 
tato překrásná modlitba. Jejím jádrem je 
ono „přijď“, které pronášela Maria spolu 
s apoštoly poté, co Ježíš vystoupil na ne
besa, když sami ve večeřadle vzývali Du
cha. Prospěje nám, když se často budeme 
modlit: „Přijď, Duchu Svatý.“ Za přítom
nosti Ducha si totiž uchráníme svobodu. 
A budeme svobodnými křesťany, kteří ne
lnou k minulému v negativním smyslu slo
va, nejsou svázáni různými úkony, nýbrž 
jsou svobodní v oné křesťanské svobo
dě, která přivádí ke zralosti. Tato modlit
ba nám pomůže, abychom kráčeli v Du
chu, ve svobodě a radosti, protože když 
přijde Duch, dostaví se radost, pravá ra
dost. Kéž vám Pán žehná!

Přeložila Jana Gruberová,  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu 

(Redakčně upraveno)

Nepropadejme únavě 
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

a marginalizaci v porovnání se životem 
podle světské mentality. Svatý Augustin 
nám radí, jak na takovou situaci reagovat, 
přičemž využívá evangelní příběh o bou
ři na jezeře. Praví: „Víra v Krista v tvém 
srdci je jako Kristus na loďce. Slýcháš 
urážky, trmácíš se, jsi bez sebe – a Kris
tus spí. Probuď Krista, otřes svou vírou! 
Dokonce i v rozrušení můžeš něco udělat. 
Zalomcuj svou vírou. Ať Kristus procit
ne a mluví k tobě... Vzbuď tedy Krista... 
Věř tomu, co bylo řečeno, a v tvém srdci 
se rozhostí bezvětří...“ (Promluvy 163/B) 
V krušných chvílích se – jak říká sv. Au
gustin – jakoby ocitáme na loďce plující 
bouří. Co tehdy udělali apoštolové? Vzbu
dili Krista, který za bouře spal, ale Kris
tus byl již s nimi. Jediné, co tedy může
me učinit ve zlých časech, je „probudit“ 
Krista v nás, který „spí“ jako tehdy v loď
ce. Je to právě tak. Máme ve svém srdci 
opětovně probudit Krista, protože jedině 
tehdy budeme moci pohlížet na události 
jeho zrakem, který dosáhne až za bouři. 
Skrze jeho klidný pohled se před námi 
rozestře panorama, které bychom sami 
nepostřehli ani v nejzazší mysli.

