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rý byl spravedlivý a nechtěl ji zavrhnout, 
se ji rozhodl tajně propustit.“ (1,18–19) 
Když totiž byla snoubenka nevěrná nebo 
otěhotněla, mohl ji snoubenec denunco-
vat! Musel. A ženy byly v té době kame-
novány. Josef byl ale spravedlivý. Říká: 
„Ne, to neudělám. Budu mlčet.“

Abychom pochopili Josefovo chování 
k Marii, je dobré si připomenout sňatkové 
zvyky starého Izraele. Manželství se skláda-
lo ze dvou jasně definovaných fází. První 
z nich se podobala oficiálním zásnubám, 
které již znamenaly novou situaci: zejmé-
na žena, ačkoli ještě rok žila v domě svého 

Blahoslavený je ten... Běda to-
mu...! – Jinak řečeno: po ovoci 
je poznáte. Dnešní první čtení 

a evangelium vyjadřují tuto pravdu na-
prosto zřetelně. Ba co víc, ukazují na pod-
statnou skutečnost naší pozemské pouti, 
o níž hovoří profesor Roberto de Mattei 
(str. 12): nejde o povrchní a vnější život 
těla, které je určeno ke smrti a k rozkladu, 
ale pravým životem člověka je nesmrtelný 
život duše. To je, jak víme, jediný skuteč-
ný důvod úsilí o dobrý život zde na zemi 
podle svaté vůle Boží – spása lidské duše.

Druhé čtení dnešní liturgie pak sdě-
luje, co je podstatou naší katolické víry: 
zmrtvýchvstalý Pán Ježíš Kristus. Kdy-
by po výkupné oběti nevstal z mrtvých, 
nebyl by člověk vykoupen z otroctví hří-
chu a ztraceni by byli i ti, kteří ho očeká-
vali, a křesťané, kteří už zesnuli. Proto ta-
ké ten, kdo hledá zde na světě své štěstí 
ve všem možném, co svět nabízí, a nehle-
dá ho u Pána Boha, v Pánu Ježíši Kristu, 
rozchází se s Božím záměrem, kterým je 
věčné blaho člověka – dokonale radostný 
život v Božím království. (str. 3) A jestliže 
svět je plný falešných ideologií, pak je po-
chopitelné, že jedinou možnou cestou, jak 
přispět k záchraně světa, je radikální roz-
chod s ním, s jeho zfalšovanou interpreta-
cí, a důvěrné odevzdání se působení Boží 
milosti. Jak? Odpověď dává Písmo svaté: 
zapojme do svého života bez výjimky Ježí-
šova blahoslavenství a vyvarujme se oněch 

„běda“. To je rovněž jasný směr cesty k na-
plnění Božích přikázání, která jsou život-
ně důležitá na cestě ke svatosti, a tudíž ke 
spáse našich duší.

Každá doba vyžaduje světce, aby milost 
Boží mohla o to hojněji působit ve prospěch 
lidských duší, v boji proti satanovi. V našem 
21. století možná tolik nevidíme podobně 
velké světce, ryzí svědky víry, jak je zná-
me kupříkladu z doby sv. Eulogia Alexan-
drijského (str. 4), sv. Františka Saleského 
a sv. Jany Františky de Chantal (str. 5–6) 
či sv. Otce Pia (str. 7–8). Již zmíněný pro-
fesor de Mattei nám však připomíná, že 
možná máme jen špatná kritéria svatosti: 
nejsou to senzační zázraky, ale schopnost 
duše žít den co den v odevzdanosti Boží pro-
zřetelnosti. A jedinečným vzorem je nejen 
Panna Maria, ale i její snoubenec svatý Jo-
sef. Úcta k němu je právě v současnosti to-
lik potřebná! Vždyť tento tichý a věrný bo-
jovník za Boží věc, muž něžné lásky ke své 
snoubence, statečný ochránce své rodiny 
nás svým příkladem – a ovšem i pomocí – 
posouvá v našem úsilí o svatost, která má 
svůj vrchol v Pánu Ježíši Kristu.

Troufám si říci, že mnoho skrytých sva-
tých bychom dnes našli mezi rodiči, kteří 
s odvahou a často až i s heroickým úsilím 
brání svoji rodinu před satanovými útoky, 

zvláště na jejich děti. Zde vidíme naprosto 
jasně, že nejde o boj tělesný, nýbrž o boj 
duchovní, který mnohdy v důsledku zasa-
huje i lidské tělo. Síla rodičovské modlit-
by a zasvěcení rodiny Panně Marii (str. 6) 
deklarují, že Boží pomoc je blízko – těm, 
kdo o ni prosí a nebojí se zcela se odevzdat 
do Božích rukou.

Podobně jistě existuje nemálo svatých 
kněží, řeholníků a řeholnic, kteří (leckdy 
i s vypětím všech sil) obětavě, věrně uchová-
vají poklad katolické víry. Jistě to nejde bez 
neustálé modlitby a intenzívního duchov-
ního života v lásce k Pánu Ježíši. Ovšem je 
třeba, abychom i my své modlitby a oběti 
směřovali za jejich věrnost a vytrvalost ve 
svaté službě Boží – třeba po vzoru sv. Ja-
ny Františky de Chantal, a tak ve vzájem-
né jednotě vytvářeli obranný kruh proti 
působení nepřítele lidských duší, satano-
vi. Zvláště pak mysleme na kněze, neboť, 
jak řekl sv. Otec Pio, svět nemůže existo-
vat bez mše svaté. A bez svatých, věrných, 
Pánu Ježíši do krajnosti oddaných kněží 
je v ohrožení i slavení Nejsvětější oběti...

Po ovoci poznáme člověka. Svatého 
tak, že žije podle Božích přikázání a Je-
žíšových blahoslavenství – a Pán mu žeh-
ná. A i kdyby se dostal v životě do svízel-
né situace, Pán Bůh jej v jeho oběti obdaří 
svoji silou, která vždy zvítězí nad každým 
zlem. Stojí za to usilovat o svatost! Odmě-
na je vpravdě nadpřirozená!

Daniel Dehner

Editorial

Pokračování na str. 13

Josef, muž spravedlivý a muž Mariin
Katecheze papeže Františka při generální audienci 1. prosince 2021, Řím, aula Pavla VI.

Drazí bratři a sestry, dobré rá-
no! Pokračujeme v rozjímá-
ní o postavě svatého Josefa. 

Dnes bych se chtěl zabývat jeho „spra-
vedlivostí“ a „zasnoubením s Marií“, 
a předat tak poselství všem snoubencům 
a novomanželům. O mnoha událostech 
spojených s Josefem vyprávějí apokryf-
ní evangelia, tedy nekanonická evange-
lia, která ovlivnila i umění a různá místa 
uctívání. Tyto spisy, které nejsou v Bib-
li – jsou produkty křesťanské zbožnosti 
v té době –, odpovídají na touhu zaplnit 
vypravěčské mezery kanonických evan-
gelií, tedy těch, která jsou v Bibli a kte-

rá nám dávají vše podstatné pro křesťan-
skou víru a život.

Evangelista Matouš. To je důležité: Co 
říká evangelium o Josefovi? Ne to, co říka-
jí tato apokryfní evangelia, což není špat-
né nebo zlé, ne! Jsou krásná, ale nejsou 
Božím slovem. Naopak evangelia, která 
jsou součástí Bible, jsou Božím slovem. 
Mezi nimi je i evangelista Matouš, který 
Josefa definuje jako „spravedlivého“ mu-
že. Poslechněme si jeho vyprávění: „Tak 
se stalo narození Ježíše Krista: Jeho mat-
ka Maria, která byla zasnoubena Josefo-
vi, otěhotněla z Ducha Svatého dříve, než 
spolu začali žít. Josef, její snoubenec, kte-
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Až dosud hlásali Ježíš i Jan 
shodně radostnou zvěst, že 
se přiblížilo Boží království. 

Krátce poté, co si Pán vybral svých Dva-
náct, chystá se vyhlásit program tohoto 
svého království. U takové příležitosti ne-
smíš chybět. Posaď se do předních řad 
mezi jeho učedníky. Záleží velmi na tom, 
abys správně pochopil podstatu ústavní-
ho zákona, který tu Ježíš vyhlásí. Připrav 
se na to usebraností a modlitbou.

Očekáváš podobně jako celý zástup, 
že slíbené království přinese hojnost, bla-
ho a odstraní všechno, co tak tíží? Obnov 
v sobě neochvějnou víru, že to, co nyní 
uslyšíš, je vedeno jasným Božím zámě-
rem: vrátit lidstvu Boží dar, o který se při-
pravilo svou nevěrností. Protože způsob, 
jakým lidé hledají zde na světě své ztra-
cené štěstí, se zásadně rozchází s Božím 
záměrem a stal se bohužel takovou samo-
zřejmostí, že se může Ježíšovo slovo jevit 
jako nepřiměřené, nebo dokonce absurd-
ní. Připrav se na ně tím, že se nejdříve za-
myslíš nad výstrahou proroka Jeremiáše: 
Vzbuď v sobě připravenost změnit své ná-
zory a postoje a opustit své smýšlení, po-
kud je spříz něno se smýšlením tohoto svě-
ta, který svým srdcem odstoupil od Pána. 
Připoj se k těm, kdo Pánu důvěřují a jen 
u něho hledají svou oporu. Čím radikál-
něji chce Ježíš změnit tvoje smýšlení, tím 
větší je ona všechno pomyšlení překraču-
jící blaženost, ke které tě chce Ježíš při-
vést. Jsi-li připraven uvěřit Pánu i v tom, 
co se příčí tvým dosavadním náhledům, 
odevzdej božskému Učiteli svou vůli: 
Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá.(1)

Blahoslavení jste vy, kteří jste chudí, 
hladoví, kdo nyní pláčete! Chápeš, co to 
znamená? Hlavní hybnou silou všeho 
dění kolem tebe je honba za majetkem, 
za požitkem, za rozkoší za každou cenu. 
Božský Učitel tu naopak nejen blahoslaví 
a vyzvedává to, co je pro lidi tohoto svě-
ta předmětem strachu a přímo opovrže-
ní; ale dokonce těm, kteří si tak zakládají 
na svém jmění, postavení, lidské chvále, 
na všem, co si podle svého soudu mohou 
dovolit, vyslovuje neúprosné běda vám!

Tak jednoznačná Ježíšova slova není 
možno brát na lehkou váhu. Naopak, je 
v tvém nejvlastnějším zájmu, abys z nich 
vyvodil nekompromisní závěry: Je-li podle 
Božího svědectví pravdou, že všechny 
dnes tak zbožňované a žádoucí hodnoty 

nevedou k vytoužené blaženosti, ale k pro-
kletí, znamená to, že názorový svět, který 
tak zobecněl, stojí ve skutečnosti na zcela 
chybných základech. S tímto způsobem 
smýšlení, hodnot a cílů je třeba se vší roz-
hodností skoncovat.

Chybí ti k tomu odvaha? Hledej ji u Pá-
na: Je snad špatné mít majetek a pokr-
mu do sytosti? Ne, ale špatné je nacházet 
v nich takové zalíbení, jako by člověk už 
nic jiného nepotřeboval, jen tyto falešné 
bohy. Podívej se kolem sebe: Po ovoci je 
poznáš.(2) Právě proto, že nemohou nasy-
tit srdce, stvořené pro Boha, kvůli této ne-
nasytné modloslužbě jim z nitra vycházejí 
špatné myšlenky, smilstvo, krádeže, vraž-
dy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prosto-
pášnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost (3).

Víš, co je vrcholem této pošetilosti? Za-
viněná a přímo chtěná tupost pro všech-
no, co je Boží. Jakmile lidé místo Boha 
posadili na trůn majetek, rozkoš, sami se-
be a svůj prospěch, pošetile říkají ve svém 
srdci: Bůh není; zkaženě, zvráceně jedna-
jí: všichni pobloudili, všichni se zkazili. Ni-
kdo nekoná dobro.(4)

Je však možné, abys uprostřed světa 
stál proti světu? Můžeš si být jist, že to 
od tebe nežádá nějaký samozvaný fantas-
ta, ale sám Boží Syn, a on sám nastoupil 
tu cestu, kterou hlásá. Opustil nejněžnější 
náruč nejlaskavějšího Otce, který jej mi-
luje od věčnosti, a přijal na sebe všechno 
nepohodlí, jaké tu na zemi snášejí ti nej-
chudší a nejubožejší. Zanedlouho půjde 
ještě mnohem dále. Vzdá se i dobré po-
věsti a bude připočten k bezectným a pro-
kletým. Radikální rozchod se světem je 
jedinou možnou cestou, jak přispět k zá-
chraně světa. Vystoupit z řady a postavit 
se proti proudu vyvolá samozřejmě nejdří-
ve velkou nelibost: Budou vás nenávidět, vy-
loučí vás ze svého středu, potupí a vymažou 
vaše jméno jako proklaté kvůli Synu člově-
ka. Ale právě vy jste blahoslavení! I když 
o vás nyní mluví jako o špatných lidech, 
když budou pozorovat, že konáte dobro, 
budou velebit Boha v den navštívení (5). To 

Liturgická čtení
1. čtení – Jer 17,5–8
Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, 
který spoléhá na člověka, kdo za svou 
oporu pokládá smrtelníka, svým srd-
cem odstupuje od Hospodina! Je jako 
jalovec na pustině: nevidí, že by přišel 
déšť, svůj domov má v suchopárné pouš-
ti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Po-
žehnaný člověk, který doufá v Hospodi-
na, jehož oporou je Hospodin! Je jako 
strom, který je zasazen u vod, který své 
kořeny vyhání k potoku; když přijde ve-
dro, nestrachuje se, jeho listí zůstává ze-
lené, ani v suchém roku nemá starosti, 
nepřestává nést ovoce.“

2. čtení – 1 Kor 15,12.16–20
Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale 
jak potom mohou říkat někteří z vás, 
že vzkříšení mrtvých není? Jestliže te-
dy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. 
A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá ce-
nu, protože pak jste ještě ve svých hří-
ších, a jsou ztraceni i ti křesťané, kte-
ří už zesnuli. Máme--li naději v Krista 
jen v tomto životě, pak jsme nejubožej-
ší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých 
vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.

