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pracovalo s těžkými materiály, jako je 
dřevo, kámen a železo. Z ekonomického 
hlediska nezajišťovalo velké výdělky, jak 
lze usuzovat z toho, že když Maria a Jo
sef přinesli Ježíše do chrámu, obětova
li jen pár hrdliček nebo holoubata (srov. 
Lk 2,24), jak to Zákon předepisoval pro 
chudé (srov. Lv 12,8).

Dospívající Ježíš se tedy naučil tomuto 
řemeslu od svého otce. Proto také, když 
jako dospělý začal kázat, ptali se udive
ní sousedé: „Kde se u něho vzala taková 
moudrost a ty zázraky?“ (Mt 13,54) a „po
horšovali se nad ním“ (v. 57), protože byl 
synem tesaře, ale mluvil jako učitel Záko
na – právě to je pohoršovalo.

Možná někoho napadne v sou
vislosti s děním nedaleko na 
východ od našich hranic, 

zda tato postní doba není tou poslední. 
Co to však znamená? Žít opravdu napl
no – ale ne užíváním si světského živo
ta, nýbrž duchovně, v pokorném sebe
odevzdání Trojjedinému Bohu. Vždyť vše 
zde po smrti zanecháme, zůstane nám 
jen naše nesmrtelná duše, která bude žít 
věčně. Jak, to už dobře víme: podle toho, 
co si vysloužila zde na zemi. A proto te
dy letošní dobu postní prožívejme s vě
domím, že ji nemusíme prožít aspoň ješ
tě jednou, dvakrát... Jenom takto bude 
prožita opravdu dobře – i sv. František 
Saleský už o tom píše sv. Janě Františce 
de Chantal v jednom dopise (str. 5–6). 
Doplňme, zpřesněme své představy, jak 
by se měla doba postní prožít!

Snad nejednomu vyvstane na mysl otáz
ka o konci světa, o Kristově druhém pří
chodu na zemi (str. 10–12). Prožít také le
tošní postní dobu s myšlenkou na konec 
pozemských dní je „investice velmi výnos
ná“, pokud je však uchopena správným 
způsobem. Předně: nikdy nebudeme znát 
přesné datum Kristova druhého přícho
du. A z toho je nutné vycházet: musíme 
být bdělí a stále připraveni na poslední se
tkání se Spasitelem. A je úplně jedno, zda 
to bude osobní setkání tváří v tvář v oka
mžiku naší smrti, anebo v rozměru všelid
ském v den paruzie. V jakém stavu bude 
ať v tom, či onom okamžiku naše nesmr
telná duše, takový život nás čeká na věč

nosti. Jedině s tímto výhledem má smysl 
rozjímat o posledních věcech a lze nalézt 
pravou podstatu toho, co po nás Pán Bůh 
chce, aby naše cesta k věčnému štěstí ne
odbočila do slepé uličky.

Někdo dokonce propadá zoufalství. 
Ale pro křesťana je samozřejmé, že nést 
svůj kříž uprostřed tohoto světa je nejen 
připojením se k utrpení našeho Spasitele 
Ježíše Krista, ale je rovněž předzvěstí na
plnění velikonoční radosti zmrtvýchvstání. 
(str. 7) Jak však tuto naději žít, předávat 
v dnešní době druhým lidem? Hlavně ne
hledat šablony. Tak jako každý z nás je ori
ginálním Božím tvorem, tak i naše půso
bení navenek je ryze individuální. Někdo 
má dar sloužit, jiný promlouvat na veřej
nosti, další má dar psaného slova, někdo 
se ve skrytosti usilovně utíká po celý den 
v modlitbě k Pánu Bohu... Ale pozor! Ne
hovoříme zde o individualismu! Všechno 
to má totožný základ, kterým je sám Pán 
Ježíš Kristus a jeho ryzí, nikým a ničím ne
změněná nauka. On je tím kamenem úhel
ným, který drží stavbu veškeré křesťanské 
víry a z ní vyvěrající naděje pohromadě. 
Kdo staví podle svých představ, nikdy ne
bude schopen zajistit, aby ve skutečnos
ti nesloužil spíše ďáblu a jeho dům se ne
zřítil jako domeček z karet. Ostatně, tak 
jako Hospodin uzavřel smlouvu s Abrá
mem, uzavřel ji skrze Pána Ježíše a jeho 

smrt na kříži i s každým člověkem, aby 
mu dal naději na vykoupení.

Zvláště v těchto dnech je zde také roz
měr sociální. Pán Ježíš ne nadarmo řekl, 
že cokoliv uděláme pro chudé, uděláme 
pro něj. S tím asi nemáme problém. A ne
ní pochyb o tom, že naše štědrost je stále 
více potřebná. Ale dáváme tak, jak to chtěl 
např. bl. Artemides Zatti? (str. 4) Dává
me Pánu Bohu to nejlepší? I podle toho 
se dá poznat, o jaké věci máme zájem: zda 
o pozemské, nebo o Boží... (srov. Flp 3,19)

Nabízí se tedy otázka: Kam jako lid
stvo, jednotlivci směřujeme? Ať už jde 
o celek, či o jednotlivce, cíl je týž: zaslí
bená země (str. 3), věčný život v Božím 
království. Pán Ježíš nám svou obětí uká
zal velmi jasně, jak tohoto cíle dosáhnout 
– i přes veškeré zlo, které ďábel ve světě 
působí. Zahodit šanci získat věčné štěstí 
je výrazem nemoudrosti a pýchy, matky 
všech hříchů.

V sobotu oslavíme sv. Josefa, který byl 
zde na zemi oporou Matce Boží a který 
je oporou v nebi pro všechny, kteří se zde 
na zemi k němu utíkají. Prosme ho tedy 
v modlitbách a přidejme i postní praxi, 
aby Pán Bůh milostivě shlédl na všechny 
nevinně trpící lidi na tomto světě a těm, 
kdo přišli jakoukoliv zvůlí nepřítele o ži
vot, aby dopřál slávu nebe. A v duchu fa
timských i jiných církví uznaných zjevení 
se modleme za obrácení hříšníků, zvláště 
těch zatvrzelých. To je jedna z mnoha dů
ležitých výzev těchto dní!

Daniel Dehner

Editorial

Pokračování na str. 13

Svatý Josef – tesař
Katecheze papeže Františka při generální audienci 

12. ledna 2022, Řím, aula Pavla VI.

Dobrý den, drazí bratři a sestry! 
Evangelisté Matouš a Marek 
označují Josefa  za „tesaře“ 

nebo „truhláře“. Před okamžikem jsme 
vyslechli, jak lidé z Nazareta slyší Ježí
še mluvit a ptají se: „Copak to není syn 
tesařův?“ (Mt 13,55; srov. Mk 6,3) Ježíš 
vykonával řemeslo svého otce.

Řecký výraz tekton, který se používá 
pro označení Josefovy práce, bývá překlá
dán různě. Latinští církevní otcové ho tlu
močí jako „tesař“. Musíme si však uvědo

mit, že v Palestině Ježíšovy doby se dřevo 
používalo nejen k výrobě pluhů a rozlič
ného nábytku, ale také ke stavbě domů, 
které měly dřevěná okna a dveře a tera
sovité střechy z trámů utěsněných větve
mi a hlínou.

Pojem „tesař“ nebo „truhlář“ byl tu
díž obecným označením, užívaným jak 
pro řemeslníky pracujícími se dřevem, 
tak pro dělníky, kteří se zabývali činnost
mi spojenými stavebnictvím. Bylo to za
městnání poměrně náročné, protože se 
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Poměry a situace, jimiž prochá
zel praotec Abrahám, jsou ně
čím pro tebe velmi vzdáleným. 

Ale především jedno by nemělo ujít tvé 
pozornosti: v jak důvěrném styku byl tento 
spravedlivý s Hospodinem. Jeho hluboká 
víra, kterou osvědčil ve velkých zkouškách, 
se projevuje jeho poslušností a důvěrou. 
Nemysli si, že Bůh rozmlouval jen se sta
rozákonními patriarchy a proroky. Má 
stejný zájem rozmlouvat i s tebou. Jestli
že se ti zdá, že mlčí, není to spíše násle
dek lidské hluchoty? Chcešli se učit roz
mlouvat s Bohem, pros Ducha Svatého, 
aby tě vzal na horu Tábor.

Ježíš vystoupil na tuto výšinu právě 
proto, aby se modlil. Vzal s sebou i tři ze 
svých učedníků, aby byli svědky, jak se 
modlí jejich Učitel. Jeho tvář nabyla ji-
ného vzhledu. Co se s ní stalo? Zračí se 
v ní nekonečná sláva, velebnost a dobro
ta Otce, se kterým tak důvěrně rozmlou
vá. V tom spočívá síla opravdové modlit
by, že tě může vynést až na vrchol hory, 
abys tu rozmlouval se svým Bohem tváří 
v tvář. Opravdová modlitba proměňuje.

Co je obsahem takového rozhovoru? 
Měj na paměti, že je mnohem více toho, 
co chce Bůh říci tobě, než toho, co bys 
měl povědět ty. Tvým úkolem je přede
vším uvěřit. Tak jako vyvedl kdysi Abra
háma, nyní vede svého Syna, a přijmeš
li to s vděčností a láskou, povede i tebe. 
Cíl je ve všech případech stejný. Je jím 
zaslíbená země.