Na této náročné, leč podmanivé pou
ti nám apoštol připomíná, že při koná
ní dobra si nemůžeme dovolit sebemen
ší únavu. Máme důvěřovat Duchu, který 
ustavičně pomáhá naší slabosti a poskytu
je nám potřebnou oporu. Uvykněme tudíž 
častějšímu vzývání Ducha Svatého. Ně
kdo by mohl namítnout: „A jak se vzývá 
Duch Svatý? Umím se totiž modlit k Ot
ci v Otčenáši, dokážu se modlit k Panně 
Marii ve Zdrávasu, umím se modlit k Je
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Pondělí 17. 1. 2022
6:05 Cesta k andělům: Bohumil Klepetko 7:00 Světoznámé 
výšivky z Cífera 7:15 Klapka: S Milanem Ohurniakem 
8:15 Jan Palach – poselství 8:45 Hlubinami vesmíru 
s dr. Petrem Kabáthem: Exoplanety, 2. díl 9:05 Outdoor 
Films  s Klárou  Kolouchovou  (63. díl):  První  Češka, 
která  se  pokusila  zdolat  nejtěžší  horu  světa,  K2 
10:40 Blahořečení Tita Zemana 11:10 Tak trošku  jiný 
lyžák  11:35  Živě  s Noe [L]  11:45  Přejeme  si … [P] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L]  12:50  Hledání  skrytých  svatých  míst: 
Istanbul 2 13:35 Magazín Mary’s Meals 14:05 Historie 
a současnost  Matice  svatohostýnské  14:35  Noční 
univerzita: Prof. MUDr. Cyril Höschl – Přirozené myšlení 
a logika vědeckého poznání [P] 16:00 V souvislostech 
16:20 Pole milosrdenství 17:15 Ceferino Jiménez Malla – 
Cikán v nebi 18:00 Sedmihlásky: Zdalo sě mi 18:05 Příběhy 
z Dobré Knihy: Pokušení na poušti 18:15 Hop Trop na 
Mohelnickém dostavníku 2015  (4. díl) [P] 18:55 Ve 
službě Šuárů 19:25 Pěšky hezky česky: Cyrilometodějská 
stezka 19:45 Přejeme si … 20:05 Přešel  jsem hranici 
20:55 ARTBITR – Kulturní magazín [P] 21:05 Yiddish Glory 
(Kanada/Rusko) 22:05 Kulatý stůl 23:25 Guatemala – Lidé 
kukuřičných polí 0:00 Večer chval (99. díl): Lamačské 
chvály 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 18. 1. 2022
6:05 Cesta k andělům: Bogdan Sikora 6:55 Za operou 
7:50 Hrdinové víry (4. díl): Metoděj Habáň 9:05 Arbitráž 
9:35 V souvislostech 10:00 Noční univerzita: Ak. soch. Petr 
Váňa – Příběhy soch 11:35 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme 
si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 Když bolí duše 14:10 Flešbeky – 
Godzone  podcast  14:40  Víra  do  kapsy:  Nečekané 
přátelství 15:00 Muzikanti, hrajte: Túfaranka 16:05 Klapka: 
S Martem Eslemem 17:10 Mezi pražci (102. díl): Leden 
2022 18:05 Sedmihlásky: Zdalo sě mi 18:10 Příběhy 
z Dobré Knihy: Svatba v Káně 18:20 Animované biblické 
příběhy: Ježíš žije! 18:50 Animované příběhy velikánů 
dějin: Pocahontas (1595–1617) 19:20 Zpravodajské 
Noeviny: 18. 1. 2022 [P] 19:45 Přejeme si … 20:05 Buon 
giorno s Františkem [L] 20:50 V pohorách po horách: 
Oderské vrchy 21:00 Dokořán: S Adamem Plachetkou 
21:50 Hector Berlioz: Harold v Itálii: Mezinárodní hudební 
festival Leoše Janáčka 2021 22:45 Terra Santa News: 
12. 1. 2022 23:05 Výpravy do divočiny: Orli se vrací 
0:40 Historie sklářství v Karolince 1:00 Noční  repríza 
dopoledních pořadů.

Středa 19. 1. 2022
6:05 Cesta k andělům: Daniela Drtinová – zpravodajka 
6:55 Zpravodajské Noeviny: 18. 1. 2022 7:20 V pohorách 
po horách: Roklina Piecky – Slovenský raj 7:30 Noční 
univerzita: Prof. MUDr. Cyril Höschl – Přirozené myšlení 
a logika vědeckého poznání 9:05 Generální audience 
papeže Františka [L] 10:05 Setkání (18. díl): Jiří Carbol 
– Dřevěný kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé 
10:15 Zahajovací koncert duchovně kulturního festivalu 
Litomyšlské dny barokní tradice 2020; kostel Povýšení 
sv. Kříže, Litomyšl 11:35 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme 
si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L] 12:50 ... v dobrém sa rozejdem: Rožnovské 
slavnosti 2021 14:35 Poznáte je po ovoci 15:25 Hovory 
z Rekovic:  Kamil  Mrva  15:40  Grotesky  Bustera 
Keatona: Frigo a strážníci 16:05 Zpravodajské Noeviny: 
18. 1. 2022 16:30 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře 
18:00 Sedmihlásky: Zdalo sě mi 18:05 Příběhy z Dobré 