Dokončení na str. 6

6. neděle během roku – cyklus C

Ústava Božího království
Zamyšlení nad liturgickými texty  

dnešní neděle

Radujte se a jásejte,  
máte v nebi hojnou odměnu.

je podle Pána jediný způsob, jak se máš 
zalíbit světu, i když se tak stane až v den 
navštívení. Běda, kdyby tě všichni chvá-
lili z jiného důvodu. Znamenalo by to, 
že si kupuješ jejich přízeň jako falešný 
prorok. Již ve své první písni tě Žalmis-
ta povzbuzuje: Blaze tomu, kdo nechodí, 
jak mu radí bezbožní, nepostává na cestě, 
kudy chodí hříšní, nezasedá ve shromáždě-
ních rouhačů, ale má zalíbení v Hospodi-
nově zákonu. Je jako strom u vody, nevad-
ne a přináší ovoce. (6)

Jsi ochoten stát se občanem Králov-
ství s touto ústavou?

Pane, ke komu bych šel? Ty máš slova 
věčného života.(7)

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) 1 Sam 3,10; (2) srov. Mt 7,16;  
(3) srov. Mk 7,20–22; (4) srov. Ž 14,1.3;  
(5) srov. 1 Petr 2,12; (6) Ž 1,1–3; (7) Jan 6,68.
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V Eulogiově případě se opět se-
tkáváme se světcem, z jehož 
dětství ani z mládí nedispo-

nujeme žádnými zprávami. Nevíme, od-
kud pocházel, kdy se narodil, v jaké rodi-
ně, nevíme, kde se vzdělával, a už vůbec 
neznáme nějaké jeho příhody z dětství 
či mládí. Existují toliko 
dohady, že byl Syřanem 
a že se vzdělával v někte-
rém syrském klášteře me-
zi mnichy.

Na scénu dějin se Eu-
logius dostává až jako 
horlivý kněz v jednom 
z nejdůležitějších center 
křesťanského východu 
prvních staletí – v Antio-
chii. Toho, že vzal za svá 
slova žalmistova „horlivost 
o tvůj dům mě strávila“ (Ž 
69,10), si všiml i antiochij-
ský patriarcha, jenž z Eu-
logia učinil svého spolu-
pracovníka. Časem se oba 
muži dokonce i spřátelili.

Eulogius nijak nezne-
užíval patriarchovy ná-
klonnosti, nevyžadoval 
pocty, neuzurpoval moc, 
neshromažďoval majet-
ky. Využíval naopak je-
ho přízně k tomu, aby si 
rozšiřoval svůj obzor skr-
ze vybrané teologické tex-
ty, k nimž by měl jinak asi ztíženější pří-
stup. Nešlo mu přitom o vzdělávání pro 
vzdělávání, nestudoval, aby měl více vě-
domostí, ale pro větší čest a slávu Boží. 
Své nabyté vědomosti chtěl používat ve 
sporech s bludaři a v poučování věřících.

Brzy se začal projevovat jako zdat-
ný teolog a ještě ve městě, kde se vyzna-
vačům Krista Ježíše poprvé začalo říkat 
křesťané, sepsal několik děl, jejichž pro-

střednictvím rozbíjel teze monofyzitských 
sekt, které přiznávaly Spasiteli jednu jedi-
nou, tj. božskou přirozenost, a popíraly, 
že by měl i přirozenost lidskou.

Vypořádal se rovněž se „zmijí hereze 
kainitské“, jak kainity tituloval Tertulián. 
Tato gnostická sekta rehabilitovala Kai-

na a Jidáše, ba dokonce je 
velebila. Kain měl podle 
nich původ ve vyšší moci 
a Jidáš zase v jejich před-
stavách pronikl jako je-
diný do plné pravdy, při-
čemž Krista zradil proto, 
aby nedošlo k jejímu vy-
vrácení, čímž přinesl lid-
stvu veliké výhody. K to-
mu se vázalo i nabádání 
k nemravnému životu, což 
bylo další poznávací zna-
mení kainitů.

Nejen těmito apologe-
tikami pravé víry vyhra-
ňujícími se vůči bludařům 
se Eulogius zapsal do vše-
obecného povědomí pravo-
věrných křesťanů. Lidé jej 
znali i jako člověka ctnost-
ného života. S rokem 581 
se druží změna v jeho po-
slání – stal se patriarchou, 
a sice alexandrijským.

K tomuto jmenování 
se vázala povinnost od-
plout do Konstantinopo-

le a přijmout tento úřad oficiálně z ru-
kou císařových. Zmiňuji tento na první 
pohled formální akt z toho důvodu, že 
právě na císařově dvoře navázal Eulo-
gius další cenné přátelství – s vyslancem 
od dvora papežova, později jedním z nej-
větších papežů všech dob, jenž vešel do 
historie jako sv. Řehoř Veliký. Dochova-
lo se několik dopisů, které si mezi sebou 
oba přátelé vyměnili.

Ani v nové funkci neustal Eulogius 
v boji proti herezím všeho druhu, jež ze-
jména ve východní části někdejší Římské 
říše stále nebezpečně bujely. Nahrávala 
jim v tomto směru i snadná ovladatelnost 
byzantských císařů, v teologii jen pramálo 
zběhlých, jejichž slovo se ale přesto v otáz-
kách věroučných stávalo zákonem. Neby-
lo tudíž výjimkou, že se k nějaké bludné 
nauce přiklonili.

Jednou z nich byla za Eulogiova živo-
ta hereze, s níž vyrukoval konstantinopol-
ský mnich Eutychios. Podle něj Ježíšova 
božská přirozenost zcela pohltila přiro-
zenost lidskou, stejně jako moře pohltí 
kapku vody. Do toho se stále držela při 
životě hereze nestoriánská (podle uče-
ní konstantinopolského patriarchy Ne-
storia, jenž zemřel kolem roku 450), je-
jíž podstatou byl blud o dvou Ježíšových 
přirozenostech, které se vážou každá ke 
své vlastní osobě, tj. božská přirozenost 
k Ježíši-Bohu a lidská k Ježíši-člověku. Je-
žíš tak měl podle zastánců této pomýle-
né teorie dvě osoby a Panna Maria nebyla 
Bohorodičkou, ale pouze Kristorodičkou. 
V neposlední řadě bojoval Eulogius jazy-
kem i perem proti sektě agnostiků, kteří 
popírali Boží vševědoucnost týkající se 
např. konce tohoto světa.

Alexandrijský patriarcha Eulogius 
měl mimořádné zásluhy o zachování ne-
zředěné a nezkažené víry, jakož i o to, že 
bludné nauky časem vyprchaly a byly po-
raženy. Bohužel se však jeho traktáty s vý-
jimkou jedné homilie a pár útržků, často 
citovaných v díle patriarchy Fotia, do na-
šich časů nedochovaly. Jsme tak ochuzeni 
o myšlenky tohoto velkého světce, čímž 
tak trochu stojí stranou našeho povědo-
mí o jeho věroučných bojích v Byzantské 
říši a nedostává se mu náležitého uzná-
ní, jako třeba jeho příteli sv. Řehoři Ve-
likému. Ten Eulogia považoval za „hlas 
pravdy“, jak jsme již zmínili.

Eulogius nezužoval své poslání jen 
na psaní, ale dobře, svědomitě spravo-
val svůj úřad, a to pro dobro těch, kteří 
mu byli svěřeni. Činil tak až do 13. úno-
ra 608, kdy spolu se sv. Pavlem mohl na-
posledy říct, že bojoval dobrý boj a ucho-
val si víru.

Původně se jeho liturgická památka 
slavila podle řeckého vzoru 13. září. No-
vé Martyrologium ji však přiřadilo ke dni 
jeho odchodu na věčnost, tj. k 13. únoru.

Libor Rösner

Svatý Eulogius Alexandrijský
Působil nejprve v Antiochii, poté v Alexandrii, dvou významných městech By-

zantské říše, centrech východního křesťanství ve starověku. Jeho vliv ovšem pře-
sáhl hranice těchto měst. Svými spisy neúnavně bojoval o čistotu víry. Musel 
se přitom potýkat s největšími herezemi své doby, jakož i s přeživšími bludný-
mi naukami dob nedávno minulých. „Hlas pravdy“, jak Eulogia nazýval papež 
sv. Řehoř Veliký, zněl po celém křesťanském světě a nesčetněkrát v uších tápa-
jících přehlušil hlas nepravdy.
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1. Baronce de Chantal – I. – č. 220 – str. 464

26. dubna 1604
Bůh, jak se mi zdá, mi Vás dal: tím jsem si každou hodinu jistější. Je to všechno, 

co Vám mohu říci. Doporučte mě svému dobrému andělu.

2. Baronce de Chantal – I. – č. 221 – str. 464

Obsah:
1. Jak zušlechťovat touhu po svatosti a lásku ke vdovství, dva sloupy duchovní budovy 

vdovy. 2. Povinnost modlit se za pastýře a kazatele. 3. Poslání jednoho spisu.

Annecy, 3. května 1604
1. Paní, ještě Vás chci stále více ujis-

tit, že budu pečlivě dodržovat příslib, kte-
rý jsem Vám dal, že Vám budu psát tak 
často, jak to jenom bude možné. Čím ví-
ce se od Vás vzdaluji vnějškově, tím víc 
se cítím poután k Vám vnitřně. Nikdy 
nepřestanu prosit našeho dobrého Bo-
ha, prosit ho, aby se mu zalíbilo dovést 
Vás k naplnění jeho díla, to znamená Va-
ši touhu a Váš ideál dojít k dokonalosti 
křesťanského života: touhu, kterou musí-
te milovat a pečovat o ni něžně ve svém 
srdci jako o dílo Ducha Svatého a jako 
o jiskru jeho božského ohně. Viděl jsem 
v Římě jeden strom zasazený blahoslave-
ným svatým Dominikem. Všichni chodí, 
aby ho viděli, a mají ho rádi z lásky k to-
mu, který ho zasadil.

Já teď ve Vás vidím strom touhy po sva-
tosti, kterou Pán zasadil ve Vaší duši. Vzal 
jsem ho, abych ho měl něžně rád, jsem ra-
ději, když se na něj dívám teď, než když 
jsem byl u Vás, a povzbuzuji Vás, abyste 
to dělala také a říkala se mnou: Bůh ať 
způsobí, abys rostl, ó krásný strome, kte-
rý jsi zasazen jím. Boží nebeské semeno, 
Bohu ať se zalíbí, abys přinášelo ovoce ve 

správný čas. Když tedy budeš mít plody, 
Bůh bude chtít chránit tě před větrem, kte-
rý způsobuje, že ovoce padá na zem, kde 
je zvířata přicházejí sežrat.

Paní, tato touha musí být ve Vás jako 
pomerančovníky na janovském pobřeží, 
které téměř po celý rok jsou obtěžkány 
ovocem, květy a listím v téže době. Ona 
musí neustále přinášet plody u příleži-
tostí, které se vyskytují každý den, aby se 
uvedla do praxe nějaká její část. Avšak zá-
roveň nesmí nikdy přestat toužit po no-
vých příležitostech proto, aby neustále 
šla vpřed. Tyto touhy budou květy stro-
mu Vašeho předsevzetí a jeho listím bu-
dou častá uznání Vaší slabosti, která ucho-
vávají jak dobrá díla, tak i dobré touhy. 
Toto je jeden ze sloupů Vaší budovy. Ji-
ným sloupem je láska k Vašemu vdovství, 
láska svatá a žádoucí z tolika důvodů, ko-
lik je jenom hvězd na nebi, bez které by 
vdovství bylo pohrdání hodné a falešné. 
Svatý Pavel nám doporučuje, abychom si 
vážili vdov, které jsou skutečnými vdova-
mi.(1) Avšak ty, které nemilují svoje vdov-
ství, jsou vdovami jenom podle zdání; je 
to dáno tím, že jejich srdce je provdané. 
Ony nejsou těmi, o kterých bylo řečeno: 

Z dopisů sv. Františka Saleského  
sv. Janě Františce de Chantal (2)

„Budu velice žehnat jejímu vdovství,“ (2) 
ani těmi, o kterých bylo řečeno jinde, že 
Bůh je jejich soudcem, jejich ochráncem 
a obráncem.