Zaposlouchej se, o čem Syn rozmlou
vá se svými dvěma hosty: o cestě, kterou 
má nastoupit v Jeruzalémě. To je přesně 
to, o čem předtím rozmlouval se svým Ot
cem a čeho je stále plné jeho srdce. Sku
tečným naplněním této cesty však není je
ho budoucí utrpení, ponížení a potupná 
smrt, ale slavné zmrtvýchvstání. Syn roz
mlouval s Otcem o jejich společné oběti. 
Tvůj Pán vystoupí na kříž jako oběť své
ho Otce, který tak miloval svět, že dal své-
ho jediného Syna, aby nikdo, kdo v něho 
věří nezahynul, ale měl život věčný (1). Aby 
Otec mohl obětovat svého Syna, musí 
mu Ježíš svou poslušností otevřít cestu. 
Velikost kalvarské oběti je přímo úměr
ná lásce, jakou Otec od věčnosti miluje 
svého Syna, a velikost Synovy poslušnos
ti je úměrná lásce, jakou Syn miluje Ot
ce. Synova bolest bude v nemenší míře 
i bolestí Otce, aby pak Otec oslavil Syna 

slávou, která je jeho slávou. Jeho sláva je 
v tom, že spolu se Synem mají život věč
ný ti, kteří v něho uvěřili.

Bůh s tebou nikdy nejedná jednostran
ně. Každá oběť, kterou od tebe žádá, ne
ní jen tvojí, ale i jeho obětí. Každý z nás 
se na ní podílí mírou své lásky. To je zá
ležitost, o které chce s tebou Otec hovo
řit, kterou ti chce vyložit. Dokud se díváš 
jen sám na sebe, nemůžeš pochopit smysl 
toho, o čem chce s tebou Otec rozmlou
vat. Když je řeč o utrpení a oběti, zmoc-
ňuje se tě bázeň, tvé člověčenství se brání 
a raději upadá do těžkého spánku. 

Aby se mohl Boží Syn obětovat ve svém 
krvavém utrpení a smrti, spojil své bož
ství s člověčenstvím. Abys ty mohl pře
kročit své lidské meze a svou lidskou bá
zeň a vstoupit na cestu spásonosné oběti, 
musíš své člověčenství spojit s božstvím. 

Jak to můžeš udělat? Podle Otcova po
kynu ve spojení s Ježíšem: Toto je můj mi-
lovaný Syn, toho poslouchejte. Všechno, co 
od tebe tvůj Pán žádá, nauč se přijímat 
s vědomím, že je to tvá milujícím Otcem 
zvolená cesta, která se má naplnit. Ani ona 
nekončí a nevrcholí v hlubinách bolesti, 
ale směřuje ke svému naplnění ve slav
ném zmrtvýchvstání. Když ti Pán tlumo
čí své pozvání, abys vzal svůj kříž a násle-
doval ho (2), zve tě tak do své společnosti, 
k účasti na svém božství i na své božské 
oběti, aby i o tobě platilo, že jsi Otcův mi
lovaný. Ještě se tak bojíš? 

Vtiskni si hluboko do srdce podobu Je
žíšovy oslavené tváře a rozpomeň se na ni, 
až ji uvidíš zohavenou a poníženou, aby 
ses pak nad ní nepohoršil. Čím nepodob
nější bude její vzhled, tím větší je láska, 
která to dovolila, ale tím větší bude také 
jas její budoucí slávy. To platí i o těch, kte
ří uposlechnou a půjdou za ním. Důvěřuj 
v Pána, buď silný, ať se vzchopí tvé srdce.(3) 

„Pane Ježíši, dobře je, že jsem zde. Be
reš mě s sebou, ačkoliv jsem se choval 
jako nepřítel tvého kříže. Mé srdce k tobě 
mluví, má tvář hledá tvoji tvář. Nechci se 
již vracet mezi ty, kteří tvůj kříž odmítají, 
kteří ho nechtějí ani vidět. Všechna jejich 

Liturgická čtení
1. čtení – Gn 15,5–12.17–18
Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: „Pohléd
ni na nebe a spočítej hvězdy, můžešli je 
spočítat!“ – a dodal: „Tak (četné) bude 
tvé potomstvo!“ (Abrám) Hospodinu 
uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedli
vého. (Znovu) mu pravil: „Já jsem Hos
podin, já jsem tě vyvedl z Uru Chaldej
ců, abych ti dal tuto zemi do vlastnictví.“ 
(Abrám) řekl: „Pane, Hospodine, podle 
čeho poznám, že ji dostanu do vlastnic
tví?“ (Bůh) mu řekl: „Vezmi pro mě jalo
vici, kozu, berana, všechny tříroční, pak 
ještě hrdličku a holoubě.“ (Abrám) mu 
přinesl všechna tato zvířata, rozpůlil je 
a položil jednu polovici proti druhé, ale 
ptáky nerozpůlil. Dravci se slétali na mrt
vá těla, ale Abrám je odháněl. Slunce se 
sklánělo k západu, když Abrám upadl 
do hlubokého spánku; pojala ho hrůza 
a velká tíseň. Zatím slunce zapadlo, na
stala tma, a hle – dýmající pec a ohnivá 
pochodeň přešly mezi oněmi rozpůlený
mi částmi. V ten den uzavřel Hospodin 
s Abrámem smlouvu a řekl: „Tvému po
tomstvu dávám tuto zemi od Egyptského 
potoka až k veliké řece, řece Eufratu!“
 
2. čtení – Flp 3,17–4,1
Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám 
já, a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého 
příkladu. Často jsem vás na to upozor
ňoval, a teď to říkám se slzami v očích, 
že se jich mnoho chová jako nepřáte
lé Kristova kříže. Jejich konec je záhu
ba, jejich bůh je břicho a vychloubají se 
tím, zač by se měli stydět, mají zájem je
nom o věci pozemské. My však máme 
svou vlast v nebi, odkud také s touhou 
očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. 
On přemění naše ubohé tělo, aby naby
lo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. 

Dokončení na str. 13

2. neděle postní – cyklus C

Hledět na Kristovu tvář
Zamyšlení nad liturgickými texty  

dnešní neděle

Mluvili o cestě, kterou měl nastoupit.

snaha je obrácena jen na věci pozemské. 
Holedbají se věcmi, za které by se měli 
stydět. Jejich bůh je břicho. Je jich mnoho.

Neodmítej svého služebníka.(4) Přijmi 
moji ochotu obětovat se spolu s tebou, 
aby byli zachráněni ti, které čeká záhuba.“ 

Bratr Amadeus

Poznámky:

(1) Jan 3,16; (2) srov. Mt 16,24; 
(3) Ž 27,14; (4) Ž 27,9.
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Rodina, do které se Artemides 
12. října 1880 narodil, zaží
vala ustavičnou bídu. Již jako 

devítiletý musel vydělávat, aby rodičům 
finančně vypomohl. Na statek, kde praco
val, vyrážel hluboko v noci – vstával kvů
li tomu ve tři ráno. Nakonec ale podobně 
jako značná část Italů v těch letech opus
tili Zattiovi svůj domov (v jejich případě 
Boretto) a vydali se za lepším živobytím 
za oceán – do argentinského Bahia Blan
ca, kde už žili jejich příbuzní.

To bylo Artemidovi již 17 let a po
chopitelně přispíval do rodinného roz
počtu svými výdělky, a to z cihelny, kde 
rovněž dřel od rána do večera. V Argen
tině tehdy nastupovala éra antiklerikalis
mu, avšak Zattiových se nedotkla, nadá
le věrně zachovávali víru, kterou si jako 
prakticky jediný majetek přivezli do této 
zaoceánské země ze své domoviny. Pro
to též bylo pro Artemida samozřejmostí 
pomáhat faráři P. Carlu Cavallimu SDB 
v jeho službě bližním, zejména si zami
loval péči o nemocné.

P. Carlo svému mladému pomocníkovi 
půjčil knihu o sv. Janu Boskovi. Když si ji 
Artemides přečetl, odkryl v sobě své povo
lání – vzplanul touhou stát se rovněž sa
lesiánem, jako Don Bosco, jako P. Carlo.

Přípravu na vstup k salesiánům za
počal v Bernalu u Buenos Aires. Ujal se 
tam obětavě péče o jednoho mladého 
spolubratra, který do řádu přišel s proje
vy tuberkulózy. Mladý salesián zanedlou
ho zemřel, stihl ovšem ještě nakazit své
ho samaritána.

Artemides musel sám ulehnout a kvůli 
nemoci i přerušit studium. Na radu ošet
řujícího lékaře odešel do hor, kde mu měl 
horský vzduch pomoci. Představení však 
z Božího vnuknutí rozhodli jinak a poslali 
ho do salesiánského střediska ve Viedmě, 
kde byl též zdravý vzduch a kde pod ve
dením P. Evasia Garroneho SDB pomá
hal v nemocnici, kterou bratři vedli. Právě 
zde došel k poznání, že jeho budoucnost 
v kongregaci salesiánů nemá mít formu 
svátostného kněžství, ale formu zasvěce

ného laika. Tehdy také složil slib Panně 
Marii, že celý svůj život zasvětí pomo
ci nemocným. Brzy nato se na Mariinu 
přímluvu uzdravil a vrátil se mezi své spo
lužáky. Dne 11. ledna 1908 složil časné 
sliby, tři roky nato sliby věčné.