Knihy: Zázračný rybolov 18:10 Strýček Emu: Plesová 
sezóna 18:25 V pohorách po horách: Vojšické  louky 
– Bílé Karpaty 18:35 Poutníci času: S Janem Duškem 
18:55 Jan Palach – poselství 19:25 Terra Santa News: 
19. 1. 2022 [P] 19:45 Přejeme si … 20:05 Večer chval 
(100. díl): Efod [L] 21:15 Hledání skrytých svatých míst: 
Istanbul 2 22:05 Noční univerzita: Michal Řoutil – Nevěřící, 
odejděte! [P] 23:20 Generální audience papeže Františka 
23:45 Harfa Noemova: Mladí a jejich violoncella (PCQ) I. 
0:05 Generace naděje: Příběhy dětí Mary’s Meals 0:40 Léta 
letí k andělům (74. díl): Václav Žilka – hudebník a pedagog 
podle Veroniky Žilkové, rodiny a přátel 1:00 Noční repríza 
dopoledních pořadů.

Čtvrtek 20. 1. 2022
6:05 Cesta k andělům: Martin Holík – ředitel Radia Proglas 
7:00 Krůček po krůčku – Etiopie 7:30 Terra Santa News: 
19. 1. 2022 7:55 Hrdinové víry (5. díl): Matka Vojtěcha 
9:05 Pražská Loreta 9:30 Kulatý stůl 10:55 Santiago Gapp 
11:35 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L]  12:05  Mše  svatá  z kaple  Telepace [L] 
12:50 Dokořán: S Adamem Plachetkou 13:35 Generální 
audience  papeže  Františka  14:05  Můj  chrám:  Irena 
Pulicarová, kostel Panny Marie Růžencové v Plzni 14:25 Jak 
potkávat svět: S Davidem Marečkem 15:45 V pohorách 
po  horách:  Lysá  hora  16:05  Zpravodajské  Noeviny: 
18. 1. 2022 16:30 Továrna mezi vodami 17:10 Dokořán: Se 
sestrou Benedictou Hübnerovou 18:05 Sedmihlásky: Zdalo 
sě mi 18:10 Příběhy z Dobré Knihy: Uzdravení ochrnutého 
18:15 Ovečky: 3. neděle v mezidobí [P] 18:45 Žádný zázrak, 
ani kouzlo, ale funguje to 19:00 Večeře u Slováka: 3. neděle 
v mezidobí [P] 19:25 Zpravodajské Noeviny: 20. 1. 2022 [P] 
19:45 Přejeme si … 20:05 Cvrlikání [L] 21:15 Poutníci času: 
S Petrou Bučkovou 21:30 Záblesky nad Andami 22:00 Pod 
lampou [P] 0:05 V pohorách po horách: Pecný – Hrubý 
Jeseník 0:15 Léta letí k andělům (33. díl): Martin Petiška 
– spisovatel 0:40 Zpravodajské Noeviny: 20. 1. 2022 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Pátek 21. 1. 2022
6:05 Cesta k andělům: Marek Orko Vácha II. – věděc a kněz 
7:00 Zpravodajské Noeviny: 20. 1. 2022 7:20 Magazín 
Mary’s Meals 7:40 Můj chrám: Barbora Černošková, 
kostel  sv. Augustina  v Brně  8:05  Pod  ostravským 
nebem: Zastavení v ostravských sakrálních stavbách 
8:30 Zachraňme kostely: Poutní kostel Navštívení Panny 
Marie ve Skocích u Žlutic 9:05 Za tajemstvím šumavských 
lesů 10:00 ARTBITR – Kulturní magazín 10:10 Přešel jsem 
hranici 11:00 V pohorách po horách: Poludňový Grúň – 
Malá Fatra 11:15 Vincent Hložník, umělec evropského 
formátu 11:35 Živě s Noe [L] 11:45 Přejeme si … [P] 
12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá z kaple 
Telepace [L]  12:50  Písňový  koktejl  z Mohelnického 
dostavníku 2013 13:30 Turzovka 14:05 Buon giorno 