Buď pochválen Bůh, který Vám dal 
tuto drahou a svatou lásku. Dbejte, aby 
rostla každý den pořád víc, a spolu s ní 
bude růst také Vaše útěcha, protože celá 
budova Vašeho štěstí spočívá na těchto 
dvou sloupech. Zkoumejte alespoň jednou 
za měsíc, jestli jeden anebo druhý sloup 
neukazuje nějakou trhlinu, poslužte si ně-
jakou zbožnou meditací anebo úvahou 
analogickou k té, jejíž kopii Vám pošlu 
a kterou jsem už použil s nějakým dob-
rým výsledkem u jiných duší, které jsem 
vedl. Nevažte se na tuto jedinou medita-
ci, kterou Vám pošlu jenom proto, abych 
Vám ukázal, k čemu by mělo směřovat 
zpytování svědomí, které byste měla dě-
lat každý měsíc takovým způsobem, aby 
Vám to mohlo posloužit co nejsnadněji. 
Kdybyste dala přednost opakování pořád 
této stejné meditace, tak to určitě nebude 
neužitečné. Avšak říkám: „Když dáváte 
přednost“, protože si určitě přeji, abyste 
uchovala jak svatou svobodu ducha, tak 
i prostředky, které musíte používat ke své-
mu zdokonalování, a tyto dva sloupy abys-
te zachovala a upevnila: na způsobu, jak 
toho dosáhnout, moc nezáleží.

Nenechte se ovládnout skrupulozitou 
a mějte pevnou důvěru v to, co jsem Vám 
řekl ústně, protože jsem Vám to řekl v Pá-
nu. Velice pečujte o to, abyste žila v Bo-
ží přítomnosti, a to prostředky, které chá-
pete. Nenechte se ovládnout unáhleností 
a neklidem, protože tam není nic, co by 
Vám ještě bránilo na cestě k dokonalosti. 
Vložte své srdce do ran našeho Pána, ale 
mile a nenásilně. Věřte s ne omezenou dů-
věrou, že On Vás neopustil kvůli svému 
milosrdenství a dobrotě, ale neopomeň-
te kvůli tomu pevněji se přimknout k je-
ho svatému kříži.

2. Po lásce k našemu Pánu Vám do-
poručuji lásku k církvi, Jeho snoubence, 
drahé a milé holubičce, která jediná umí 
zplodit a způsobit růst holoubat a holu-
biček pro svého Ženicha. Chvalte Pána 

Poselství Královny míru
„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se vrátily k osobní mod-

litbě. Dítka, nezapomeňte, že satan je silný a že chce k sobě při-
táhnout co nejvíce duší. Proto vy buďte bdělí v modlitbě a rozhod-
ní v dobru. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským 
požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

Medžugorje 25. ledna 2022
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stokrát za den z radosti nad tím, že jste 
„Dcerou církve“, inspirujte se příkladem 
matky Terezie, která v okamžiku své smr-
ti opakovala tato slova s nesmírnou útě-
chou. Vrhněte svůj pohled na Ženicha 
a na Nevěstu a řekněte Ženichovi: „Jste 
Ženichem jedné krásné Nevěsty!“ A Ne-
věstě řekněte: „Jste Nevěstou božského 
Ženicha!“ Mějte veliký soucit se všemi 
pastýři a kazateli v církvi a pozorujte, jak 
jsou roztroušeni po zeměkouli, poněvadž 
není na světě provincie, ve které by neby-
lo několik z nich. Proste Boha za ně, aby 
zatímco se zachraňují oni sami, pracova-
li plodně pro spásu duší. V tomto ohle-
du Vás naléhavě prosím, abyste na mne 
nikdy nezapomněla, protože Bůh dá ta-
ké mně tolik dobré vůle, abych na Vás ni-
kdy nezapomněl.

3. Posílám Vám spis o dokonalosti ži-
vota všech křesťanů.(3) Nepřipravil jsem 
ho pro Vás, ale pro mnohé jiné. Uvidíte, 
v čem Vám bude moci posloužit. Pište mi, 
prosím Vás o to, jak jen to bude možné, 
co nejčastěji, s veškerou důvěrou, které 
budete schopná, protože nesmírně tou-
žím po Vašem dobru, a Váš pokrok mě 
bude trápit, když se nebudu moci dlou-
ho dovědět, v jakém bodě se nacházíte. 
Doporučte mě našemu Pánu, potřebuji 
toho víc než jakýkoli jiný člověk. Já ho 
prosím, aby milostivě obdařil svojí svatou 
láskou Vás a všechno, co Vám patří. Pro-
sím Vás o to, abyste mě navždy považo-
vala za svého nejvěrnějšího a nejuctivěj-
šího služebníka v Ježíši Kristu.

František, biskup ženevský

V Annecy, v den Svatého kříže 1604

(Pokračování)

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

Dopisy svatého Františka Saleského  
svaté Janě de Chantal. 2020

(Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Srov. 1 Tim 5,3.
(2) Srov. Ž 132 (131),15.
(3) Toto dílo se nachází mezi díly světce.  

[pozn. překl.]

Evangelium – Lk 6,17.20–26
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, 
sestoupil z hory a zastavil se na rovi-
ně. A s ním velký zástup jeho učed-
níků a velké množství lidu z celého 
Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a si-
dónského pobřeží. Ježíš se zahleděl 
na své učedníky a řekl: „Blahoslave-
ní, vy chudí, neboť vaše je Boží králov-
ství. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, 
neboť budete nasyceni. Blahoslave-
ní, kdo nyní pláčete, neboť se budete 
smát. Blahoslavení jste, když vás bu-
dou lidé nenávidět, když vás vyloučí 

ze svého středu, potupí a vaše jméno 
vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu 
člověka. Radujte se v ten den a jásej-
te, máte totiž v nebi velkou odměnu; 
vždyť stejně se chovali jejich předko-
vé k prorokům.
Ale běda vám, boháči, neboť už máte 
své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní 
nasycení, neboť budete hladovět. Bě-
da vám, kdo se nyní smějete, neboť bu-
dete naříkat a plakat. Běda, když vás 
budou všichni lidé chválit; vždyť stej-
ně se chovali jejich předkové k faleš-
ným prorokům!“

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Rady exorcisty pro ochranu rodiny 
v duchovním boji proti satanovi

Exorcista P. Chad Ripperger se 
objevil jako host na podcastu Douga 
Barryho a P. Richarda Heilmana Uni-
ted States Grace Force. Barry se zeptal 
exorcisty, jak se mají rodiny chránit 
uprostřed stále zuřivějšího duchovní-
ho boje v naší moderní kultuře. Zde 
jsou čtyři exorcistovy rady:

1) Modlete se Anděl Páně

„Jednou z věcí, které pokládáme za 
nejúčinnější při vytváření dobré a zdra-
vé atmosféry v našich domovech a ro-
dinách, je, když se rodiče zastaví a po-
modlí se Anděl Páně – v 6 hodin, 
v poledne a v 18 hodin.“

„Na této modlitbě je něco, co lidi 
chrání v duchovním boji. Naše mysl se 
zkrátka zahaluje do něčeho specifické-
ho ... kromě toho jde i o disciplínu.“

2) Modlete se  
za ochranu svých dětí

„Denně se modlete za ochranu 
svých dětí! Duchovní boj je tak inten-
zívní a tak závažný, že se za ochra-
nu svých dětí musíte skutečně mod-
lit každý den.“

3) Modlete se  
k Panně Marii Bolestné  
(Matce Sedmibolestné)

„Proste Pannu Marii Bolestnou, 
vzývejte ji zejména pod tímto jmé-

nem, ať už se v životě vašich dětí dě-
je cokoliv. Zlo bývá častokrát skryté 
a rodiče se o něm dozvídají, až když 
bývá pozdě.“

„Ustavičnou modlitbou můžete dě-
ti chránit od toho nejhoršího.“

„O problémech dětí se můžete do-
zvědět včas a začít věci řešit rychleji.“

4) Pravidelně zasvěcujte rodinu 
Panně Marii  

a odevzdávejte jí problémy  
své rodiny

„V knize Deliverance Prayers: For 
Use by the Laity, kterou jsem vydal, je 
rovněž Posvěcení vnějších dober.“

„Mám zkušenost, že pokud laici za-
svěcují svoji rodinu, jakož i specific-
ké problémy, s kterými rodina zápasí, 
úžasným způsobem to rodinu posílí 
a vykoření z ní nedostatky a problémy.“

„To ovšem pochopitelně vyžaduje, 
aby samotní rodiče měli pravidelný 
modlitební život a aby k němu vedli 
i své děti. Když se potom děti ve svém 
životě ocitnou v pokušení, tak se prá-
vě také díky pravidelnosti a disciplíně 
v modlitebním životě dokážou vrátit 
zpět a odolat pokušení.“

Zdroj: https://www.churchpop.com  
(13. 1. 2022); https://www.lifenews.sk

Přeložil a upravil -dd-
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Jak se modlit – rady sv. Otce Pia

Proč se mám modlit?

Nezapomínej na má doporučení, která 
jsem ti odkázal, aby ses v modlitbě přibli-
žoval k Bohu a pobýval v jeho přítomnos-
ti ze dvou zásadních příčin: zaprvé, abys 
Bohu vzdával čest a vyjadřoval jemu ná-
ležející odevzdanost. (…) Žádná z těchto 
dvou hodnot (vzdávání cti Bohu a vyjá-
dření oddanosti) nesmí ve tvé modlitbě 
chybět. Jestliže dokážeš rozmlouvat s Pá-
nem, tak k němu mluv, chval ho, modli se 
k němu, naslouchej mu; pokud mluvit ne-
dokážeš, tak se nenechávej odradit. (…) 
Pán, který si všímá tvé trpělivosti a pro-
káže laskavost, přijme tvé mlčení a v ur-
čené době tě obdaří útěchou.

Druhý důvod, pro který se někdo v Bo-
ží přítomnosti chystá k modlitbě, je vyjá-
dřen tím, že on chce hovořit i naslouchat 
Pánovu hlasu skrze jeho inspiraci a vnitř-
ní osvícení. (…) Tento způsob postavit se 
v Boží přítomnosti, aby byla vyjádřena 
naše vůle být uznáni za jeho služebníky, 
je nejsvětější, nejvyšší, nejčistší a největ-
ší dokonalostí.

Vyslyší Bůh naše modlitby?

Můžeme zase mít pevnou naději, že 
budeme vyslyšeni ve svých obtížích; dů-
věřujme jen v příslib Božského Mistra, 
který říká: „Proste, a bude vám dáno; hle-
dejte, a naleznete; tlučte, a bude vám ote-
vřeno.“ (Mt 7,7) „A začkoli budete prosit 

ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec 
oslaven v Synu. Budete-li o něco prosit ve 
jménu mém, já to učiním.“ (Jan 14,13–14)

Tak se tedy modleme ve vyrovnanosti 
a v klidu víry, modleme se vždycky, vždyť 
vroucí a žhavá modlitba probíjí nebesa 
a nese s sebou splnění Božích příslibů.

Jaké jsou stupně modlitby?

Svatý Bernard v programu svého kláš-
tera (scala claustrale) rozlišuje čtyři stup-
ně čili prostředky, s jejichž pomocí se 
dochází k Bohu a k dokonalosti. Patří 
k nim četba a meditace, modlitba a kon-
templace. Aby to bylo zdůvodněno, uvá-
dí slova Božského Mistra: „Hledejte, 
a naleznete; tlučte, a bude vám otevře-
no“ (Mt 7,7; Lk 11,9), a uplatňuje je ve 
čtyřech prostředcích čili stupních doko-
nalosti, říká, že skrze četbu Písma svaté-
ho a náboženských knih hledáme Boha, 
prostřednictvím meditace ho nacházíme, 
modlitbou ťukáme na jeho Srdce a skrze 
kontemplaci vcházíme na scénu Božích 
krás, otevřenou četbou, meditací a mod-
litbou před očima naší mysli.

Je potřebná duchovní četba?

Snaž se dobře využít čas na čtení ná-
boženských knih; velmi vroucně toužím 
po tom, abys četl takové knihy, které by 
se staly pokrmem tvé duše a přičinily 
se o větší pokrok v dokonalosti, a to ne 
v menším stupni než modlitba a medita-
ce, protože při modlitbě a v meditaci sa-
mi mluvíme k Pánu, zatímco v době ná-
boženské četby k nám hovoří Bůh. Ať je 
to tedy poklad, který budeš shromažďo-
vat během duchovního čtení, a brzy pro-
žiješ duchovní obnovu.