Svůj slib Matce Boží plnil beze zbyt
ku. Zastával několik funkcí – po zesnu
lém P. Garronem vedl nemocnici sv. Jose
fa, asistoval na operačním sále, ošetřoval 
pacienty, pracoval jako lékárník. Posled
ně jmenované působení mu přitom má
lem znemožnily úřady, kterým vadilo, že 
tuto činnost provozuje bez náležitého 
osvědčení. Artemides se vrhl do studia – 
studoval po nocích, přes den se totiž na 
plný úvazek věnoval pacientům. Po čase 
studia úspěšně dokončil a mohl se tak vy
kázat potřebnými dokumenty.

Co se služby nemocným týče, nesetr
vával Artemides Zatti pouze v nemocnič
ních zdech, ale neúnavně vycházel k ne
mocným i do jejich domovů. Sám neměl 
nic, ale když někteří z nich potřebovali 
např. nějaké ošacení, navštěvoval své zná
mé s otázkou: „Nechtěli byste Pánu Bohu 
půjčit nějaké peníze?“ – „Pánu Bohu?“ ze
ptali se udiveně oslovení. „Ano. Pán Ježíš 

řekl, že cokoliv uděláme pro chudé, udělá-
me pro něj. To je dobrý obchod, půjčit Pá-
nu Bohu.“ Jindy zase proběhl tento roz
hovor: „Nechtěli byste Pánu Bohu půjčit 
nějaké oblečení?“ Když od nich dostal 
staré ošuntělé hadry, opáčil: „A lepší ne-
máte? Pánu Bohu máme dávat to nejlep-
ší.“ Jindy do nemocnice přišel nějaký chu
dý indiánský chlapec. Artemides přivolal 
sestru se slovy: „Sestro, připravte, prosím, 
postel a polévku pro desetiletého Ježíška.“

Artemides byl všude znám svou las
kavostí a dobrotou. Zdobila ho rovněž 
trpělivost a naprostá poslušnost vůči před
staveným. Plných čtyřicet let sloužil těm, 
které sklátila nějaká choroba, věnoval se 
jim i ve svém volném čase, když dostal po
věření dohlížet na budování nové nemoc
nice, ježto ta stávající nebyla s to pojmout 
všechny, kdo potřebovali léčbu. Spoléhal 
se tehdy plně na Boží Prozřetelnost, zvláš
tě v krizových momentech, kdy se nedo
stávalo financí. Zdárně vše dokončil a ne
mocnice mohla sloužit svému účelu. On 
pak mohl sloužit nemocným. „Příbuzné-
ho všech nuzáků“ k jeho počínání vedl 
jednak slib daný Nejsvětější Panně, jed
nak láska k těmto chudým a nemocným.

V roce 1950 spadl při jakýchsi opra
vách z žebříku. Následky v podobě bolesti 
v boku si poté nesl až do smrti, stejně ja
ko potíže se žaludkem, v nichž jako zku
šený ošetřovatel dobře přečetl rakovinu. 
I s ní však pečoval o nemocné až do po
sledního dechu, 15. března 1951, bylo to 
ve Viedmě. „Bůh mě vždy držel za ruku, ny-
ní mě však chce mít ještě blíž,“ řekl na roz
loučenou s těmi, kteří dleli u jeho lůžka.

Jménem Artemida Zattiho zaštítili 
tamní obyvatelé svou nemocnici a k to
mu i nejfrekventovanější ulici, nadto mu 
postavili pomník. Všemi těmito kroky 
chtěli vyjádřit svou vděčnost a své uzná
ní salesiánovi původem z Itálie, který se 
tolik nasadil pro viedmeské chudé a ne
mocné. Církev svatá toto uznání vyjádřila 
slovy papeže Jana Pavla II., jenž 14. dub
na 2002 Artemida Zattiho prohlásil bla
hoslaveným.

Libor Rösner

Blahoslavený Artemides Zatti
„Padesát let, která prožil ve Viedmě, je historií vzorného řeholníka, svědomitě plnícího své povinnosti vůči komunitě 

a beze zbytku oddaného službě potřebným,“ uvedl Jan Pavel II. při beatifikačním procesu salesiána, jemuž se v Argenti-
ně přezdívalo „Don Bosco chudých“.

Blahoslavený Artemides Zatti
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Z dopisů sv. Františka Saleského 
sv. Janě Františce de Chantal (6)

21. Baronce de Chantal – I. – č. 296 – str. 691
Obsah:
1. Nemějte přílišný strach z pokušení. Včely a pokušení. 2. Za-

bezpečení třiceti farností. 3. Žijte radostně v očekávání největší ra-
dosti, která přijde po slzách.

Annecy, 28. srpna 1605
1. Jsem si jist, Dcero moje, že teď máte 

v ruce tři dopisy, které jsem Vám napsal 
a které jste ještě neměla 2. srpna, když mi 
ten dopis píšete. Zůstává mi jenom odpo

vědět na Váš poslední dopis, protože na 
ty ostatní jsem už odpověděl těmi před
cházejícími. Pokušení, třebaže jimi ne
škodíte, jedním slovem řečeno, se u Vás 
opakují, pokračují dál ve Vašem trápení. 
Neodpovídáte na pokušení. Dobře, dobře, 
Dcero moje, ale myslíte na ně příliš a má
te z nich značný strach. Máte víru a chtě

la byste, aby Vám nepřišla na mysl žádná 
myšlenka proti této ctnosti. Proto sotva 
se Vás nějaká myšlenka tohoto druhu do
tkne, tak ihned zesmutníte a zneklidníte 
se. Jste příliš žárlivá na čistotu své víry 
a zdá se Vám, že všechno ji může zničit. 
Ne, ne, Dcero moje: ponechte, ať vítr fou
ká, a nedomnívejte se, že šumění listí je 
řinčení zbraní. Velice dávno, když jsem 
navštívil jeden včelín, tak některé včely 
si sedly na můj obličej a já jsem pozve
dl ruku, abych je odehnal. „Ne,“ řekl mi 
sedlák, „nemějte strach a nedotýkejte se 
jich a ony vás nepopíchají. Když se jich 
dotknete, tak vás pobodají.“ Uvěřil jsem 
mu a ony mě nepobodaly. Věřte mi: ne
mějte strach ze svých pokušení, nedotý
kejte se jich a ona Vám neuškodí. Jděte 
dál a neztrácejte kvůli nim čas.

[...]

23. Baronce de Chantal – I. – č. 301 – str. 702
Obsah:
1. Vyprávění o jejím vnitřním utrpení ho neobtěžuje. 2. Včely na odpočinku. 3. Myš-

lenka o svátku tohoto dne.

Annecy, 14. září 1605
1. V tom všem, co mi píšete, se nevyja

dřujete o mně, protože vidíte ve všem to, 
co se týká Vás, já se tam nacházím tak ja
ko Abrahám. Jednou odpočíval ve stínu, 
na jednom strašném místě. Zakoušel veli
ký děs, ale za chvíli uviděl plameny ohně 
a ihned uslyšel Boží hlas, který mu slíbil 
požehnání.(1) Určitě můj duch žije upro
střed Vašich temnot a Vašich pokušení, 
protože vždycky doprovází Vašeho ducha. 
Vyprávění o tom, co se Vám děje zlého, 
mě dojímá a vzbuzuje soucit, vidím však, 
že konec toho všeho bude šťastný, proto
že náš dobrý Bůh nám umožňuje postupo
vat dopředu ve své škole, ve které Vy jste 
teď pozornější a pilnější než předtím. Na
pište mi s otevřeným srdcem, vyprávějte 
mi o tom, co se Vám přihodilo špatného 
a co dobrého, a ničím se netrapte, srdce 
umí vzít všechno v dobrém. Odvahu, dra
há Dcero. Kráčejme, jděme těmito nízký
mi údolími. Žijme a objímejme kříž kaž
dého dne v pokoře a trpělivosti. Co na 
tom záleží, jestli Bůh k nám mluví mezi 
trním, nebo mezi květy? Nevzpomínám 
si, že by někdy mluvil mezi květy, ale na
opak vícekrát mluvil na poušti nebo mezi 
trním. Kráčejte tedy, drahá Dcero, pokra

čujte i v čase špatném, ale i v noci. Avšak 
především pište velice upřímně. Vaší veli
kou povinností je mi napsat s otevřeným 
srdcem, protože od toho záleží všechno 
ostatní. Zavřete oči před každým ohle
dem, který byste mohla mít vůči mému 
odpočinku, který, to mi věřte, nikdy ne
ztratím kvůli Vám, dokud Vás budu vi
dět rozhodnutou ve Vašich předsevzetích 
sloužit našemu Bohu, a když se to bude 
líbit jeho Dobrotě, tak Vás bude vždyc
ky vidět takovou.