s Františkem 14:50 Mezi pražci (102. díl): Leden 2022 
15:35 Děti Haiti 15:55 Zpravodajské Noeviny: 20. 1. 2022 
16:20 Outdoor Films s Michalem Kosíkem a Danielem 
Bařákem: Sportem proti hendikepu 18:00 Sedmihlásky: 
Zdalo sě mi 18:05 Příběhy z Dobré Knihy: Povolání celníka 
Matouše 18:15 Chiara Luce Badano – Neobyčejný příběh 
obyčejné dívky 19:00  Chaplin  uprchlým  trestancem 
19:30  V pohorách  po  horách:  Boubín  –  Šumava 
19:45 Přejeme si … 20:05 Kulatý stůl [L] 21:30 Dekalog X.: 
Desáté přikázání 22:35 Gramofon (3. díl) aneb Hledáme 
písničku pro všední den 23:55 Turiec, region magických 
vod 0:20 Na půli cesty 0:50 Mexiko – země  indiánů 
1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 22. 1. 2022
6:05 Cesta k andělům: Ilja Racek 6:55 Pokojné umírání: 
Paliativní péče vs eutanazie 7:25 Obnova objektu Libušín po 
požáru 8:00 Sedmihlásky: Zdalo sě mi 8:05 Strýček Emu: 
Plesová sezóna 8:15 Animované biblické příběhy: Ježíš 
žije! 8:45 Ovečky: 3. neděle v mezidobí 9:10 Animované 
příběhy  velikánů  dějin:  Pocahontas  (1595–1617) 
9:45 Noční univerzita: Ida Pencová – Ber celej balík [P] 
10:00 Lucy Grimble (UK) – koncert: Festival UNITED 
– Vsetín 2019 10:55 Flešbeky – Godzone podcast [P] 
11:25 Víra do kapsy: Nečekané přátelství 11:45 Přejeme 
si … [P]  12:00  Angelus  Domini  12:05  Pod  lampou 
14:15 Outdoor Films s Kateřinou Koulákovou alias Kaczi 
(94. díl): Cestování se zpěvem a hudbou 15:40 Dvěstě 
let kostela sv. Bartoloměje v Hniezdném 16:00 Zpívá 
celá dědina: Protivanov 17:40 Radost – Sestra Lucia 
18:00 Večeře u Slováka: 3. neděle v mezidobí 18:30 Řím, 
hlavní město víry (1. díl): Prvotní církev 19:05 Plečnikův 
kostel sv. Františka v Lublani 19:20 V souvislostech [P] 
19:45 Přejeme si … 20:05 Poletuchy: Na skok do Ústí 
nad  Labem [P] 20:50  V pohorách  po  horách:  Luční 
hora – Krkonoše 21:05 Pro větší slávu: Skutečný příběh 
Kristiady 23:35 Pěšky hezky česky: Svatojakubská cesta 
0:00 Letem jazzem (5. díl): Jazzové přesahy 1:05 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Neděle 23. 1. 2022
6:05 Cesta k andělům: František Václav Lobkowicz – 
biskup 6:55 Milovat až do zapomnění 7:45 Zvěčněné 
šupolím 8:05 Zachraňme kostely: Kostel sv. Vavřince 
v Tasnovicích 8:25 Večeře u Slováka: 3. neděle v mezidobí 
8:55 Cvrlikání 10:10 Poutníci času: S Lubošem Pavlem [P] 
10:30 Mše svatá [L] 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba Sv. otce Františka [L] 12:20 V souvislostech 
12:40  Zpravodajský  souhrn  uplynulého  týdne 
13:20 Hriňovský kostelík na  Islandu 14:00 Muzikanti, 
hrajte: Boršičanka Antonína Koníčka 15:00 Grotesky 
Bustera Keatona: Frigo staví dům [P] 15:25 Poletuchy: 
Na skok do Ústí nad Labem 16:15 Noční univerzita: 
Michal Řoutil – Nevěřící, odejděte! 17:35 ARTBITR – 
Kulturní magazín 17:55 Sedmihlásky: Stójí kostelíček 
18:00 Strýček Emu: Zimní sporty [P] 18:10 Ovečky: 
3. neděle v mezidobí 18:35 Animované biblické příběhy: 
Král se stal sluhou 19:00 Animované příběhy velikánů 
dějin: Benjamin Franklin (1706–1790) 19:30 Setkání 
(19. díl):  Pavel  Klíma  –  kostel  Nejsvětější  Trojice 
v Malšicích 19:45 Přejeme si … 20:05 Godzone Tour 
2021: Boh nie je mŕtvy: ESPÉ a hostia 22:40 Buon giorno 
s Františkem 23:20 Můj chrám: Prof. Royt, prorektor 
Univerzity Karlovy, v katedrále sv. Víta 23:40 Polední 
modlitba Sv. otce Františka 0:00 Zpravodajský souhrn 
uplynulého týdne 0:40 Pan profesor 1:00 Noční repríza 
dopoledních pořadů.
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Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)