Kromě toho, když se oddáš takové čet-
bě, povznes mysl k Pánu a pros ho, aby 
on ti byl průvodcem tvé mysli, aby ráčil 
promlouvat ke tvému srdci a povzbuzoval 
vůli. To ale není všechno: je třeba nejprve 
stanout před Pánem, než se oddáš četbě, 
a obnovovat tuto myšlenku čas od času, 
jmenovitě během samotné četby, že nic 
nekonáš pouze pro samotné studium ne-
bo ze zvědavosti, ale jedině proto, aby ses 
líbil Pánu a splňoval jeho přání.

Jak se modlit v myšlenkách?

Modlitbu mysli čili meditaci je mož-
no vést podle následující metody: nej-
dříve je třeba připravit téma, o kterém 

Svatý Otec Pio v dopisech pro své duchovní děti  
odpovídal na jejich pochybnosti spojené s duchovním životem.  

Mnohé z těch otázek si klade každý z nás.
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chceme uvažovat. Nemusí k tomu vždy 
sloužit knížka, abychom si připravili před-
mět meditace, protože přece každá prav-
da víry může být duši křesťanské předmě-
tem uvažování. Chtěl bych poznamenat, 
že duše by měla obvykle rozvažovat o ži-
votě, umučení a smrti našeho Pána, Ježí-
še Krista. (…)

Když už máme připravený materiál 
k rozvažování, postavme se v přítomnos-
ti Boží, pokořme se před Bohem a uvě-
domme si, kým jsme a koho představu-
jeme. Následně prosme Boha o milost 
dobré modlitby mysli, abychom si z ono-
ho rozvažování mohli odnést takový uži-
tek, jaký pro nás Bůh chystá. Na konci 
se svěřme Matce Boží a také celému ne-
beskému dvoru, abychom mohli správně 
vést celé rozjímání a byli zbaveni nesou-
středěnosti a pokušení.

Když to učiníme, vejděme do samot-
ného rozvažování a zdržme se u toho bo-
du, který jsme si dříve připravili. Dobře 
rozvažme celé téma s jeho jednotlivými 
vztahy a potom přejděme k rozhodnutím. 
Průběžně se snažme zbavit těch slabos-
tí, které způsobují překážky při sjednoce-
ní s Bohem, a také zdrojů různých chyb 
a hříchů. Rozhodněme se cvičit sami se-
be v takové nebo jiné ctnosti a následně 
se snažme ji upevnit. Prosme také Boha 
o milosti, jejichž potřebu vnímáme. Do-
poručujme Pánu Bohu všechny lidi, ať už 
všeobecně, nebo konkrétně. (…)

Poté obětujme svoje rozjímání a mod-
litbu, sami sebe i ty osoby, které jsou 
blízké našemu srdci. Odevzdejme Bohu 

všechno ve spojení se zásluhami Pána 
Ježíše a jeho (i naší) Matky. To všech-
no předejme Bohu skrze ruce Matky 
Boží, strážného anděla, sv. Josefa a ji-
ných svatých.

Na zakončení udělejme krátké zpyto-
vání svědomí: jak jsme provedli rozvažo-
vání; odprosme za zanedbání, pokořme 
se před Bohem a prosme o odpuštění, 
rozhodněme se napravit.

Mám se modlit, když nevnímám 
přítomnost Boží při modlitbě?

Ještě jednou ti říkám rozhodně a jas-
ně: neboj se, když máš nedostatek cítění 
v době meditace, v modlitbě i ve všech ji-
ných praktikách zbožnosti (…).

Snaž se konat meditace a jiné prakti-
ky zbožnosti a vždy obnovuj čistý úmysl; 
a netrap se příliš tím, že ti všechno nevy-
jde tak dokonale, jak po tom toužíš.

Co dělat v situaci, kdy zažívám 
roztržitost při modlitbě?

Nediv se nesoustředěnosti a duchov-
ní vyprahlosti; to, co se v tobě děje, po-
chází částečně od tvých smyslů, částečně 
z tvého srdce – to nezáleží zcela na to-
bě. (…) Zachovej tedy pokoj. Jestliže ta-
to podoba zla trvá, není třeba propadat 
zatrpklosti, nesmíme nikdy z toho důvo-
du opouštět přistupování ke stolu Božího 
Beránka (sv. přijímání), protože nic ne-
dokáže lépe obohatit tvou duši než Pán, 
který je Králem; nikdo víc než Pán nedo-
káže tak sladce vyléčit rány duše. On je 
balzámem. Není lepšího léku.

Jak plodně prožít mši svatou?

Když se účastníš mše svaté, snaž se po-
vzbudit svou víru a rozvažuj, jak veliký byl 
obětní dar za tebe složený Boží spravedl-
nosti, aby byla odprošena a usmířena její 
mírnost. Neodcházej od oltáře bez vylití 
bolestných slz a lásky k Ježíši, který byl 
ukřižován pro tvoje věčné spasení (…).

Každá mše svatá, které se ze zbožnos-
ti a dobře účastníme, v naší duši vykoná 
přímo zázračné skutky, obohatí nás da-
ry duchovními i materiálními, o nichž ani 
sami nevíme. Máš-li toto v paměti, nelituj 
svého symbolického denáru; když ho vy-
dáváš na věci bez hodnoty, nelituj ho na 
tuto Oběť. Když přicházíš do kostela, aby 
ses účastnil mše svaté, učiň z něj oběť.

Svět by mohl existovat také bez slun-
ce, ale nemůže existovat bez mše svaté.

Co dělat, když kvůli nemoci,  
péči o děti nebo množství úkolů  

nemohu jít do kostela?

Přenes se v duchu před svatostánek. 
Konej to zvláště tehdy, když se tam nemů-
žeš dostat fyzicky. Před Ježíšem v Nejsvě-
tější svátosti vzbuzuj svatý cit, rozmlouvej 
s ním, modli se a setrvávej duší v náruči 
Milovaného.

Výběr a zpracování Maria Zboralská
Pramen: O. Gracjan Franciszek 

Majka OFMCap., Z Chrystusem przybity  
do krzyża, Krakov 1992

Z Miłujcie się! 4/2021 přeložila -vv- 

(Redakčně upraveno)

MORAVA, ČECHY A SLEZSKO SE MODLÍ. 
PŘIDEJTE SE TAKÉ!

Na konci prosince se začali scházet katolíci v našich zemích, aby se připojili 
ke vznikající celonárodní iniciativě „Země Koruny české se modlí“.

Tato iniciativa započala v adventní době v Rakousku, dále pak se rozšířila 
v Německu, Spojeném království a Švýcarsku. V těchto zemích se věřící každou 
středu scházejí k veřejné modlitbě posvátného růžence ke cti Nejsvětější Trojice 
a Matky Boží Panny Marie na úmysly za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve 
společnosti, za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a všech-
ny kněze, aby nám byli dobrými pastýři a hlasateli pravdy, za naši vládu, aby 
vždy dbala zákonů Božích, za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svo-
bodu, za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a za ducha pravé kajícnosti.

Bližší informace jsou k disposici na https://zemesemodli.cz.
Dále je možné se připojit k veřejnému informačnímu kanálu Telegram zde: 

https://t.me/zemesemodli.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni!
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Mnoho ateistických knih se jis-
tě postaralo o to, že ztrati-
li víru křesťané mající slabé 

základy ve své víře. Kdežto pro víru lidí 
myslících, hluboce věřících a dobře zna-
jících učení katolické církve je argumen-
tace v takových knihách jako Bůh vymyš-
lený R. Dawkinse na tak směšné úrovni, 
že zcela jistě nebude žádným ohrožením. 
Ale tak zformovaných křesťanů je v dneš-
ní době obzvláště málo. Z tohoto důvo-
du Scott Hahn a Benjamin Wiker napsali 
knihu Dawkins kontra Bůh, ve které odha-
lují logické i věcné chyby nacházející se 
v knize R. Dawkinse Boží blud.

Americký filosof Alvin Plantinga va-
ruje čtenáře knihy Boží blud, že v ní není 
„podrobný a nestranný komentář. Místo 
toho překvapuje množstvím urážek, vý-
směchu, posměšků, žertů, bezdůvodného 
vzteku a jedovatostí“ (The Dawkins Con-
fusion: Naturalism ad absurdum, „Books 
& Culture“).

Hluboká víra v náhodu

Ateista Dawkins je člověkem hlu-
boce věřícím v náhodu. Veškeré nejzá-
zračnější věci připisuje náhodě. Podle 
něho „to, co je nemožné – ať by to by-
lo nevím jak absurdní – je možné. Mě-
síc, přes který by mohla přeskočit krá-
va, by opravdu mohl – třeba na několik 
chvil, díky náhodnému setkání částic – 
být udělaný ze zeleného sýra“ (Dawkins 
kontra Bůh, str. 22).

Dawkins bezmezně věří v náhodu, aby 
tak mohl čistě materialisticky objasnit je-
vy, které pro každého normálně myslícího 
člověka ukazují na existenci nadpřiroze-
né příčiny. Podle něho je všechno možné 
s výjimkou existence zázraku. Pro „Daw-
kinse je zázrak možný, ale prostě není zá-
zrakem. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista je 
možné úplně stejně tak jako to, že náhod-
ný pohyb molekul způsobí, že mramoro-
vá figurka mávne rukou a kráva přeskočí 
Měsíc“ (tamtéž, str. 27).

Dawkins tvrdí, že život na Zemi vzni-
kl náhodně, že nejdřív spontánně vznik-
lo něco na způsob DNA. Píše: „Dokon-
ce i když šance na spontánní vznik života 
na nějaké planetě představuje jednu mi-
liardtinu, tak i k té šokující nepravděpo-
dobné události mohlo dojít dokonce na 
miliardě planet.“ (Boží blud, str. 196–197)

V tomto Dawkinsově argumentu je 
zřejmá logická chyba, spočívající v tom, 
že on založil něco, co teprve chtěl doká-
zat. Nejdřív musí dokázat, že taková mož-
nost existuje, a ne ji předem zakládat.

Zásadní problém se týká možnosti 
i nemožnosti, a ne menší nebo větší prav-
děpodobnosti. „Jestliže postavení ideál-
ního domku z karet během hurikánu je 
nemožné, protože by vítr rozehnal karty 
do všech stran, tak se to nestane možné, 
pokud k počtu dodáme miliardu miliard 
– třeba i trilionů – volných planet. Jestliže 
samotný vznik DNA je prostě nemožný, 
tak nemá význam, kolik miliard či třeba 

P. Mieczysław Piotrowski SJ

Dawkins kontra Bůh
Soudobý ateismus, bojující s lidmi, kteří věří v Boha, s katolickou církví 

a s křesťanskými hodnotami, má svoje intelektuální vůdce. Jedním z nich je Ri-
chard Dawkins.

trilionů planet existuje.“ (Dawkins kon-
tra Bůh, str. 29)

Dawkinsova víra v moc náhody je sil-
nější než víra mnoha lidí v existenci Boha.

Dawkins musí nejprve dokázat, že je 
možný náhodný vznik DNA, a potom 
posoudit, jaké jsou šance, aby se to stalo. 
Naprosté popření existence Boha doved-
lo Dawkinse k absurdní víře v to, že kro-
mě zázraku se může stát všechno.

„Těžko si představit vroucnější víru 
v sílu náhody než u někoho, kdo s celou 
vážností zkoumá otázku mramorové soš-
ky mávající rukou nebo krávy skákající 
přes Měsíc.“ (tamtéž, str. 31)

Pokud skutečně existuje něco, co 
je nemožné, například zmrtvýchvstání 
Krista, potom ten fakt nazýváme zá-
zrakem, čili událostí, která je Božím dí-
lem. Dawkins ale předem tvrdí, že Bůh 
neexistuje, proto svou víru v neexisten-
ci Boha touží zvěrohodnit vírou, že se 
všechno může stát náhodou. Tak tedy 
náhoda – podle Dawkinsova uvažování 
– zastupuje Boha Stvořitele, a tedy na-
růstá do úrovně božství, které může uči-
nit všechno. A náhoda, to je přece úpl-
ný nedostatek inteligence, vědomého 
výběru a právní moci.

Vznik života

Vědecké údaje tvrdí, že celý vesmír 
byl tak neobyčejně přesně vytvořen, aby 
vznikly podmínky pro existenci života na 

Richard Dawkins
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naší planetě. Fyzik Michael Turner tvrdí: 
„Ona přesnost se dá přirovnat k hodu šip-
kou přes celý vesmír a její zásah do »desít-
ky« o průměru jednoho milimetru, úplně 
na druhé straně.“ (tamtéž, str. 48)

Naproti tomu fyzik Fred Hoyle potvr-
zuje: „Interpretace faktů podle zdravé-
ho rozumu napovídá, že nějaký nadřaze-
ný intelekt zasahoval do fyziky a také do 
chemie a biologie a také že v přírodě ne-
existují žádné slepé síly, o kterých by se 
dalo uvažovat.“ (tamtéž, str. 47)

Dawkins, který bránil svoji ateistickou 
„víru“ v náhodný vznik života, píše: „Ne-
závisle na míře nepravděpodobnosti vzni-
ku života k takové události muselo dojít, 
dokazuje to totiž naše přítomnost zde.“ 
Takováto argumentace Dawkinse kompro-
mituje, poněvadž předpokládá existenci 
něčeho, co musí být nejprve dokázané.