2. Buďte odvážná, Dcero moje: s Bo
ží pomocí uděláme mnoho. Věřte mi, že 
doba, kdy se má jít po cestě, je dobou, 
kdy slunce nejvíce praží. Jednou jsem 
pozoroval včely, které odpočívaly v úlu, 
protože mimo úl byla mlha. Ony čas od 
času vycházely, aby viděly, jak to venku 
vypadá, ale neprojevovaly žádnou netr
pělivost, že se musí chodit dívat, že mu
sí jíst med. Ach Bože, odvahu. Světlo ne
ní v naší moci a na nás závisí tato jediná 
útěcha: dokud je naše vůle v ochranném 
štítu svatých rozhodnutí, která jsme vy
konali, a dokud poneseme na našem srd
ci velikou pečeť nebeského kancléře, tak 
se nemáme čeho bát.

[...]

3. Člověk, který doručil tento dopis, 
je na odchodu a já jdu povzbudit naše 
Kajícníky svatého Kříže.(2) Už nemohu 
dál psát nic jiného než slova požehná
ní a dám Vám ho ve jménu Ježíše Krista 
ukřižovaného, jehož kříž ať je naší slávou 
a naší útěchou, drahá Dcero. Ten kříž ať 
může být oslavován mezi námi a zasazen 
na naší lebce tak, jak byl zasazen na leb
ce prvního Adama.(3) Ta sláva ať naplní 
naše srdce a naši duši tak, jako naplnila 
Duchem Svatým Pavla, který neznal už 
nic jiného.(4) Odvahu, Dcero moje: Bůh 
je na naší straně. Amen.

[...]

František, biskup Ženevy

Sv. František Saleský
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25. Baronce de Chantal – I. – č. 310 – str. 720
Obsah:
1. Je třeba umět rozvážně sloužit nemocným, kteří mají nakažlivou nemoc. 2. To, co jí 

radí starý a nový Ženich. 3. Případy, ve kterých není vhodné brát ohled na vůli příbuzných. 
4. Mouchy roztržitosti. 5. Karmelitky v Dijonu. 6. Neosévat pole našeho souseda a svoje ne-
chat neobdělané. 7. Zloba satana. 8. Rady k postní době. 9. Dojmy z pastorační návštěvy.

Annecy, 30. listopadu 1605
[...]
2. Velice mě potěšilo Vaše vyprávění 

o projevech ctnosti v duši Vašeho zemře
lého manžela v okamžiku jeho odchodu 
z tohoto světa. Byly to jasné projevy zna
mení dobroty z hlubin jeho duše a proje
vy přítomnosti milosti Boží v ní. Vidíte te
dy, že kdyby on mohl mluvit, tak by Vám 
řekl to, co jsem Vám řekl asi já ohledně 

setkání s člověkem, který byl příčinou je
ho smrti. Nuže, moje drahá Dcero, vzhů
ru srdce. Pro Vás (a pak i pro mne) je 
velikou radostí vědět, že tento rytíř byl 
dobrý, milý a laskavý vůči těm, kteří ho 
zranili a urazili. Teď bude šťastný, když 
uvidí, že my zamýšlíme být rovněž tako
vými. Co bych však měl říct o Vašem no
vém Ženichovi?(5) Choval se velice mile 
vůči těm, kteří ho zabili, a ti ho zabili ne 

z neštěstí anebo roztržitosti, ale z tvrdo
šíjné zloby. Ach, On bude velice spoko
jený, když se my budeme rovněž také tak 
chovat. On je náš nový Manžel, moje dra
há Dcero. Smrt nejen nepřeruší naše pou
ta s ním, ale upevní je a zdokonalí. Toto 
jsem napsal s velikou bolestí, jejíž důvo
dy neznám, ale to nevadí. Nemine den, 
aniž bych se nepomodlil za duši Vašeho 
prvního pana manžela. A myslím si, že 
jste mě chtěla poprosit, abych v modlit
bě i nadále pokračoval, a to ve dvou dopi
sech, ve kterých jste mi o něm vyprávěla 
a které mi byly velice milé. Chválím Bo
ha z celého srdce za zdraví Vašeho pana 
otce, strýce a bratra.

[...]

29. Baronce de Chantal – I. – č. 319 – str. 741
Obsah:
1. Postní doba je podzim duchovního života. 2. Duše jsou Boží vinicí. Aplikace pro jed-

notlivé duše.

Chambéry, 24. února 1606
1. Bude to krátký dopis, nejdražší Dce

ro, protože právě odcházím na kazatelnu. 
Vy jste v Dijonu, kde jsem Vám napsal 
před několika dny, teď jsem tady. V Di
jonu jste byla hojně obdařena útěchami, 
na těch Vašich jsem měl v duchu účast. 
Postní doba je duchovní podzim, čas, kdy 
se sbírá ovoce, které se podává po celý 
rok. Obohaťte se prosím těmito předra
hými poklady, které Vám nikdo nemůže 
ukrást anebo zničit.(6) Pamatujte na to, co 
jsem Vám řekl mnohokrát: Nikdy nepro
žijeme dobře postní dobu, dokud se bu
deme domnívat, že je ještě můžeme pro
žít dvě. Prožijme tedy přítomnou, jako by 
byla poslední, a uděláme dobře. Vím, že 
v Dijonu budete mít vynikajícího kazate
le.(7) Posvátná slova jsou perly dodávané 
skutečným východním oceánem, z hlu
bin milosrdenství. Dejte si je kolem krku. 
Vezměte si je jako náušnice a ozdobte ji

mi své ruce. Tyto ozdoby nejsou zakázá
ny vdovám, protože je nečiní marnivými, 
ale pokornými.

2. Co se týče mne, nacházím se zde, 
kde nevidím ještě nic než lehký pohyb du
ší k pravé zbožnosti. Bůh způsobí jejich 
růst, když to bude chtít pro svou slávu. Při
pravuji se říct těmto svým posluchačům, 
že jejich duše jsou Boží vinice, že stud
nou je víra, věží je jejich naděje, lisem je 
svatá láska a plotem je Boží zákon, který 
je odděluje od jiných nevěřících národů. 
Vám, drahá Dcero, říkám, že Vaše dob
rá vůle je Vaší vinicí, studnou jsou sva
té touhy po dokonalosti, které Vám Bůh 
poslal z nebe, věží je svatá čistota, která 
musí být ze slonoviny, jak se říká o věži 
Davidově,(8) lisem je poslušnost, která tě
ží veliké ovoce ze všech činností, které li
suje, a plotem jsou Vaše sliby. Ach, Bůh 
ať uchová tuto vinici, kterou svou rukou 
zasadil. Bůh ať chce učinit pořád hojněj

šími spásné vody své milosti v jeho sva
té cisterně. Bůh buď vždycky ochráncem 
své věže. Bůh ať chce dát do svého lisu 
všechny plody, které jsou nutné, aby z nich 
udělal dobré víno, a držel je všechny po
řád dobře zavřené. Bůh ať udělá pevnou 
ohradu kolem své vinice a ať učiní, aby 
andělé byli jejími nesmrtelnými vinaři.

[...]

František, biskup Ženevy
únor 1606

(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. Gn 15,12.17–18.
(2)  Dne 1. září 1593 ustanovil světec v Annecy se 

schválením svého biskupa Bratrstvo kajícníků 
svatého Kříže, které mělo vypracované i stano
vy.

(3)  Jak je známo, v tradici se předává, že kříž na
šeho Pána byl vztyčen na místě, kde byl po
hřben Adam, a ještě přesněji řečeno, na mís
tě, kde byla lebka.

(4)  Srov. 1 Kor 2,2.
(5)  Čili o Pánu Ježíši Kristu. [pozn. red.]
(6)  Srov. Mt 6,20.
(7)  V roce 1606 kázal v postní době v Dijonu pá

ter La Bare, kvardián františkánů z Dole, veli
ce vážený jako kazatel.

(8)  Srov. Pís 4,4.7.

Výročí zvolení papeže Františka
Dne 13. března 2013 byl zvolen 266. papežem katolické církve kardinál 

František Bergoglio. Vyslyšme jeho opakované prosby o modlitbu za jeho oso
bu a modleme se, v době postní je příhodné se i postit, za něho a za Církev, 
kterou vede. Bůh jistě vyslyší prosby, které budou k němu úpěnlivě směrovány 
a budou podpořeny i postní praxí.

Redakce Světla
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Ovoce pšeničného zrna

V Pánově smrti se naplnil osud pšenič
ného zrna: Jestliže zrno nepadne do ze
mě, zůstane samo; padneli však do země 
a odumřeli, přinese stonásobný užitek. 
Stále se sytíme z užitku tohoto odumře
lého pšeničného zrna: V pšeničném chle
bu Eucharistie přijímáme nevyčerpatelné 
rozmnožení chleba lásky Ježíše Krista; 
lásky, která je dost bohatá na to, aby uti
šila hlad všech staletí, a která chce i nás 
vtáhnout do služby tohoto rozmnožení 
chleba. I když vypadají dva ječné chleby 
našeho těla neužitečně, Pán je potřebuje 
a žádá si je.