BREVIÁŘ PRO LAIKY 15. – 22. LEDNA 2022

 

Liturgická čtení
 
Neděle 16. 1. – 2. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Iz 62,1–5
Ž 96(95),1–2a.2b–3.7–8a.9–10ac
Odp.: 3 (Vypravujte mezi všemi 
národy o Hospodinových divech.)
2. čt.: 1 Kor 12,4–11
Ev.: Jan 2,1–12

Pondělí 17. 1. – památka 
sv. Antonína
1. čt.: 1 Sam 15,16–23
Ž 50(49),8–9.16bc–17.21+23
Odp.: 23b (Kdo žije správně, 
tomu ukážu Boží spásu.)
Ev.: Mk 2,18–22

Úterý 18. 1. – památka Panny 
Marie, Matky jednoty křesťanů
1. čt.: 1 Sam 16,1–13
Ž 89(88),20.21–22.27–28
Odp.: 21a (Nalezl jsem Davida, 
svého služebníka.)
Ev.: Mk 2,23–28

Středa 19. 1. – ferie
1. čt.: 1 Sam 17,32–33.37.40–51
Ž 144(143),1.2.9–10
Odp.: 1a (Veleben buď Hospodin, 
má Skála.)
Ev.: Mk 3,1–6

Čtvrtek 20. 1. – nezávazná 
památka sv. Fabiána nebo 
sv. Šebestiána
1. čt.: 1 Sam 18,6–9; 19,1–7
Ž 56(55),2–3.9–10.11–12.13
Odp.: 5bc (V Boha důvěřuji, 
nebudu se bát.)
Ev.: Mk 3,7–12

Pátek 21. 1. – památka 
sv. Anežky Římské 
1. čt.: 1 Sam 24,3–21
Ž 57(56),2.3–4.6+11
Odp.: 2a (Smiluj se nade mnou, 
Bože, smiluj se!)
Ev.: Mk 3,13–19

Sobota 22. 1. – nezávazná 
památka sv. Vincence nebo 
sobotní památka Panny Marie
1. čt.: 2 Sam 1,1–4.11–12.19.23–27
Ž 80(79),2–3.5–7
Odp.: 4b (Bože, rozjasni svou 
tvář, a budeme spaseni.)
Ev.: Mk 3,20–21

Pondelok 17. 1. o 22:00 hod.: 
Nablízku ľuďom bez domova
S nástupom chladných mesiacov si viac uvedomujeme, aké vzác
ne a krásne je teplo domova. Existujú však ľudia, ktorých domo
vom je studená ulica. V ďalšej časti relácie Nablízku vám predsta
víme prácu charít s ľuďmi bez domova v Banskej Bystrici, v Rož
ňave i v Košiciach. Moderuje Alžbeta Živčáková.

Utorok 18. 1. o 17:00 hod.:  
Palestína – keď príde Syn človeka (dokument)
Keď si čítate Sväté Písmo, Gaza sa tam spomína ako jedno z pia
tich najstarších miest sveta. Od roku 2007, odkedy izraelská vlá
da uvalila blokádu na Pásmo Gazy kvôli tomu, že sa k moci do
stal Hamas, je toto územie ako otvorená väznica. Obyvatelia ho 
nesmú opustiť bez povolenia Izraela. Mladí do veku 35 rokov po
volenie nedostanú vôbec. Kresťanov tu z roka na rok ubúda. Ak 
sa vytratia celkom, ako nám bude Svätá zem pripomínať Krista?