Udivující harmonie, neobyčejná preciz-
nost i aktuální stav celého vesmíru a zá-
zrak života svědčí o existenci absolutní 
inteligence Boha Stvořitele, a ne nějaké 
náhody nebo šťastné trefy.

„Vesmír je tak dokonale vytvořený, 
že pravděpodobnost, že se to stalo pou-
ze náhodně, je astronomicky malá. (…) 
Jako pozorovatelé, kteří vnímají »doko-
nalé utvoření« kamene, dřeva, skla i ce-
lého prostoru v katedrále, bychom moh-
li vypočítat, jaká je pravděpodobnost, 
že se to stalo zcela náhodně, ale takový 

výpočet by posloužil pouze k zdůrazně-
ní toho, jak dokonale byla ona katedrála 
zkonstruována nebo také »přizpůsobena«, 
a ne pouze k potvrzení, že její vznik sku-
tečně může být dílem náhody.“ (tamtéž, 
str. 49) Daw kins odbíhá od takového lo-
gického postupu a naopak tvrdí – ta ná-
hoda je poslední příčinou existence živo-
ta na Zemi a celého vesmíru.

Je to nesmyslné tvrzení, poněvadž nej-
jednodušší buňka živého organismu je ne-
konečně komplikovanější než automobil. 
I kdyby se všechny části nějakého auto-

Richard Dawkins

mobilu ocitly v jednom prostoru, tak sa-
my od sebe nevytvoří ono fungující auto. 
Musí existovat inteligentní člověk, který 
je sestaví do jednoho celku.

Aby vznikla první živá buňka, tak by 
její nesmírně komplikované části muse-
ly dříve existovat – a proto se objevuje 
otázka, odkud by se vzaly a jak by moh-
ly vzniknout. Části buňky, podobně ja-
ko části automobilu, jsou vybudovány 
s myšlenkou na celek, a tedy musí být 
inteligence, která to všechno napláno-
vala a projekt realizuje. Náhoda se z oči-
vidných důvodů nemůže stát původcem 
vzniku automobilu, natož komplikova-
né živé buňky. Všechno, co žije, se sklá-
dá z buněk, a každá z nich funguje jako 
miniaturní město. Tělo člověka je utvo-
řené z bilionů buněk, které pracují jako 
jeden organismus. Tato skutečnost napl-
ňuje údivem každého myslícího člověka, 
poněvadž ukazuje na dokonalou moud-
rost a velikost Boha Stvořitele.

Lidský život začíná od jediné buňky 
velikosti tečky za větou. Ve stejné buň-
ce je obsažena informace (kód DNA), 
která umožňuje utvoření těla skládající-
ho se ze 100 bilionů buněk různého dru-
hu, přičemž každá z nich má neobvykle 
komplikovaný mechanismus chemické-
ho fungování. Díky tomu začíná harmo-
nický rozvoj celého organismu, tvořené-
ho ze 100 bilionů buněk, z nichž každá, 
díky kódu DNA, „ví“, jak má fungovat. 
V tom kódu jsou obsaženy velice přesné 
informace. Velkou naivností je Dawkin-
sovo tvrzení, že kód DNA a život vznikly 
samy o sobě z hmoty za miliony let mu-
tace nebo přirozeného výběru. Poněvadž 
kód DNA obsahuje tvůrčí informace, po-
ukazuje to na fakt jeho původu od nejvyš-
ší inteligence, Boha Stvořitele.

To zdravý rozum nám napovídá, že 
náhodný vznik života je prostě nemož-
ný. Víra v náhodnou existenci života je 
tak absurdní jako Dawkinsova víra v to, 
že milion opic za milion let náhodného 
bušení do psacího stroje napíše všechna 
Shakespearova díla.

„Nemají výmluvu“ (Řím 1,20)

Každý člověk může úsilím vlastního 
rozumu odhalit pravdu o existenci Boha.

Taková je oficiální nauka katolické círk-
ve. V konstituci Dei verbum II. vatikán-
ského koncilu čteme: „Bůh, počátek a cíl 
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Kardinál Karol Wojtyła takto komen-
toval tento text při konferenci vyhlášené 
na rekolekcích ve Vatikáně: „Když tedy 
autor Knihy moudrosti říká »nicotní (…), 
kterým nebylo dáno znát Boha« (13,1), 
možná, a třeba docela jistě tak soudí ze 
stanoviska poznání, které je moudros-
tí, a nejenom věděním. Moudrost hledá 
rozum posledních – řekne filosof, který 
vlastně ve svém oboru poznání, v meta-
fyzice, nachází slovo moudrosti. Žalmis-
ta však zazpívá: »Počátek moudrosti je 
bát se Hospodina.« (111,10) Později zas 
napíše apoštol: »Poznání však vede k do-
mýšlivosti.« (1 Kor 8,1) A to jsou různé 
části téže záležitosti, která, jak vidno, je 
nejenom intelektuální povahy, ale i mo-
rální podstaty.“ (Znamení, kterému se bu-
dou protivit, str. 18)

Naproti tomu v encyklice Fides et ratio 
sv. Jan Pavel II. zpřesňuje: „Podle Bible 
představuje tato pošetilost zároveň i ohro-
žení pro život. Pošetilec si totiž namlou-
vá, že zná mnoho věcí, ale ve skutečnos-
ti není s to upřít pohled na ty podstatné. 
A to mu brání uvést do pořádku svou mysl 
(srov. Př 1,7) a zaujmout správný postoj 
k sobě samému a k svému okolí. Když 
pak dospěje až k tvrzení, že »Bůh neexis-
tuje« (srov. Ž 14,1), ukazuje s konečnou 
platností, jak je jeho poznání nedostateč-
né a jak je vzdáleno od plné pravdy o vě-
cech, o jejich původu a o jejich osudu.“ 
(Fides et ratio, 18)

Neviditelný Bůh, Stvořitel celého 
vesmíru, ve své nekonečné lásce zve všech-
ny lidi ke společenství se sebou. Na to po-
zvání musí každý člověk odpovědět lás-
kou skrze víru, čili naprostým odevzdáním 
svého rozumu i vůle Bohu.

„Kromě cesty poznáním filosofickým 
je cesta víry,“ píše sv. Edita Steinová. „Dá-
vá zcela úplnou blízkost Boha milující-
ho a milosrdného a obdarovává takovou 
jistotou, jakou nám nemůže dát žádné 
přirozené poznání. Je však třeba pama-
tovat na to, že i cesta víry je temnou ces-
tou. Bůh přizpůsobuje svá slova míře člo-
věka, abychom mohli pochopit to, co je 
Nepochopitelné.“

Z Miłujcie się! 3/2020 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

všech věcí, může být s jistotou poznán ze 
stvořených věcí přirozeným světlem lid-
ského rozumu.“ (DV 6) V listě Římanům 
sv. Pavel potvrzuje, že každý člověk může 
poznat pravdu o existenci Boha pozoro-
váním harmonie a krásy stvoření: „Vždyť 
to, co lze o Bohu poznat, je jim přístup-
né, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věč-
nou moc a božství, které jsou neviditel-
né, lze totiž od stvoření světa vidět, když 
lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají 
výmluvu.“ (Řím 1,19–20)

Všemohoucí, neviditelný Bůh se dává 
poznat každému člověku, vyjevuje svou 
existenci „skrze svá díla“. Proto sv. Pavel 
tvrdí, že se nemohou ospravedlnit od viny 
lidé, kteří nevěří v existenci Boha, ačkoliv 
Bůh se jim sám zjevil v kráse a harmonii 
veškerého stvoření. To vědomě a dobro-
volně spáchané hříchy natolik zatemňu-
jí mysl člověka, že jsou hlavní příčinou 
zpochybňování existence Boha. Ponoře-
ni v hříších lidé „svou nepravostí potla-
čují pravdu“ (Řím 1,18). „Nedojde-li člo-
věk svým rozumem až k tomu, aby poznal 
Boha, stvořitele všeho, pak to není kvů-
li tomu, že by neměl vhodný prostředek, 
jako spíše kvůli překážce, kterou klade je-
ho svobodná vůle a jeho hřích“ – objas-
ňuje sv. Jan Pavel II. (Fides et ratio, 19).

V Knize Moudrosti k nám Pán Bůh 
směřuje velmi silná slova: „Vskutku ni-
cotní jsou od přírody všichni lidé, kte-
rým nebylo dáno znát Boha. Ze všeho 
dobrého, co mají před očima, nedokáza-
li poznat toho, který je, a z pohledu na 
dílo nerozpoznali Tvůrce. Ale oheň, vítr 
nebo rychlý mrak, hvězdný kruh, dravé 
vodstvo nebo nebeská světla považovali 
za světovládné bohy. Jestliže uneseni je-
jich krásou je pokládali za bohy, tím spí-
še měli poznat, oč lepší je jejich Pán, ne-
boť on, té krásy Prapůvodce, vše stvořil. 
Jestliže žasli nad jejich mocí a působe-
ním, měli z nich pochopit, oč mocnější 
je ten, kdo je uspořádal. Neboť z velikosti 
a krásy tvorů může být srovnáním poznán 
původce jejich bytí. Ale ovšem, zasluhu-
jí malou výtku: zřejmě bloudí při hledání 
Boha a ve snaze ho nalézt. Zabývají se to-
tiž jeho dílem a zkoumají je, ale spoléha-
jí na svůj zrak, neboť je krásné, co vidí. 
Nelze je však omluvit, neboť jestliže do-
kázali tolik poznat, že byli schopni pro-
bádat svět, jak to, že nenašli hned Pána 
těchto věcí?“ (Mdr 13,1–9)

Sv. Edita Steinová

V brněnském Centru naděje a pomoci se věnujeme životním situacím, které se týkají těhotenství, 
mateřství a rodičovství. Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat pravdivé informace 
o lidské plodnosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů. Kromě individuálních konzultací 
nabízíme též rozmanité kurzy.

Osvědčený oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve věku 12–18 let  
je týdenní prázdninový kurz BÝT SAMA SEBOU.

Nejbližší termín, kdy kurz bude pořádán, jsou jarní prázdniny od 7. 3. 2022.

V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci 
s dospívajícími náročná, jako je zodpovědný přístup k sexualitě. V průběhu týdne se formou testů, 
kvízů a her věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však ani trochu odlehčující 
a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky.

V rámci kurzu může dospívající dívka zjistit, v čem je dobrá, za co se může pochválit, a co naopak 
by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. Naším přáním a motivací kurzu také je, aby dívky získaly 
podněty, které jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky právě ve složitém období 
dospívání.

Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši dcerku nebo vnučku, můžete se podívat na naše stránky 
www.cenap.cz a zjistit o kurzu více.

Také, pokud by Vás zajímala jakákoli jiná problematika, které se věnujeme a se kterou bychom Vám 
nebo Vašim blízkým mohli pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu i pro Vás!
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Krize naší doby se přesunula 
z oblasti kultury a morálky 
do oblasti psychologie, při-

čemž psychologie se chápe v jejím ety-
mologickém významu jako „věda o duši“. 
Jestliže morálka stanovuje zákony lidské-
ho chování, psychologie zkoumá kognitiv-
ní a afektivní život člověka. Člověk je slo-
žený z duše a těla, přitom duše, která je 
životním principem těla, má dvě základ-
ní schopnosti – inteligenci a vůli. Jakožto 
tělesná bytost je člověk vybavený i vnitř-
ními a vnějšími smysly, které se podílejí 
na jeho poznávacím procesu.

Jestliže jsou primární a sekundár-
ní schopnosti člověka uspořádané, jeho 
osobnost se harmonicky rozvíjí. Na dru-
hé straně, když se v temné lidské sféře, 
kde se citové sklony střetávají s duchov-
ními schopnostmi, rozvíjí neuspořádané 
vášně, duše prožívá situaci nerovnováhy, 
která může vést k morální a psychické 
zkáze. Člověk riskuje psychické zhrou-
cení, když ztratí ze zřetele pravý a jedi-
ný cíl svého života, kterým je naše posvě-
cení a Boží sláva.