Ztratit – uchovat

Svátosti církve jsou, jako ona sama, 
plodem umírajícího pšeničného zrna. Při
jímat tyto svátosti od nás vyžaduje vstou
pit do onoho pohybu, z něhož ony samy 
vychází. Je to požadavek vkročit do ono
ho „ztratit se“, bez něhož se člověk ne
může najít: „Kdo chce svůj život ucho
vat, ten ho ztratí; kdo ho však pro mě 
a pro evangelium ztratí, ten si ho ucho
vá.“ Toto Pánovo slovo je základní formulí 
křesťanského života. Věřit není nakonec 
nic jiného než říkat ano tomuto svatému 
dobrodružství sebeztrácení a nespočívá, 
ze své nejvnitřnější podstaty, v ničem ji
ném než v opravdové lásce. Křesťanský 
život tak dostává od kříže Ježíše Krista 
svůj formující tvar a křesťanská otevře
nost pro svět, o níž dnes tak mnoho sly
šíme, nemůže svůj opravdový pravzor na
lézt nikde jinde než v otevřeném Pánově 
boku, jenž je výrazem oné radikální lás
ky, která jediná může spasit.

Zemřít – žít

Krev a voda proudí z probodeného mrt
vého těla Ukřižovaného. To, co je nejpr
ve znakem jeho smrti, výrazem jeho ztros
kotání až na dno umírání, je současně 
již novým začátkem: Ukřižovaný vstane 
z mrtvých a už neumírá. Z hlubiny smr
ti vystupuje příslib věčného života. Nad 
křížem Ježíše Krista stále září vítězný jas 
velikonočního rána. Žít s ním z kříže pro

to také znamená žít stále z příslibu veli
konoční radosti.

Opustit – milovat

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, dej 
nám, o tomto Velkém pátku, dívat se na te
be, na tvé probodené srdce. Dej nám, aby 
náš duch a naše oči, které den za dnem 
vstřebávají tolik marného a odporného, 
jednou přes všechny kulisy tohoto času 
pohlédly na to, co skutečně zachraňuje: 
na tebe, odumřelé pšeničné zrno, z něhož 
vzešel stonásobný užitek lásky, z níž žije
me my všichni. Pane, jak otálíme, jak se 
bráníme, když nás chceš vzít jako pšenič
né zrno, když nás chceš vyjmout z mali
cherného krunýře sebezáchovy, do něhož 
jsme s velkými řečmi zalezli. Ach, ty víš, 
jak jsme slabí, jak málo temnoty dokáže
me snést, jak se úzkostlivě držíme sami se
be. Osvoboď nás ty sám. Převeď nás přes 
práh našeho strachu, a co nedokážeme my, 
daruj nám ty sám z nikdy neutuchajícího 
bohatství svého otevřeného srdce. Amen.

Pane, smiluj se

Modleme se za svatou církev Boží: Abys 
ty, ó Pane, ji vedl v této době zmatku, hle
dání a tázání se. Abys jí poslal svaté lidi, 
kteří budou žít ze středu své víry uprostřed 

našich dnů. Abys nám dal svornost, trpě
livost jedněch s druhými, nosnou sílu lás
ky a odvahu k svatému bláznovství víry:

Kyrie, eleison.
Modleme se za všechny hledající, na

padené a bloudící: Abys ty, ó Bože, upro
střed svůdného útěku do hesel, uprostřed 
diktatury velmi laciné cesty pomohl hleda
jícím a napadeným byl posilou. Abys nesl 
vyhnance v hrůze marnosti, která hrozí, 
že je rozdrtí. Abys byl světlem ve dvoj
značnosti, jež nás chce rozkolísat. Aby 
ses ukázal také bloudícím i pronásledo
vatelům, kteří snad přese všechno v hlou
bi po tobě touží:

Kyrie, eleison.
Modleme se za mír ve světě, za hlado

vějící, pronásledované a nemocné. Pane, 
měj pochopení se strašnou a mnohotvár
nou bídou, jež lidi tlačí k zemi. Vždyť to 
jsou tvoje děti, nezapomeň na ně. Daruj 
pokoj zemím postrádajícím mír, neboť je
dině ty sám toto můžeš, uprostřed hrozné
ho zatvrzení lidí. Nasyť hladovějící, ošať 
nahé, utěš zbité: Ty, Bože, veškeré útěchy:

Kyrie, eleison.
(Pokračování)

Z Joseph Ratzinger: Das Geheimnis  
von Tod und Auferstehung. Betrachtungen 
zur Fasten- und Osterzeit. Birgit Pottler (ed.). 

St. Benno-Verlag GmbH, Leipzig.

Přeložil P. Jan Polák  
(Redakčně upraveno)

Tajemství smrti a vzkříšení (3)
Rozjímání k době postní a velikonoční

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.

Výroční setkání Aliance poradců PPR
Již se stalo tradicí, že kolem 20. února se schází v prostorách CENAP – Centra naděje a pomoci členové 
Aliance poradců PPR k svému výročnímu setkání. Tentokrát jsme 19. února 2022 uspořádali setkání 
paralelně – kdo mohl, tak přijel k osobnímu setkání, a kdo nemohl, připojil se on-line. Členové Aliance 
působí nejen v České republice, ale i na Slovensku a jedna z poradkyní aktuálně v Německu.
Bylo to krásné, zase po roce se vidět nebo alespoň slyšet.
Po úvodní odborné části, kde zazněla přednáška o současných trendech v antikoncepci, a co by měl poradce 
PPR k této problematice vědět, byl vytvořen prostor pro sdílení svých osobních zkušeností z poradenství, 
přednášek, rozhovorů s klienty i práci na osvětě přirozeného plánování rodičovství a zodpovědného 
přístupu k sexualitě. Práce členů Aliance je rozmanitá. Někteří se více zaměřují na snoubence, jsou v tom 
i podporováni a vyzývání svými kněžími v rámci farnosti či děkanátu, někteří využívají své znalosti ve své 
odborné praxi fyzioterapie, porodní asistence, urologie a gynekologie. Většinou ale představuje činnost 
členů Aliance takovou tu „mravenčí terénní práci“ v rámci různých rozhovorů, podpory žen či párů, aby 
měli odvahu přijmout vědomí své společné plodnosti, a to ať již v situaci, kdy se potřebují spolehlivě 
početí vyhnout, nebo naopak právě na cestě za miminkem.
Setkání bylo pro všechny zúčastněné velikou posilou v jejich dosavadních aktivitách. Mnozí máme velké 
plány na další období, u nás v CENAP připravujeme v nastávajících měsících dva akreditované semináře. 
Uvidíme, co další rok ve skutečnosti přinese. Ale povzbuzení a motivace do práce jednoznačně je.
Více o Alianci poradců PPR i přehled členů zájemci naleznou na https://www.cenap.cz/aliance-poradcu.

MUDr. Ludmila Lázničková
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to úmysl až do konce dne i celého svého 
života; a požádám jej, aby přijal mé ko
nání ve spojení s tím, co vše jeho jedno
rozený Syn obětoval pro mě za svého po
zemského života.

3. Poté učiním odvážné a rozhodné 
předsevzetí pro tento den, abych se s Boží 
milostí vzdálil všem druhům hříchu, jak to 
učinil David, když řekl, že „Každé ráno 
budu umlčovat všechny svévolníky v ze
mi“ (Ž 101,8), ne mečem z oceli, ale vel
mi silným a odvážným předsevzetím vy
mýtit je všechny, jsouli nepřáteli Boha, 
a budu si přát, aby ve městě mé duše ne
žilo nic, co by Boha uráželo. Zvláště pak 
se musím rozhodně odhodlat vzdálit se od 
té neřesti, kterou si přeji vykořenit ze své
ho srdce, a mít k ní svatou nenávist pro 
rány, které mi způsobuje.

4. Pomůže mi, aby se tento cíl stal do
sažitelným, že nebudu řešit vše ve velkém 
a podceňovat překážky, ale přistoupím ke 
všemu s rozvahou a ráno si představím 
všechny překážky, útrapy a příležitosti 
k úskalím, která mě pravděpodobně po
tkají ten den, a zvážím své schopnosti, 
své postavení a povolání a také situace 
a osoby, se kterými budu mluvit. Pokud 
jsem vše zvážil, svobodně přijmu z lásky 
k našemu Pánu, že cokoliv se stane pro
ti mému přání, rozhodnu se, abych s Bo
ží milostí v těchto situacích nepoklesl 
v pokoře a trpělivosti; zároveň však ne
připustím nic, co by bylo hříchem, a ne
budu skládat naději ve své síly, ale v sílu 
všemohoucího Boha, tak jako náš Vyku
pitel v Getsemanské zahradě viděl všech
na muka, která podstoupí nadcházející 
den, a přijal je s velkou láskou a zápasil 
proti strachu a smutku úvahou a modlit
bou, jak si ukážeme na dalším místě.(4)

5. Pro ty, kteří jsou velmi horliví: mo
hou si také vzít k srdci radu od svatého 
opata (jak píše Kasián(5)), kterou dal těm, 
kteří žili osamoceně a neměli příležitost 
cvičit se v pokoře a trpělivosti; tedy že si 
mají představit hrozné bolesti, zranění 
a muka, která na ně přijdou rukama nepřá
tel anebo i přátel pod rouškou zbožnosti, 
jako by byla taková, která trpěli mučední
ci a vyznavači víry, a přijmout je všechny 
upřímně a také s přáním, aby je obětova
li a prosili nebeského Otce slovy Davida 

takto: „Hospodine, zkoumej mě a podrob 
zkoušce, protřib moje ledví a mé srdce! 
Tvoje milosrdenství mám před očima, ří
dím se tvou pravdou,“ (Ž 26,2–3) a proto 
také doufám, že mi Bůh pomůže a s tou
to důvěrou mohu říci:

Rozhovor. – Ó, pokud mne tento den 
někdo udeří do tváře, jak ochotně, pro 
lásku k tobě, mu nabídnu i druhou! Ane
bo kdyby někdo promluvil zraňující slova 
či lživě svědčil proti mně, s jakou upřím
ností zůstanu zticha a budu to snášet pro 
tvou lásku! Ó, pokud můj představený mi 
nařídí nějakou obtížnou věc, kéž ve vy
konání mohu ukázat lásku, kterou k to
bě chovám!