Streda 19. 1. o 21:50 hod.: Peter medzi nami  
(Opravdivá modlitba oslobodzuje od násilia)
Pri generálnej audiencii sa Svätý otec opäť spojil s veriacimi pro
stredníctvom médií zo Sály bibliotéky Apoštolského paláca. V pria
mom prenose pokračoval pápež v cykle katechéz na tému mod
litby, dnešná, štvrtá časť mala názov „Modlitba spravodlivých“.

Štvrtok 20. 1. o 16:05 hod.:  
Matka Tereza: Svätá temnoty (dokument)
Matka Tereza sa často cítila osamelá a vnútorne prázdna. Tieto 
zážitky sama opisovala ako stav duchovnej tmy či vzdialenosti 
od Boha. Spoznajte jej hlboký vzťah s Bohom a pohnutý život
ný príbeh misionárky lásky a pomoci pre tých najchudobnejších.

Piatok 21. 1. o 18:00 hod.: Putovanie s TV LUX
Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, alebo ako jej miestni hovoria – Hrubý 
kostol – je svedectvom plnenia sľubu, ktorý dali Trnavčania Pan
ne Márii. Nitrianska katedrála sv. Emeráma je zase miestom, kto
ré pripomína zrod viery nášho národa.

Sobota 22. 1. o 20:30 hod.: Svätý Peter 1/2 (film)
Písal sa rok 33 a v Jeruzaleme sa odohrávali udalosti spojené s Je
žišom z Nazareta. Peter bol jeho najvernejší učeník, no v kritickom 
momente zlyhal. Ťaží ho to, ale musí sa ujať úlohy viesť a budo
vať rastúcu Cirkev.

Nedeľa 23. 1. o 21:15 hod.: Medzi nebom a zemou
Spolu so Zuzanou Rehák Štefečekovou príde do nášho štúdia aj 
olympijské zlato, ktoré získala na Letných olympijských hrách 
v Tokiu. Zároveň sa dozvieme, že vlastní aj iné zlato, a tým sú jej 
manžel a jej deti.

Programové tipy TV LUX od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 16. 1. PO 17. 1. ÚT 18. 1. ST 19. 1. ČT 20. 1. PÁ 21. 1. SO 22. 1.

Antifona 919 1029 1754 1975 1653 1870 964 1077 980 1096 1708 1924 1666 1883

Žalm 784 883 783 881 783 881 784 883 784 883 786 884 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 920 1029 1755 1975 1653 1870 964 1078 981 1096 1709 1926 1666 1883

Antifony 920 1030 935 1046 1278 1418 965 1079 981 1097 1283 1423 1014 1132

Žalmy 921 1030 936 1046 813 914 965 1079 981 1097 813 914 1014 1132

Krátké čtení a zpěv 923 1033 1756 1977 1279 1418 969 1083 985 1101 1283 1423 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 688 777 1780 2001 1279 1418 969 1083 985 1101 1283 1423 1669 1886

Prosby 924 1034 1757 1977 1279 1418 969 1084 985 1101 1711 1929 1655 1886

Závěrečná modlitba 689 778 1278 1417 1279 1419 970 1084 1282 1422 1283 1423 1656 1888

Modlitba během dne:

Hymnus 925 1035 940 1051 954 1067 970 1085 986 1103 1003 1120 1018 1137

Antifony 925 1036 940 1051 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1019 1138

Žalmy 926 1036 940 1052 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1019 1138

Krátké čtení 927 1038 943 1054 957 1070 973 1088 989 1106 1006 1124 1021 1141

Závěrečná modlitba 689* 778 943 1054 957 1071 973 1088 990 1106 1006 1124 1022 1141

Nešpory: SO 15. 1.