Dalo by se říci, že mnozí jednotlivci, 
kteří ztratili primární lidský cíl, se zda-
jí být psychicky pokojní a bez problé-
mů. Psychická stabilita, kterou poskytu-
je zdraví, peníze a podobné skutečnosti, 
je však jen zdánlivá. Jednotlivci, kteří se 
zdají být silní, ale nemají Boha, jsou ja-
ko domy postavené na písku, o kterých 
hovoří evangelium. Ztráta i jen jednoho 
z falešných statků, na které se spoléhají, 
stačí na to, aby u nich vznikla psychická 
krize. Co se však stane, když jejich živo-
ty neohrozí ztráta individuálního majet-
ku, ale společenské katastrofy, jako napří-
klad válka anebo pandemie, které otřesou 
společností? Tehdy se víc než jindy napl-
ní slova evangelia: „A spadl příval, při-
hnaly se vody, zvedla se vichřice, a obo-
řily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl 
veliký.“ (Mt 7,27)

V pohnutých dějinných časech si mu-
síme uvědomit, že řešení problémů, kte-
ré nás sužují, můžeme najít jen sami v so-
bě. Nebojujeme politický, sociální anebo 
zdravotní boj, ale jsme vojáky v dlouho-
dobé válce proti tělu, ďáblovi a světu, kte-
rý sahá až do počátků stvoření. V tomto 

boji, jak vysvětluje P. Réginald Garrigou-
-Lagrange (1877–1974): „Vnitřní život je 
pro každého z nás jedinou nezbytnou vě-
cí.“ (Le tre età della vita spirituale, tr. It. 
Fede e Cultura, Verona 2020, s. 21) Pra-
vým životem člověka totiž není povrchní 
a vnější život těla, které je určeno k roz-
kladu a smrti, ale je jím nesmrtelný život 
duše, která řídí své síly správným směrem.

Bůh od nás nežádá, abychom zachra-
ňovali společnost, ale bychom zachraňo-
vali své duše a vzdávali mu slávu, dokon-
ce i společenskou, veřejným svědectvím 
o pravdě evangelia. Jedině Bůh zachra-
ňuje společnost a činí to prostřednictvím 
církve, která nikdy neztrácí své charakte-
ristické rysy, počínajíc svatostí, která je 
jí vlastní. Proto v době všeobecné malát-
nosti a zmatenosti, píše P. Garrigou-La-
grange, „je potřeba, aby každý z nás mys-
lel na jedinou nevyhnutelnou věc a prosil 
Pána o svaté, kteří budou žít pouze touto 
myšlenkou a kteří budou velkými animá-
tory, které svět potřebuje. V nejnepokojněj-
ších časech, jako například v době albigen-
ských a později při vzniku protestantismu, 
Pán poslal zástupy svatých. Tato potřeba ne-
ní v dnešní době o nic méně citelná.“ (The 
Three Ages of Spiritual Life, cit., s. 23–24)

Podobně to vyjádřil Dom Prosper Gué-
ranger (1805–1875): „Ve své nekonečné 
spravedlnosti a milosrdenství Bůh obdaro-
vává svatými různé epochy anebo se rozhod-
ne je neobdarovat, takže, pokud se smím 
takto vyjádřit, teploměr svatosti je nezbyt-
ný pro testování stavu normálnosti epochy 
anebo společnosti.“ (Le sens de l’histoire, 
in Essai sur le naturalisme contemporain, 
Editions Delacroix, 2004, s. 377)

To znamená, že jsou století, která jsou 
lakomější, ale i jiná, která jsou velkorysej-
ší, pokud jde o milosti, které Bůh udělu-
je, aby povolával ke svatosti. Tak 15. sto-
letí bylo chudé na svaté a 16. bylo štědré; 
20. století bylo až na několik světlých vý-
jimek lakomé; bude to 21. stoletím štědré 
odpovědi na milost? Jakou teplotu uka-
zuje teploměr naší doby?

Když se podíváme okolo sebe, nevidí-
me velké svaté, které bychom chtěli vidět, 
jak stojí vedle nás, aby nás podpírali. Mož-
ná však zapomínáme, že kritériem svatos-
ti nejsou senzační zázraky, ale schopnost 
duše žít den co den v odevzdanosti Bo-
ží prozřetelnosti tak, jako žil svatý Josef, 
vzor svatosti, tichý a věrný bojovník, ak-
tivní a kontemplativní duše, dokonalý pří-
klad rovnováhy všech přirozených a nad-
přirozených ctností.

Nikdo nevěděl tak dobře jako svatý 
Josef, jak křehká je Římská říše, neboť 
navenek se tak nezdála, a nikdo si ne-
byl tak dobře jako on vědom okrajovos-
ti san hedrinu(1). Navzdory tomu dodržo-
val římský zákon o sčítání lidu a židovské 
předpisy při Ježíšově obřízce, přičemž ni-
kdy nepodněcoval násilnou vzpouru pro-
ti autoritě. V jeho srdci nebyl hněv, jen 
pokoj a jediná nenávist, kterou poznal, 
byla vůči hříchu. Rok svatého Josefa, 
který vyhlásil papež František, skončil, 
ale úcta k svatému Josefovi musí nadále 
oživovat katolické věřící a posouvat je-
jich úsilí o svatost, která má svůj vrchol 
v Ježíši Kristu. On jediný má absolutní 
a univerzální plnost milosti a on a jen on 
tvoří velké svaté.

A dnes více než kdykoli předtím po-
třebujeme svaté, spravedlivé a vyrovnané 
lidi, kteří žijí podle svého rozumu a víry, 
nikdy se nenechají znechutit, neboť dů-
věřují v pomoc Boží prozřetelnosti a bla-
hoslavené Panny Marie.

Zdroj: www.christianitas.sk/ 
prof-de-mattei-svatost-je-jedine-riesenie-

krizy-nasej-doby
Přeložila a upravila -jk-

Poznámky:

(1) Nejvyšší soud starověkého Izraele. [pozn. 
překl.]

Prof. Roberto de Mattei

„Svatost je jediné řešení krize naší doby!“

Prof. Roberto de Mattei
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otce, byla považována za faktickou „man-
želku“ snoubence. Ještě spolu nežili, ale 
bylo to, jako by byla jeho ženou. Druhým 
aktem bylo přestěhování nevěsty z domu je-
jího otce do domu ženicha. To se odehrá-
lo ve slavnostním průvodu, který svatbu za-
vršil. Nevěstu tam doprovázeli její přátelé. 
Podle těchto zvyklostí skutečnost, že „než 
spolu začali žít, Maria zjistila, že je těhot-
ná“, vystavovala Pannu Marii obvinění z ci-
zoložství. A tato vina měla být podle sta-
robylého zákona potrestána kamenováním 
(srov. Dt 22,20–21). V pozdější judaistic-
ké praxi – po tomto datu – se však prosa-
dil umírněnější výklad, který ukládal pou-
ze akt zavržení, ale s občanskoprávními 
a trestněprávními důsledky pro ženu, ni-
koli však ukamenování.

Evangelium říká, že Josef byl „spraved-
livý“ právě proto, že podléhal zákonu jako 
každý zbožný Izraelita. Jeho láska k Ma-
rii a důvěra v ni mu však napověděly způ-
sob, který by zachránil dodržování zákona 
a čest jeho nevěsty: rozhodl se, že jí vypo-
ví zasnoubení tajně, bez povyku, aniž by ji 
vystavil veřejnému ponížení. Zvolil si ces-
tu utajení, bez soudu a trestu. Ale jaká to 
svatost v Josefovi! My, kteří, jakmile se do-
zvíme nějakou nepříjemnou zprávu o ně-
kom jiném, jdeme okamžitě do pomlouvá-
ní! Ale Josef mlčí. Mlčí.

Evangelista Matouš však hned dodává: 
„Zatímco však o tom přemýšlel, hle, zjevil 
se mu ve snu anděl Páně a řekl mu: »Jose-
fe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii, 
svou manželku, neboť to, co se v ní zrodi-
lo, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš 
mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj 
lid z jeho hříchů.«“ (1,20–21) Do Jose-
fova rozlišování zasáhne Boží hlas a pro-
střednictvím snu mu zjeví smysl větší, než 
je jeho vlastní spravedlnost. Jak důležité 
je pro každého z nás pěstovat spravedlivý 
život a zároveň cítit, že stále potřebujeme 
Boží pomoc! Rozšířit si obzory a nahlížet 
na životní okolnosti z jiného, širšího úhlu 
pohledu. Mnohokrát se cítíme uvězněni 
tím, co se nám stalo. Říkáme: „Podívejte 
se, co se mi stalo!“ a zůstáváme vězni to-
ho špatného, co se nám přihodilo; ale prá-
vě na pozadí některých životních okolnos-

tí, které se zpočátku jeví jako dramatické, 
je Prozřetelnost, která časem nabývá tva-
ru a smysluplně osvětluje i bolest, která nás 
postihla. Pokušením je uzavřít se v bolesti, 
v myšlenkách na nepříjemné věci, které se 
nám staly. A to není dobře. To vede ke smut-
ku a hořkosti. Hořké srdce je tak ošklivé!

Chtěl bych, abychom se zastavili a za-
mysleli se nad jedním detailem tohoto pří-
běhu, který se vypráví v evangeliu a který 
často přehlížíme. Maria a Josef jsou dva 
snoubenci, kteří pravděpodobně měli sny 
a očekávání o svém životě a budoucnosti. 
Zdá se, že Bůh nečekaně zasáhl do jejich 
životů a oba, i když zpočátku s obtížemi, 
otevřou svá srdce skutečnosti, která je jim 
předložena.

Drazí bratři a sestry, náš život často ne-
ní takový, jaký si ho představujeme. Zejmé-
na ve vztazích lásky a náklonnosti je pro 
nás obtížné přejít od logiky zamilovanos-
ti k logice zralé lásky. A my musíme přejít 
od zamilovanosti ke zralé lásce. Vy novo-
manželé, dobře se nad tím zamyslete. První 
fáze je vždy poznamenána určitým okouz-
lením, které nás nutí žít ponořeni do ima-
ginárního světa, který často neodpovídá 
skutečnosti. Zamilovanost. Ale právě když 
se zdá, že zamilovanost s jejími očekávání-
mi končí, právě tehdy může začít skutečná 
láska, nebo právě tehdy přichází pravá lás-
ka. Milovat totiž neznamená očekávat, že 
druhá osoba nebo život budou odpovídat 
našim představám, ale spíše se zcela svo-
bodně rozhodnout přijmout odpovědnost 
za život, který se nám nabízí. Proto nám 
Josef dává důležité ponaučení, že si Marii 
vybírá „s otevřenýma očima“. A můžeme 
říci „se všemi riziky“. Jen si vzpomeňte, že 
v Janově evangeliu je výtka, kterou Ježíšo-
vi adresují znalci Zákona: „My nejsme sy-
nové odtud,“ přičemž naráží na prostituci. 
Ale protože věděli, jak Maria otěhotněla, 
chtěli Ježíšovu matku pošpinit. Pro mě 
je to nejšpinavější a nejdémoničtější pa-
sáž evangelia. A Josefovo riziko nám dává 
toto ponaučení: berte život takový, jaký je. 
Zasáhl Bůh? Beru to. Josef učiní, jak mu 
přikázal anděl Páně: „A vzal si svou ženu, 
která, aniž ji poznal a aniž byla s ním, če-
kala syna, a porodila syna a dala mu jmé-

no Ježíš.“ (srov. Mt 1,24–25) Křesťanští 
snoubenci jsou povoláni vydávat svědec-
tví o takové lásce, která má odvahu přejít 
od logiky zamilovanosti k logice zralé lás-
ky. A to je náročná volba, která místo toho, 
aby život uvěznila, může lásku posílit, aby 
byla trvanlivá tváří v tvář zkouškám času. 
Láska páru pokračuje v životě a zraje kaž-
dým dnem. Snoubenecká láska je trochu 
– dovolte mi to říct – trochu romantická. 
Všechno už jste zažili, ale pak přijde ta zra-
lá, každodenní láska, práce, děti... A někdy 
se ta romantika trochu vytratí, že? Ale pak 
tu není žádná láska? Je – ale zralá láska. 
„Ale víte, otče, někdy se hádáme...“ Tohle 
se děje od dob Adama a Evy až dodnes, 
ne? Že hádky manželů jsou naším denním 
chlebem! „Ale přece hádat bychom se ne-
měli, ne?“ Ano, měli. Prostě ano. Neříkám, 
že musíte, ale můžete. „A otče, ale někdy 
zvýšíme hlas...“ – „To se stává.“ – „A ně-
kdy létá i nádobí.“ – „To se stává.“ Jak to 
ale udělat, aby to nepoškodilo život man-
želství? Pozorně poslouchejte: nikdy ne-
končete den, aniž byste se usmířili. Pohá-
dali jsme se, řekl jsem ti špatné věci... Nyní 
však den končí: musím se smířit. Víte proč? 
Protože studená válka příštího dne je velmi 
nebezpečná. Nedovolte, aby den poté za-
čal válkou. Proto se před spaním usmiřte. 
„Ale otče, víš, že nevím, jak se mám vyjá-
dřit, abychom se usmířili po tak zlé situa-
ci, kterou jsme zažili.“ Je to velmi snadné: 
udělejte toto (papež se dotkne tváře, ozve 
se potlesk) a mír je uzavřen. Vždy mějte 
na paměti: nikdy nekončete den, aniž bys-
te se usmířili. A to vám pomůže v manžel-
ském životě. Všem manželům. Přechod od 
zamilovanosti ke zralé lásce je náročná ces-
ta, ale musíme se jí vydat.