S takovými úmysly se ctnosti velmi po
silují a srdce sílí v odolávání neřestem; 
avšak nedokonalí a vlažní musí kráčet 
v těchto rozjímáních rozvážně, aby snad 
jejich nevědomost neobrátila dobré před
sevzetí v pokušení.

Bod II.

1. Pak, v poledne, před obědem, se opět 
v modlitbě přenesu do Boží přítomnosti 
a poté co poprosím o světlo, abych poznal 
své hříchy, budu zpytovat ty, kterých jsem 
se od rána dopustil z té konkrétní neřes
ti, a pokud jich je mnoho, měl bych být 
zahanben, že jsem nenaplnil předsevze
tí, které jsem učinil, ani nedodržel slovo, 
které jsem dal všemohoucímu Bohu, a ob
viním se z nevěrnosti, nestálosti a budu 
jich litovat, neboť jsou proti Bohu, který 
je věrný, stálý v prokazování dobra vůči 
mně. Musím se napomenout (jak říká Ka
sián(6)) a sám sobě říci: „Jsi to ten, který 
dnešní ráno učinil tak velké předsevzetí 
a nabídl sebe, abys přetrpěl všechna příko
ří? Pak jak je možné, že tak snadná příle
žitost tě přemohla? Rozhodl ses zneškod
nit všechny nepřátele Boha, a vzdal ses 
tomu nejslabšímu! Buď zahanben ze své 
zbabělosti, pokoř se před všemohoucím 
Bohem a znovu se rozhodni s větší dů
věrou v Boží milosrdenství, aby pomoh
lo tvému slabému duchu!“ Takto budu 
zpytovat i okolnosti a příležitosti, které 
napomohly tomu, že jsem padl, abych 
se jim mohl vyhnout anebo se chránit 
a mohl se tak rozhodnut pro nápravu po 
celý zbytek dne.

P. Louis de Ponte SJ (1554–1624)

Rozjímání užitečná pro náš duchovní boj (2)
O ZVLÁŠTNÍM ZPYTOVÁNÍ 

SVĚDOMÍ KONANÉM TŘIKRÁT 
DENNĚ PODLE JEDNOTLIVÝCH 

NEŘESTÍ, ABY BYLY 
VYKOŘENĚNY

Vedle hlavní péče, kterou máme mít 
a očistit tak naši duši ode všech neřestí 
a hříchů, je velmi vhodné (jak říkají cír
kevní otcové a zvláště Kasián(1)) zabý
vat se i zvláštním zpytováním, aby byla 
vykořeněna jedna z neřestí, zejména ta, 
která nás nejvíce ohrožuje; neboť tou
to zvláštní péčí bude snadněji odstraně
na, a jeli odstraněna, můžeme statečně 
zvítězit i nad další, dokud je neodstraní
me všechny, jak tomu bylo se sedmi ne
přátelskými národy Izraelitů, které byly 
odstraněny jeden po druhém.(2) Pro ten
to účel náš slavný otec Ignác nás naučil 
konat zvláštní zpytování svědomí podle 
jednotlivé neřesti, ve kterém je zahrnu
ta další velmi účinná forma modlitby ko
naná třikrát denně, tj. ráno, v poledne 
a večer, a která je též zmíněna v Písmu 
svatém, když David říká: „Večer, ráno 
i o poledni budu lkát a vzdychat, i popře
je sluchu mému nářku, a zjedná mi po
koj.“(3) (srov. Ž 55,18–19) Též o Danie
lovi v Písmu svatém se říká: „Třikrát za 
den klekal na kolena, modlil se a vzdával 
čest svému Bohu, jako to činíval dříve“ 
(Dan 6,11), když mu vzdával chválu a vy
znával své hříchy. Podle tohoto také roz
dělíme tuto modlitbu do tří kroků, které 
budou sloužit k modlitbě třikrát za den, 
jak jsme právě vysvětlili.

Bod I.

1. Nejprve – ráno, poté co se obléknu, 
pokleknu jako Daniel a v modlitbě se pře
nesu do přítomnosti Boží a budu se mu 
klanět, vzdávat díky za svůj život, odpo
činek i spánek, který mi tuto noc daro
val, i za to, že mě uchránil od nebezpečí, 
a také budu zpytovat svědomí, zda, když 
jsem ulehl a vstával, jsem se nedopustil 
hříchu, a pokud ano, pak z celého srdce 
toho budu litovat.

2. Pak budu obětovat našemu Pánu 
vše, co budu tento den konat, abych vše 
konal zcela pro čest a slávu Boží, a bu
du jej prosit o vytrvalost uchovat si ten
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2. V tento čas mohu stejně tak pama
tovat na to, že Kristus náš Pán byl ukři
žován v poledne a velkou část odpoledne 
na kříži trpěl ta největší muka s vytrva
lostí, dokud neodevzdal svou duši Otci. 
Z vděčnosti za tento nesmírný dar mu
sím učinit předsevzetí být velmi vytrva
lý, nepodléhat svému tělu ani své vlastní 
vůli v té neřesti, která by měla ve mně ze
mřít, a raději bych měl v boji zemřít, do
kud ji nevykořením. Někdy si mohu při
pomenout, že to bylo také poledne, kdy 
Kristus, náš Pán, vstoupil na nebesa, aby 
získal odměnu za své vykupitelské dílo.

S touto úvahou se mohu povzbudit, 
abych opět bojoval proti svým vášním 
a s oběma úvahami mohu Bohu říct z kni
hy Píseň písní:

Rozhovor. – Ukaž mi, „ty, jehož miluje 
duše má,“ svým nebeským světlem, „kde 
pásáš“ své ovce, „a kde si v poledne ho
víváš“ (srov. Pís 1,7), abych tam mohl za
měřit své srdce i touhy a abych se již více 
nepotuloval hledat neřesti!

Bod III.

1. Večer pak před spánkem vykonám 
další zpytování, jako jsem učinil před obě
dem, a porovnám dobu, kdy jsem zhřešil 
dopoledne, s dobou, když jsem hřešil od

poledne; a pokud zde bylo méně pochy
bení, vzdám všemohoucímu Bohu díky 
za toto polepšení se, neboť přišlo od Bo
ha; ale kdyby jich bylo více, budu ohro
men tím, že místo, abych šel vpřed, šel 
jsem zpět. Avšak nebudu tím zastrašen, 
ale učiním znovu upřímné předsevzetí; ne
boť jen takovým bojem je možné nakonec 
zvítězit. Neboť o tomto řekl Duch Svatý: 
„Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase 
povstane.“ (Př 24,16) Musíme tedy chá
pat, že upadnutím a opětovným povstá
ním s Boží milostí budeme nakonec stát 
pevně. Stejné srovnání hříchů bych pak 
měl konat rovněž mezi jednotlivými dny, 
jak radí sv. Basil(7), a též mezi jednotlivý
mi týdny podle rady sv. Dorothea, a na
pomůžu své paměti tím, že si budu zapi
sovat dvě linky pro každý den tak, že na 
jednu linku udělám tolik teček, kolikrát 
jsem se dopustil hříchu dopoledne, a na 
druhou linku, kolikrát odpoledne.

2. Bezpochyby mi také pomůže bít se 
pokorně v prsa, když zhřeším, abych si 
zapamatoval, kolikrát jsem zhřešil, že to
likrát se v prsa pokorně udeřím, a také, 
abych vzbudil lítost nad hříchem a zís
kal jeho odpuštění. Neboť i pro tento pří
pad říká Duch Svatý: „Spravedlivý, i když 
sedmkrát padne, zase povstane.“ Tím

to rozumíme, že když člověk padne, má 
světlo, aby poznal, že padl; a když padne 
ve dne, nepovstává až v noci, spíše, když 
padá „sedmkrát“, povstává „sedmkrát“, 
jakmile padl, a lituje svého pádu a koná 
předsevzetí napravit se; a tímto způsobem 
jeho časté pády se vlastně promění v čas
té modlitby a v dobré předsevzetí, kte
ré pak s milostí Boží napraví rány pádu.

(Pokračování)

Zdroj: Louis de Ponte,  
S. J. Meditations on the mysteries  

of our holy Faith. Richardson and Son, 
London 1852.  
Str. 309–315.

Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Collat. v. c. 14.
(2) Srov. Dt 7,22: „Hospodin, tvůj Bůh, zažene ty 

pronárody před tebou poznenáhlu.“
(3) Překlad Dr. Jana Hejčla. [pozn. překl.]
(4) Autor odkazuje na 4. díl knihy, celkem je dílů 

šest. [pozn. překl.]
(5) Collat. XIX. c. 14.
(6) Tamtéž.
(7) Serm. de abdic. rerum scr. X.