Hymnus 915 1024 929 1039 1760 1981 1280 1419 975 1090 991 1108 1714 1932 1024 1143

Antifony 916 1025 929 1040 945 1057 1280 1420 976 1091 992 1109 1284 1424 1025 1144

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 1661 1878 976 1091 992 1109 1715 1932 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 918 1027 933 1043 1763 1983 1280 1420 979 1094 995 1112 1284 1424 1027 1146

Ant. ke kant. P. M. 688 777 689 778 1780 2001 1281 1420 979 1094 995 1112 1284 1424 689 778

Prosby 918 1028 933 1044 1764 1984 1281 1421 979 1095 995 1112 1718 1936 1028 1147

Záv. modlitba 689 778 689 778 1278 1417 1279 1419 980 1095 1282 1422 1283 1423 690 779

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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EXERCIČNÍ HNUTÍ NA MORAVĚ A VE 
SLEZSKU V OBDOBÍ 1850–2020
ThLic. Jan Larisch, Th.D. • Předmluva Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita 
moravský

Publikace mapuje exerciční hnutí na Mora
vě a ve Slezsku od roku 1850 až do současnos

ti. Jedná se o novodobé exerciční hnutí. Práce se dotýká nejen 
olomoucké arcidiecéze a brněnské diecéze, ale také rakouské 
(od roku 1918 československé) části vratislavské diecéze. Ta se 
stala součástí ostravskoopavské diecéze zřízené v roce 1996. 
Autor nejprve objasňuje fenomén exercicií, následuje exkurze 
do historie – co je míněno pod formulací „exerciční hnutí v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1550–1773“, přibližuje 
změny ve společnosti v polovině 19. století, jež umožnily roz
voj novodobého exercičního hnutí. O exercičním hnutí na Mo
ravě a ve Slezsku v období 1850–2020 pojednává pět navazují
cích kapitol i s konkrétním výčtem exercicií pro kněze, lidových 
misií a exercicií pro laiky.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., 125x200 mm,  
96 stran + 4 strany barevné obrazové přílohy, 80 Kč

VŠECHNO MOHU... • FILIPSKÝM 4,13
Pavel Dokládal • Epilog Hana Frančáková 
Redakce Martin Leschinger, Marcela 
Macháčková, Hana Frančáková

Životní vzpomínky Mons. Pavla Dokláda
la, zakladatele Fatimského apoštolátu v České 
republice. Mládí, kněžské začátky, pronásledo

vání od StB, roky ve Šlapanicích, Třebíči, počátky mariánské 
spirituality, Koclířov… Kniha je nejen osobním svědectvím, 
ale též pomyslnou kronikou české katolické církve za posled
ních několik desítek let a vrcholí třemi ústředními tématy: Eu
charistie, Panna Maria a Církev.

Martin Leschinger – FLÉTNA  
Váz., 115x215 mm, křídový papír, 288 stran, 295 Kč

V KŘÍŽI NAJDU VŠE, CO HLEDÁM • SALVE MUNDI 
SALUTARE ARNULFA Z LOVANĚ V ČESKÉM PŘEKLADU
Z latiny přeložil Josef Hrdlička • Úvod P. Stanislav Přibyl 
Odpovědný redaktor Pavel Mareš

O Ježíšově utrpení a lásce k lidem se učíme díky básni Sal-
ve mundi salutare, připisované cisterciáckému opatu Arnulfo
vi z Lovaně (asi 1200–1250). Nesledujeme zde Krista krok za 
krokem jako při pašijích, ale hledíme na jeho utrpení a spáso
nosné skutky skrze jeho ruce, nohy, kolena, bok, hruď, srdce 
a tvář. Ježíšovy ruce se dotýkají nemocných a uzdravují je. Je
ho srdce bije pro člověka a miluje nás. Na jeho prsou spočine 
apoštol Jan při poslední večeři. Na kolenou pak Kristus trpí 
v Getsemanech a na křížové cestě. Jeho tvář chceme pozná
vat a kontemplovat. Úcta k jednotlivým částem Kristova těla 
i k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci ovlivnila liturgii, dějiny spi
rituality a evropskou, zejména hudební kulturu (D. Buxtehu
de, J. S. Bach aj.). Arnulfovo dílo vyšlo 
česky poprvé v nádherném přebásnění 
biskupa Mons. Josefa Hrdličky.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 140x125 mm,  

křídový papír, 112 stran, 199 Kč
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NOVODOBÉ DĚJINY EXERCICIÍ

OSOBNÍ SVĚDECTVÍ

ÚCTA K TRPÍCÍMU KRISTU