A dnes opět skončíme modlitbou ke 
svatému Josefovi.

Svatý Josefe, ty, který jsi svobodně milo-
val Marii a rozhodl ses vzdát se svých před-
stav, abys dal místo realitě, pomoz každému 
z nás, abychom se nechali překvapit Bohem 
a přijímali život ne jako nečekanou událost, 
před kterou se musíme bránit, ale jako ta-
jemství, které skrývá tajemství pravé rados-
ti. Vyprošuj všem křesťanským snoubencům 
radost a radikálnost, ale vždy s vědomím, že 
lásku umožňuje jen milosrdenství a odpuš-
tění. Amen.

Přeložil Petr Vacík,  
Česka sekce Vatikánského rozhlasu 

(Redakčně upraveno)

Josef, muž spravedlivý a muž Mariin 
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2
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TELEVIZE 
DOBRÝCH ZPRÁV

 Vysílání denně 6.00 – 1.00 hod. 
 Denně: 8.00; 16.00 hod. – programová nabídka 

TV NOE (změna programu vyhrazena)

Podrobnosti na www.tvnoe.cz

ZMĚNA  PROGRAMU  VYHRAZENA

Pondělí 14. 2. 2022
6:05 Cesta k andělům: Jan Graubner – arcibis-
kup olomoucký a metropolita moravský 7:00 Klapka 
8:00 Indie: Jeden 8:30 Harfa Noemova: Mistři taktovky 
– Petr Vronský 9:10 Kaplani naděje: P. Antonín Klaret 
D�browski 9:20 Outdoor Films s Vojtěchem „Belo“ 
Špišákem a Petrem Filipcem (67. díl): Dobrák od kosti 
10:55 Na půli cesty 11:30 Živě s Noe [L] 11:40 Přejeme 
si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Mše svatá 
z kaple Telepace [L] 12:50 Řím, hlavní město víry (4. díl): 
Katolická reforma – Plačící Panna Maria a Solidární Itálie 
13:20 Sedm divů v Těrchové 14:05 Hlubinami vesmíru 
s dr. Michaelem Prouzou 14:45 Můj chrám: Kostel svatého 
Jana Nepomuckého ve Štěchovicích a Monika Klimentová 
15:05 Noční univerzita: Dan Drápal – Proč se partner-
ským vztahům nedaří 16:00 V souvislostech 16:20 Bar 
u Josefa 18:05 Sedmihlásky (39. díl): Zahrajtě mi, mu-
ziganti 18:10 Příběhy z Dobré Knihy: Uzdravení dcery 
Syroféničanky 18:20 Petr Bende a cimbálová muzika 
Grajcar na Mohelnickém dostavníku 2015 (8. díl) 18:50 Na 
větrné hůrce 19:10 Do varu s Maxem Kašparů: Krize vztahů 
19:30 Setkání (3. díl): Hayato Okamura – Staroměstské 
náměstí v Praze 19:45 Přejeme si … 20:05 Moudrost mni-
chů: Recept na podařený vztah 20:20 Na pořadu rodina 
(20. díl): Mladé manželství v dnešní době? 21:20 Kaplani 
naděje: Sr. Anna Vendula Malichová [P] 21:30 ARTBITR – 
Kulturní magazín [P] 21:50 Kid 22:45 Ondřej Havelka a jeho 
Melody Makers v GONGu 23:40 Kulatý stůl: Synoda pře-
dem odepsaná? 1:05 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 15. 2. 2022
6:05 Cesta k andělům: Pavel Bělobrádek – bývalý před-
seda KDU-ČSL 7:00 Kmochův Kolín 2019: Dechový or-
chestr ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov 7:40 Biblická studna 
8:45 Setkání (20. díl): Stanislav Šec – Meditační zahrada 
v Plzni – Památník obětem zla 9:10 Kaplani naděje: Sr. Anna 
Vendula Malichová 9:25 V souvislostech 9:45 Noční uni-
verzita: Soňa Sílová – Apocalypse Now! 10:15 Zachraňme 
kostely: Kostel sv. Archanděla Michaela v Jiříkově 
10:35 Dokořán: s Vojtěchem Bernatským 11:30 Živě 
s Noe [L] 11:40 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Tajemství skla 
12:55 P. Richard Henkes 14:05 U NÁS aneb Od cimbálu 
o lidové kultuře 15:30 Na křídlech andělů 16:00 Muzikanti, 
hrajte 16:30 Nebojte se... 17:30 Služebnice Boží Matka 
Vojtěcha 18:05 Sedmihlásky (39. díl): Zahrajtě mi, muziganti 
18:10 Příběhy z Dobré Knihy: O nemilosrdném služebníku 
18:20 Animované příběhy velikánů dějin: Abraham Lincoln 
(1809–1865) 18:50 Animované biblické příběhy: Pavlova 
služba 19:15 Proplout Svatou zemí 19:25 Zpravodajské 
Noeviny: 15. 2. 2022 [P] 19:45 Přejeme si … 20:05 Buon 
giorno s Františkem [L] 20:50 Kaplani naděje: Ondřej 
Doskočil [P] 21:00 Obrys obrazu 21:25 Terra Santa News: 
9. 2. 2022 21:50 Zahajovací koncert: Mezinárodní hu-
dební festival Leoše Janáčka 2021 23:35 Ateliér užité 
modlitby 0:35 Pomoc, která se točí 1:00 Noční repríza do-
poledních pořadů.

Středa 16. 2. 2022
6:05 Cesta k andělům: Jana Sieberová – domácí hos-
pice 7:00 Zpravodajské Noeviny: 15. 2. 2022 7:20 Smírčí 
kříž 7:45 Noční univerzita: Dan Drápal – Proč se part-
nerským vztahům nedaří 8:40 Kaplani naděje: Ondřej 
Doskočil 9:00 Generální audience papeže Františka [L] 
10:00 Ceferino Jiménez Malla – Cikán v nebi 10:35 Mezi 
pražci (103. díl): Únor 2022 11:30 Živě s Noe [L] 
11:40 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Cvrlikání 
(31. díl): Quanti Minoris 14:05 Outdoor Films s Martinem 
Půlpánem (98. díl): Z Evropy do Barmy pěšky a stopem 
15:40 Zachraňme kostely: Poutní kostel Navštívení Panny 

Marie ve Skocích u Žlutic 16:05 Zpravodajské Noeviny: 
15. 2. 2022 16:30 Šel gajdoš chudě do světa: Rožnovské 
slavnosti 2021 18:05 Sedmihlásky (39. díl): Zahrajtě mi, 
muziganti 18:10 Příběhy z Dobré Knihy: Buďte jako děti 
18:15 Strýček Emu: Příroda v zimě 18:30 Tam, kde začí-
najú korene 18:50 Putování po evropských klášterech: 
Premonstrátský klášter v Grimbergen, Belgie 19:25 Terra 
Santa News: 16. 2. 2022 [P] 19:45 Přejeme si … 
20:05 Večer chval (101. díl): No Problema [L] 21:10 Kaplani 
naděje: P. Jiří Barhoň [P] 21:20 Noční univerzita: Lukáš 
Targosz – Aby manželství nebylo ponorka 22:20 Řím, 
hlavní město víry (4. díl): Katolická reforma – Plačící Panna 
Maria a Solidární Itálie 22:50 Generální audience papeže 
Františka 23:10 Filipínské Rugby – hra o život 0:00 Harfa 
Noemova: Jaroslav Krček 0:20 Čas pro Malawi 1:00 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 17. 2. 2022
6:05 Cesta k andělům: Hana Scharffová – zahraniční 
zpravodajka ČT 7:00 Etiopie: Naděje existuje na druhé 
straně 7:30 Hrdinové víry (12. díl): Ženské řehole a jejich 
osud v době totality 8:35 Terra Santa News: 16. 2. 2022 
9:10 Kaplani naděje: P. Jiří Barhoň 9:20 Kulatý stůl: Synoda 
předem odepsaná? 10:45 Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy 
k pádu komunismu 11:40 Sedmihlásky (39. díl): Zahrajtě mi, 
muziganti 11:45 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Velehradská za-
stavení: Díl 5. – Působení Tovaryšstva Ježíšova 13:05 Causa 
Carnivora 13:35 Generální audience papeže Františka 
14:05 Dokořán: S Vojtěchem Bernatským 14:55 Bazilika 
s tajemným světlem (1. díl): Šlechtická a panovnická ba-
zilika 15:10 Bačkorám navzdory: Richardis, miluješ mne...? 
15:25 Radost – Sestra Lucia 15:40 Můj chrám: Kostel 
Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka, a Josef Špaček 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 15. 2. 2022 16:20 Labyrintem 
víry s Tomášem Halíkem: Noc zpovědníka 16:45 Made in 
Ružomberok 17:25 Na startu 18:00 Sedmihlásky (39. díl): 
Zahrajtě mi, muziganti 18:05 Příběhy z Dobré Knihy: 
Podobenství o dělnících na vinici 18:15 Ovečky: 7. ne-
děle v mezidobí [P] 18:40 S Bohem pro lidi 19:05 Poutníci 
času: S Blankou Matragi 19:25 Zpravodajské Noeviny: 
17. 2. 2022 [P] 19:45 Přejeme si … 20:05 Cvrlikání (87. díl): 
Michal Horák [L] 21:15 Kaplani naděje: Michal Hrnčiarik [P] 
21:25 Putování po evropských klášterech: Klášter trapistek 
v Brechtu, Belgie 22:00 Pod lampou [P] 0:05 Zpravodajské 
Noeviny: 17. 2. 2022 0:25 Cenacolo: Svědectví o Lásce, 
milosrdenství a přátelství 1:05 Noční repríza dopoled-
ních pořadů.

Pátek 18. 2. 2022
6:05 Cesta k andělům: Petr Coufal – vitrážista 
7:00 Zpravodajské Noeviny: 17. 2. 2022 7:25 Nebojte 
se... 8:30 Duchovní malby: Sixtinská kaple 9:10 Kaplani 
naděje: Michal Hrnčiarik 9:20 Grotesky Bustera Keatona: 
Frigo jako Sherlock Holmes 10:05 ARTBITR – Kulturní ma-
gazín 10:15 Hlubinami vesmíru s dr. Michaelem Prouzou 
11:00 O kom, o čem: O Kostelcích aneb Kosteláci, 

Kostelané, Kostelečáci a jejich setkávání 11:30 Živě 
s Noe [L] 11:40 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba [L] 
12:05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12:50 Hovory 
z Rekovic: Milan Švihálek 13:05 Zapomenuté Čako 
13:25 Petr Bende a cimbálová muzika Grajcar na 
Mohelnickém dostavníku 2015 (8. díl) 14:05 Flešbeky 
– Godzone podcast 14:35 Můj chrám: Doc. PhDr. Michal 
Stehlík, Ph.D., bývalý děkan Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy, v kostele Panny Marie Karmelské, Kostelní 
Vydří 14:55 Dům ze skla? 16:00 Zpravodajské Noeviny: 
17. 2. 2022 16:20 Mezi pražci (103. díl): Únor 2022 
17:05 Buon giorno s Františkem 18:00 Sedmihlásky 
(39. díl): Zahrajtě mi, muziganti 18:05 Příběhy z Dobré 
Knihy: Milosrdný Samaritán 18:13 Cvrlikání (59. díl): 
Spolektiv 19:20 Zachraňme kostely: Kostel Nejsvětější 
Trojice v Albrechticích u Rýmařova 19:45 Přejeme si … 
20:05 Kulatý stůl: Charita slaví 100 let [L] 21:30 Kaplani 
naděje: Dagmar Sližová [P] 21:45 Letem jazzem (10. díl): 
Na lehkou notu aneb Život jazzmana 22:55 Poletuchy: Na 
skok na hory 23:45 Klapka: S Janou Hnilicovou 0:45 Velké 
ticho v Poličanech 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 19. 2. 2022
6:05 Cesta k andělům: Andrea Kerestešová – herečka 
7:00 Filipíny – SILSILA – Ve spojení s Všemohoucím 
7:30 Sedmihlásky (39. díl): Zahrajtě mi, muziganti 
7:35 Ovečky: 7. neděle v mezidobí 8:00 Animované biblické 
příběhy: Pavlova služba 8:30 Strýček Emu: Příroda v zimě 
8:45 Animované příběhy velikánů dějin: Abraham Lincoln 
(1809–1865) 9:25 Muzikál Judit 10:35 Flešbeky – Godzone 
podcast 11:05 Víra do kapsy: Radost lásky 11:20 Kaplani na-
děje: Dagmar Sližová 11:40 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus 
Domini 12:05 Pod lampou 14:15 Zpravodajské Noeviny: 
17. 2. 2022 14:40 Etiopie: Z každého kmene 15:15 Na 
pořadu rodina (13. díl): Pěstounská rodina 16:20 Klasika 
folklórně: Rožnov pod Radhoštěm 18:00 Řím, hlavní město 
víry (5. díl): Současnost – Duch Svatý a Boží Milosrdenství 
18:30 Grotesky Bustera Keatona: Frigo na námluvách 
18:50 Ghana – Příběh dětí duchů [P] 19:25 V souvis-
lostech [P] 19:45 Přejeme si … 20:05 Benefiční večer 
aneb Talkshow s Ivou Janžurovou pro kapli v Lúčce [P] 
21:30 Loučka 1945 [P] 22:10 Kaplani naděje: P. Václav 
Tomiczek [P] 22:20 Magdaléna, zbavená hanby 23:40 V po-
horách po horách: Broumovské stěny 0:00 Christafari: 
Slezská lilie 2017 1:20 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 20. 2. 2022
6:05 Cesta k andělům: Petr Kliment Koutný – pravoslavný 
kněz 7:05 Skryté poklady: Christian 7:40 Na pořadu rodina 
(3. díl): Dítě školou povinné 8:50 Kaplani naděje: P. Václav 
Tomiczek 9:00 Cvrlikání (87. díl): Michal Horák 10:10 Poutníci 
času: S Nikolou Kopeckou [P] 10:30 Mše svatá [L] 
11:40 Přejeme si … [P] 12:00 Polední modlitba Sv. otce 
Františka [L] 12:20 V souvislostech 12:40 Zpravodajský 
souhrn uplynulého týdne 13:25 Muzikanti, hrajte: 
Moravanka 2 [P] 14:50 Benefiční večer aneb Talkshow 
s Ivou Janžurovou pro kapli v Lúčce 16:15 Loučka 1945 
16:55 Stopy ve sněhu 18:00 Sedmihlásky (57. díl): A co 
jsi podělal, Janošku 18:05 Ovečky: 7. neděle v mezidobí 
18:30 Strýček Emu: Nachlazení [P] 18:40 Animované 
biblické příběhy: Abrahám a Izák 19:05 Animované pří-
běhy velikánů dějin: Florence Nightingale (1820–1910) 
19:35 Setkání (18. díl): Jiří Carbol – Dřevěný kostel 
sv. Antonína Paduánského na Prašivé 19:45 Přejeme 
si … 20:05 Slunce v srdci [P] 22:00 Setkání (18. díl): 
Jiří Carbol – Dřevěný kostel sv. Antonína Paduánského 
na Prašivé 22:10 Má vlast: Mořice 23:05 Buon giorno 
s Františkem 23:45 Polední modlitba Sv. otce Františka 
0:05 Zpravodajský souhrn uplynulého týdne 0:45 Žádný 
zázrak, ani kouzlo, ale funguje to 1:00 Noční repríza do-
poledních 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 12. – 19. ÚNORA 2022