Křesťanské ženy jsou oblíbenými cíli násilí bojovníků islámu
Organizace Církev v nouzi přinesla 

důkazy o tom, že křesťanské ženy jsou 
oblíbenými cíli násilí muslimských bo
jovníků. Únosy a vynucené sňatky křes
ťanských žen a děvčat jsou v mnoha 
zemích s dominantní mocí islámu syste
matické. Svědčí o tom zpráva s názvem 
Je slyšet jejich pláč – únos, nucená kon-
verze a sexuální vykořisťování křesťan-
ských žen a děvčat. Nejde jen o zločiny 
z vášně či o náhodné výstřelky. Bojov
níci za islám považují křesťanské ženy 
za bezprávní subjekty, k jejichž zmoc
nění se mají právo na základě toho, že 
ne jsou muslimky. Je to zároveň jejich 
specifický způsob šíření islámu, snoubí
cí se s ukájením nezřízených sexuálních 
pudů. Častokrát jsou únosy provázeny 
znásilněním, někdy také hromadným.

Americká expertka na lidská práva 
Michele Clarková, která zprávu předsta

vila, uvedla, že narůstající případy úno
sů a vynucených sňatků křesťanských 
žen a děvčat na celém světě jsou sou
částí „psychologické války radikálních 
muslimů proti křesťanským menšinám 
v Egyptě a dalších zemích“. Podle jejího 
výzkumu měly únosy přinutit mladé že
ny a děvčata konvertovat k islámu, s cí
lem vyhubit například koptské křesťa
ny v Egyptě. Při této strategii únoscům 
pomáhá speciální rys islámského prá
va: „Pokud matka konvertovala k islámu, 
i děti jsou považovány za muslimy. I když 
se matka rozhodne opustit svoji muslim-
skou rodinu, ona i její děti zůstanou le-
gálně muslimy.“

Zpráva popisuje podobné případy ze 
Sýrie, Iráku, Nigérie, Mosambiku a Pá
kistánu. Kupříkladu ředitelka projektu 
Regina Lynchová potvrdila, že v Nigé
rii „teroristická organizace Boko Haram 

začala kampaň únosů proti křesťanským 
děvčatům již v roce 2013“. Ze školy tehdy 
unesli 276 děvčat, více než 100 z nich je 
dodnes nezvěstných. Lynchová popsala 
i další případ únosu v Pákistánu, který 
vzbudil pozornost mezinárodních médií:

„Dne 28. dubna 2020 byla čtrnáctile-
tá Maria Shahbazová unesena, mučena 
a znásilněna třemi muži, když se vrace-
la domů ze školy nedaleko Faisalabadu.“ 
Shahbazová byla údajně přinucena vdát 
se za jednoho z jejích únosců. „Její rodi-
na se obrátila na soudy, aby jejich dceru 
osvobodily z tohoto vynuceného sňatku, 
avšak neúspěšně. Nakonec se Marii poda-
řilo utéct. Ona a její rodina se nyní skrý-
vají před svými únosci, kteří jí a její rodi-
ně vyhrožují smrtí.“ Jejich jedinou nadějí 
je nyní žádost o azyl a únik do Evropy.

Zdroj: Christianitas
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Katolíci musí rozhodně odmí
tat předpovědi tohoto dru
hu, protože ty jsou v rozpo

ru s naukou evangelia, a pocházejí tedy 
z inspirace zlého ducha. Jsou ale povin
ni vědět, co nám Ježíš Kristus říká o kon
ci světa.

Kdy bude poslední den  
v historii lidstva?

Na otázku po přesném datu konce 
světa odpovídá Pán Ježíš jednoznačně: 
„O onom dni a hodině neví nikdo, ani an
dělé v nebi; jenom Otec sám.“ (Mt 24,36) 
Takže ten den je znám pouze Pánu Bo
hu. Každý, kdo říká, že zná datum konce 
světa, je lhář a uvádí lidi v omyl. V Bib
li čteme: „Není vaše věc znát čas a lhů
tu, kterou si Otec ponechal ve své mo
ci.“ (Sk 1,7)

Ježíš varuje před svůdným působe
ním lidí zotročených zlou mocí: „Mějte 
se na pozoru, abyste se nedali svést. Ne
boť mnozí přijdou v mém jménu a budou 
říkat: »Já jsem to« a »nastal čas«. Nechoď
te za nimi.“ (Lk 21,8)

Ti, kteří předpovídají přesná data 
konce světa, uvádějí lidi v omyl (srov. 
Mk 13,6) a takto, často nevědomky, se stá
vají nástrojem v rukou zlého ducha, které
mu velmi záleží na tom, aby lidé přestali 
věřit ve skutečnou Ježíšovu přítomnost ve 
své církvi a v jeho poslední příchod v den 
paruzie. „Pokud jde o příchod Pána Ježí
še,“ píše sv. Pavel „...prosíme vás, bratři, 
abyste se nedali snadno vyvést z rovno
váhy nebo vylekat nějakým projevem du
cha nebo řečí či listem, domněle pochá
zejícím od nás, jako by den Páně měl už 
nastat. Žádným způsobem se nedejte od 
nikoho oklamat.“ (2 Sol 2,1–3)

Přijde soudit živé i mrtvé

Ve Vyznání víry, které se modlíme kaž
dého dne, se seznamujeme s pravdou, že 
zmrtvýchvstalý Pán ukončí historii lid
stva tehdy, až „znovu přijde ve slávě sou
dit živé a mrtvé“.

Lidé hluboké víry s touhou očekávají 
ten den paruzie, čili posledního příchodu 
Spasitele. Je třeba připomenout, že nej
významnější událostí v historii lidstva by
lo vtělení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Všemohoucí Bůh se stal opravdo
vým člověkem (srov. Jan 1,14). Ve své smr
ti a zmrtvýchvstání dal konečný smysl ži
votu každého člověka, odpustil všechny 
hříchy, učinil, že utrpení a smrt ve sjed
nocení s ním se stávají cestou k plnosti 
života v nebi.

Od chvíle svého nanebevstoupení se 
Ježíš Kristus stal neviditelným. Ačkoliv 
nemůžeme prostřednictvím svých smy
slů vnímat jeho blízkost, přece je po na
nebevstoupení Pán Ježíš přítomný v lid
ské rodině v novém a plnějším rozměru. 
Je všudypřítomný jako Božská Osoba Sy
na v daru Ducha Svatého. I když neviditel
ný, je Pán Ježíš skutečně přítomný zvláště 
v Eucharistii a v jiných svátostech, a bu
de s námi „po všechny dny, až do skoná
ní světa“ (Mt 28,20), aby každému dával 
možnost podílet se na svém vítězství nad 
hříchem a smrtí. To vítězství se má usku
tečnit už v hodině naší smrti, a ve všelid
ském rozměru teprve v den paruzie.

„Každý člověk jen jednou umírá, 
a potom bude soud.“ (Žid 9,27)

Vrcholným bodem našeho pozemské
ho života je smrt. V Písmu svatém nám 
Pán Bůh říká jednoznačně, že náš po
zemský život je jediný a neopakovatelný. 
Reali zuje se v něm dramatický zápas dob
ra se zlem. Byli jsme obdařeni svobodou 
výběru, můžeme si volit jedno či druhé. 
V závislosti na naší svobodné volbě, od 
vyslovení se pro Krista, nebo proti němu, 
se rozhoduje o naší spáse, nebo o věčné 
záhubě. Satan se všemi způsoby pokouší 
tuto pravdu zfalšovat, a proto lidem pod
souvá myšlenku na reinkarnaci. Každý, 
kdo věří v reinkarnaci, odmítá Kristovo 
učení o reálné možnosti věčné záhuby.

Pro každého z nás bude smrt svým způ
sobem koncem světa. Tehdy všichni potká

O konci světa
Svědkové Jehovovi a také představitelé jiných sekt, astrologové a věštci každou 

chvíli ohlašují přesné datum konce světa. Přestože se ty předpovědi nikdy nespl-
nily, jsou lidé, kteří ve své naivitě věří těmto lživým předpovědím.