 

Liturgická čtení
 
Neděle 13. 2. – 6. neděle 
v mezidobí
1. čt.: Jer 17,5–8
Ž 1,1–2.3.4+6
Odp.: Ž 40(39), 5a (Blaze 
tomu, kdo svou naději vložil 
v Hospodina.)
2. čt.: 1 Kor 15,12.16–20
Ev.: Lk 6,17.20–26

Pondělí 14. 2. – ferie
1. čt.: Jak 1,1–11
Ž 119(118),67.68.71.72.75.76
Odp.: 77a (Ať se mi dostane 
tvého slitování, Hospodine, abych 
byl živ.)
Ev.: Mk 8,11–13

Úterý 15. 2. – ferie
(v pražské arcidiecézi: nezávazná 
památka bl. Bedřicha Bachsteina 
a druhů)
1. čt.: Jak 1,12–18
Ž 94(93),12–13a.14–15.18–19
Odp.: 12a (Šťastný člověk, jehož 
vychováváš, Hospodine.)
Ev.: Mk 8,14–21

Středa 16. 2. – ferie
1. čt.: Jak 1,19–27
Ž 15(14),2–3a.3bc–4ab.5
Odp.: srov. 1b (Spravedlivý bude, 
Pane, přebývat na tvé svaté hoře.)
Ev.: Mk 8,22–26

Čtvrtek 17. 2. – nezávazná 
památka sv. Alexia a druhů
1. čt.: Jak 2,1–9
Ž 34(33),2–3.4–5.6–7
Odp.: 7a (Ubožák zavolal, 
a Hospodin slyšel.)
Ev.: Mk 8,27–33

Pátek 18. 2. – ferie
1. čt.: Jak 2,14–24.26
Ž 112(111),1–2.3–4.5–6
Odp.: srov. 1 (Blaze muži, 
který má velkou zálibu 
v Hospodinových přikázáních.)
Ev.: Mk 8,34–9,1

Sobota 19. 2. – nezávazná 
sobotní památka Panny Marie
1. čt.: Jak 3,1–10
Ž 12(11),2–3.4–5.7–8
Odp.: 8a (Ty nás, Hospodine, 
ochráníš.)
Ev.: Mk 9,2–13

Pondelok 14. 2. o 14:20 hod.:  
V škole Ducha (Nenápadní nepriatelia svätosti,  
Felix Ján Tkáč, OFMCap.)
Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

Utorok 15. 2. o 17:00 hod.:  
Posvätné miesta kresťanskej viery  
(Ein Karem, 2. časť)
Na jeruzalemské predmestie sa vrátime aj v tejto časti. Prezrie-
me si kostol Navštívenia, o ktorého výstavbu sa zaslúžila sv. Hele-
na, matka cisára Konštantína, a františkánsky kláštor. V dedinke si 
prezrieme aj iné kláštory – napr. kláštor vincentiek.

Streda 16. 2. o 21:50 hod.:  
Peter medzi nami  
(Jakubov zápas s Bohom)
Pri generálnej audiencii pápež František predniesol šieste pokra-
čovanie katechéz o modlitbe. Zameral sa na postavu patriarchu 
Jakuba a jeho tajomný zápas s Bohom pri brode Jabok, keď mu 
Boh premenil meno, srdce i životný postoj.

Štvrtok 17. 2. o 16:05 hod.:  Zbrane a ružence (dokument)
Otec Patrik Peyton patrí k významným postavám 20. storočia. Je-
ho pravým poslaním bolo vždy predovšetkým šírenie úcty k Bo-
žej Matke a podpora modlitby posvätného ruženca v rodinách.

Piatok 18. 2. o 20:30 hod.: Svätý Ľudovít Mária 
Grignion de Montfort (Hlas, ktorý vystúpil do neba)
Spoznajte s nami šíriteľa mariánskej úcty, ktorý výrazne ovplyvnil 
vzťah sv. pápeža Jána Pavla II. k Panne Márií. Vydajte sa na neľah-
kú púť Francúzskom a prechádzajte ťažkými chvíľami plní náde-
je a lásky, ako sv. otec z Montfortu.

Sobota 19. 2. o 20:30 hod.:  
Faustína – apoštolka Božieho milosrdenstva
Životopisný film o Faustíne M. Kowalskej predstavuje dielo kato-
líckej mystičky, ktoré je také výnimočné, že prekročí hranice Poľ-
ska a obletí celý svet. 

Nedeľa 20. 2. o 21:15 hod.: Medzi nebom a zemou
Publicistika Mariána Gavendu s hosťami o rôznych témach.

Programové tipy TV LUX od 14. 2. 2022 do 20. 2. 2022
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 13. 2. PO 14. 2. ÚT 15. 2. ST 16. 2. ČT 17. 2. PÁ 18. 2. SO 19. 2.

Antifona 919 1029 934 1045 949 1061 964 1077 980 1096 996 1113 1666 1883

Žalm 784 883 783 881 783 881 784 883 784 883 784 883 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 920 1029 935 1045 949 1062 964 1078 981 1096 997 1114 1666 1883

Antifony 920 1030 935 1046 950 1062 965 1079 981 1097 998 1115 1014 1132

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 965 1079 981 1097 998 1115 1014 1132

Krátké čtení a zpěv 923 1033 938 1049 953 1066 969 1083 985 1101 1001 1118 1668 1885

Antifona k Zach. kantiku 693 783 939 1050 953 1066 969 1083 1308 1452 1002 1119 1669 1886

Prosby 924 1034 939 1050 953 1066 969 1084 985 1101 1002 1119 1655 1886

Závěrečná modlitba 693 783 939 1050 954 1067 970 1084 1308 1452 1002 1120 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 693 783 943 1054 957 1071 973 1088 990 1106 1006 1124 1022 1141

Nešpory: SO 12. 2

Hymnus 915 1024 929 1039 944 1056 959 1072 975 1090 991 1108 1008 1125 1024 1143

Antifony 916 1025 929 1040 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1009 1126 1025 1144

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1009 1126 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 918 1027 933 1043 947 1060 962 1076 979 1094 995 1112 1011 1129 1027 1146

Ant. ke kant. P. M. 693 782 694 783 948 1060 962 1076 979 1094 995 1452 1011 1129 694 784

Prosby 918 1028 933 1044 948 1060 963 1076 979 1095 995 1112 1011 1129 1028 1147

Záv. modlitba 693 783 693 783 948 1061 963 1077 980 1095 1308 1452 1012 1130 695 784

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1260 1398 1238 1374
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TRPKÁ ZKOUŠKA
Evelyn Waugh a kardinál John Carmel Heenan 
Uspořádal Alcuin Reid • Z angličtiny přeložila 
Lucie Cekotová • Předmluva Joseph Pearce

Trpkou zkouškou byla pro Evelyna Waugha 
liturgická reforma spjatá s 2. vatikánským kon-
cilem, která se pro tohoto literáta stala snad nej-

větším duchovním bojem jeho života. V tomto útlém knižním vý-
boru z jeho osobní korespondence je zachycen jeho pokus vnést 
již během trvání koncilu do veřejného prostoru alternativní po-
hled na tehdy diskutované reformy. Zároveň je zde také nazna-
čen vnitřní zápas člověka, který se ve 30. letech 20. století obrátil 
právě díky předkoncilní liturgii, touto liturgií žil, hluboce ji mi-
loval a zaváděnými reformami trpěl. Nakonec pro něj ztráta to-
hoto pokladu byla tak tíživá, že se modlil za smrt. Kniha je cen-
ná jako historická sonda do doby pro církev turbulentní. Je pro 
naši dobu jakýmsi zdviženým prstem, neboť tam, kde jde o litur-
gii, jde o vlastní život církve a spásu duší.

Hesperion, z. s. • Brož., 130x190 mm, 104 stran, 169 Kč

BŮH SVÉ BITVY NEPROHRÁVÁ
Vojtěch Kodet v rozhovoru s Janem Paulasem

Karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém kniž-
ním rozhovoru líčí svůj životní příběh. Postup-
ně poznáváme jeho předky, dědečka, který pro-
šel ruským zajetím, otce, bývalého politického 
vězně, a další členy rodiny. P. Kodet vzpomíná 

na dětství na venkově, hledání životní cesty, poměry v litoměřic-
kém semináři, kněžské štace i sledování ze strany StB, na obno-
vu kláštera v Kostelním Vydří i svou službu exorcisty. V otevře-

ném dialogu líčí i nelehká období života a otevírá témata, která 
jsou pro něj důležitá: víra jako osobní vztah, odpuštění, uzdrave-
ní, umění rozlišování, život s Božím slovem.

Katolický týdeník s.r.o. a Pavel Nebojsa – Doron  
Váz., přebal, A5, 488 stran, 449 Kč

NAŠE SVĚTLA • ČTENÍ ZE ŽIVOTŮ 
SVATÝCH
Sestavil Rudolf Schikora CSsR. • Ilustrovali 
Arnošt Hrabal a Jan Obšil

Reprint vydání z roku 1947 (vydal Exercič-
ní dům ve Frýdku). Oblíbené životopisy světců 
a světic na každý den v roce.

Sypták • Váz., 152x216 mm, 840 stran, 880 Kč

JEDENADVACET • CESTA DO ZEMĚ KOPTSKÝCH 
MUČEDNÍKŮ
Martin Mosebach • Z němčiny přeložil Vojtěch Benedikt Kolář 
Odpovědná redaktorka Kateřina Kutarňová

Německý spisovatel Martin Mosebach se vydal po stopách 
21 koptských mučedníků zavražděných v roce 2015 v Libyi. Ži-
li ve světě, v němž zůstat křesťanem nebylo dlouhá staletí samo-
zřejmostí. Pro mnoho jejich předků šla příslušnost ke křesťanství 
vždy ruku v ruce s připraveností vydat o své víře svědectví. Vel-
mi dobře znali nevýhody toho, co v Egyptě znamená být křesťa-
nem. Avšak tito na pohled slabí lidé se svou bíd-
nou existencí byli ochotni tyto nevýhody přijmout. 
A nemuseli se dlouho rozhodovat, vždyť to, co ve 
víře měli, bylo pro ně nekonečně cennější než to, 
co by mít mohli, kdyby se jí vzdali.

Hesperion, z. s. • Brož., 130x190 mm,  
176 stran, 260 Kč
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LITURGIE – ZDROJ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

ZE ŽIVOTA SVATÝCH

ŽIVOTNÍ SVĚDECTVÍ