P. Mieczysław Piotrowski SJ

me Krista „tváří v tvář“. Není možné plod
ně a důstojně prožít svůj život, pokud na 
to nepamatujeme. Ježíš Kristus bude sou
dit každého člověka ve chvíli smrti. Teh
dy ho potkáme osobně, zažijeme velikost 
jeho lásky, ve které poznáme celou prav
du o sobě, všechny své dobré i zlé činy. 
Jediným kritériem, podle kterého bude
me souzeni, bude láska: „Hladověl jsem, 
a nedali jste mi jíst.“ (Mt 25,42) Bude to 
chvíle nepopsatelného štěstí pro ty, kteří 
Pána Boha milují, ale hrozná pro ty, kte
ří žili tak, jako by on neexistoval. „Ne
klamte se, Bohu se nikdo nebude posmí
vat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo 
zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo 
však zasévá pro Ducha, sklidí život věč
ný.“ (Gal 6,7–8)

Pán Ježíš říká: „Kdo mě odmítá a ne
přijímá moje slova, má, kdo by jej soudil: 
Slovo, které jsem mluvil, to jej bude sou
dit v poslední den.“ (Jan 12,48) Až bu
deme stát před tváří Vykupitele, budeme 
muset přijmout poslední rozhodnutí – při
jetí nebo odmítnutí jeho lásky. Bible nám 
říká, že Pán Bůh „sám na počátku stvo
řil člověka a ponechal mu možnost vlast
ního rozhodování. Chcešli, můžeš plnit 
přikázání (…). Vodu i oheň položil před 
tebe, vztáhni svou ruku, po čem chceš. 
Před člověkem je život i smrt a bude mu 
dáno, co si vybere.“ (Sir 15,14–17) Ta po
slední volba ve chvíli smrti je podmíněna 
historií celého pozemského života dané 
osoby. Může se stát, že hříchy do té mí
ry člověka zničí, že ve vztahu k Bohu za
čne pociťovat odpor a averzi, která se na
konec přemění v nenávist. Člověk, který 
se stal absolutním egoistou, bude milo
vat sebe láskou posunutou až k nenávis
ti vůči Bohu. Taková osoba v okamžiku 
soudu ve chvíli smrti s nenávistí odmít
ne Stvořitele na věky a zvolí věčné peklo.

Svatý Jan Pavel II. tvrdil, že peklo „je 
posledním důsledkem samotného hří
chu, který se obrací proti tomu, kdo ho 
páchá. Je to situace, v níž se nakonec na
chází ten, kdo odmítá Otcovo milosrden
ství, třeba i v posledním okamžiku svého 
života… Bůh je Otcem nekonečně dob
rým a milosrdným. Jenomže člověk, vy
zván, aby mu odpověděl zcela svobodně, 
si může, žel, zvolit definitivní odmítnu
tí jeho lásky a jeho odpuštění, a vyloučí 
se tak navždy z radostného spojení s Bo
hem.“ (Řím, 28. července 1999) Matka 
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Boží, v obavách o věčnou spásu svých dě
tí, se objevuje na různých místech Země 
a vyzývá k obrácení, aby se lidé odvráti
li od hříchů a nesměřovali do věčné zá
huby, aby si nepřipravovali „sami zkázu 
vlastníma rukama“ (srov. Mdr 1,12). Svatý 
Lev Veliký píše, že „štěstí vidět Boha by
lo slíbeno lidem čistého srdce. Totiž oči 
přivyknuté tmě nemohou hledět na lesk 
skutečného světla. To, co pro jasné duše 
bude štěstím, pro znečištěné bude před
stavovat trest.“

Konec světa a poslední soud

Dramatická historie spásy celého lid
stva, v níž je neustále přítomný ve své círk
vi působící zmrtvýchvstalý Kristus, bude 
v závěru skončena ve dni paruzie, čili ve 
chvíli viditelného projevení se všemohouc
nosti Krista. V tomto dni konce světa, při 
posledním soudu, Kristovo vítězství nad 
veškerým zlem bude dovedeno do konce 
na celém světě. Přijde poslední soud pro 
celé lidstvo (srov. Mt 25,31–32), který vy
jeví poslední vítězství Kristovy lásky nad 
veškerým zlem. Tehdy Spasitel „podma
ní všechny nepřátele pod své nohy. Jako 
poslední nepřítel bude přemožena smrt.“ 
(srov. 1 Kor 15,25–26) Bude to den hrů
zy pro veškeré zlo. Bude vyjevena celá je
ho zvrácenost, podvod a nesmyslnost. Zlé 
mocnosti budou definitivně přemoženy. 
Satan bude navždy zbaven možnosti ško
dit (srov. Zj 20,9–10).

Jaký je rozdíl mezi soudem osobním, 
který bude ve chvíli smrti, a posledním sou
dem ve dni paruzie? V tom dni se usku
teční zmrtvýchvstání těl všech zemřelých: 
„Sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemře
li v Kristu, vstanou nejdříve; potom my, ži
ví, kteří se toho dočkáme, budeme spolu 
s nimi uchváceni v oblacích vstříc Pánu. 
A pak už navždy budeme s Pánem“ (1 Sol 
4,16–17); „tak v Kristu všichni dojdou ži
vota“ (1 Kor 15,22); „ti, kdo činili dobré, 
vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vsta
nou k odsouzení“ (Jan 5,29). Na té du
chovní proměně se bude podílet celý stvo
řený vesmír (srov. Zj 21,1–8; Řím 8,9–23). 
Historie lidstva dojde ke svému konci a na
stane plnost času, protože všechno bude 
sjednoceno v Kristu jako v Hlavě (srov. Ef 
1,10). Tehdy Bůh „bude všecko ve všem“ 
(1 Kor 15,28). A tedy ve dnu paruzie de
finitivně skončí vytváření mystického tě
la Ježíše Krista, což znamená, že všichni 

lidé budou součástí jednoho nadpřiroze
ného organismu. Skutečně se život člově
ka řeší v okamžiku smrti, protože tehdy, 
v době soudu, se rozhoduje o jeho záchra
ně nebo zavržení, avšak své poslední mís
to v mystickém těle Kristově obdrží on, 
spolu se svým zmrtvýchvstalým tělem, te
prve v době posledního soudu. Poslední 
soud v den paruzie bude doplněním sou
du osobního ve chvíli smrti.

Bděte

Nikdy nebudeme znát přesné datum 
Kristova druhého příchodu. Musíme ale 
být bdělí a připravení na poslední setká
ní se Spasitelem, které se v individuálním 
rozměru bude konat už ve chvíli smrti, 
a v rozměru všelidském v den paruzie. 
Proto Pán Ježíš, když mluví o nezná
mé hodině svého návratu, varuje: „Měj
te se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy 

ten čas přijde … Bděte tedy, neboť neví
te, kdy Pán domu přijde, zda večer, či 
o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; 
aby vás nenalezl spící, až znenadání při
jde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“ 
(Mk 13,33.35–37)

Bdít znamená žít vírou každý den, 
modlit se v přesvědčení, že k plnosti štěs
tí je nám potřebný jenom Bůh. Svatý Pa
vel varuje, že pro lidi žijící, jako by Boha 
nebylo, „(...) den Páně přijde, jako při
chází zloděj v noci. Až budou říkat: »je 
pokoj, nic nehrozí«, tu je náhle přepadne 
zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. 
Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten 
den mohl překvapit jako zloděj. (…) bdě
me a buďme střízliví (…) oblečme si víru 
a lásku jako pancíř a naději na spásu jako 
přilbu. (…) Hleďte, aby nikdo neoplácel 
zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré 
mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, 
v modlitbách neustávejte. Za všech okol

ností děkujte (…) Plamen Ducha nezhá
šejte (…) zlého se chraňte v každé podo
bě.“ (1 Sol 5,2–4.6.8.15–19.22)

Znamení blízkosti konce světa

Lidstvo nikdy nebude vědět o přesné 
době paruzie (srov. Mt 24,36). Víme však 
ze zjevení, že od okamžiku vtělení vstoupi
la historie lidstva a vesmíru do své posled
ní dějové fáze. Ježíš Kristus po své smrti, 
zmrtvýchvstání a nanebevstoupení je nevi
ditelným způsobem přítomný ve své círk
vi a pokračuje ve svém díle spásy v dalších 
pokoleních lidí. Avšak tento proces bude 
v jistém okamžiku u konce. Přijde konec 
času a dějin. Ježíš Kristus ukáže svou pří
tomnost a všemohoucnost lásky v novém 
rozměru a dovede k poslednímu dovršení 
své dílo spásy skrze poslední soud, vše
obecné zmrtvýchvstání a duchovní pře
měnu celého vesmíru. Proto ona doba od 
nanebevstoupení do paruzie je posledním 
časem. Paruzie může přijít v každém poko
lení. Máme být vždycky připraveni a bdít.

Nemáme ale věřit všem těm, co tvrdí, 
že jistě nepřijde v našem pokolení (srov. 
2 Petr 3,3–4), stejně tak lidem, kteří jsou 
si jisti, že se jí určitě dočkají (srov. 2 Sol 
2,1–3). Jako lidé věřící víme, že žijeme 
v posledních dobách, že „nastala poslední 
hodina“ (1 Jan 2,18). „Avšak ta posled
ní hodina se nám zdá proto tak dlouhá, 
že ještě trvá; až skončí, tehdy pocítíme, 
jak krátce to trvalo“ – píše sv. Augustin. 
Vždyť přece „jeden den u Pána je jako tisíc 
let, a tisíc let jako jeden den“ (2 Petr 3,8).

Před posledním objevením se Kris
ta ve dni paruzie projde církev intenzív
ním pronásledováním. Pán Ježíš říká: 
„Tehdy vás budou vydávat v soužení i na 
smrt a všechny národy vás budou nená
vidět pro mé jméno. A tehdy mnozí od
padnou a navzájem se budou zrazovat 
a jedni druhé nenávidět; povstanou lži
ví proroci a mnohé svedou, a protože se 
rozmůže nepravost, vychladne láska mno
hých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude 
spasen.“ (Mt 24,9–13)

Písmo svaté hovoří o třech zname
ních předcházejících den paruzie. Bu
dou to: hlásání evangelia celému světu 
(srov. Mt 24,14), obrácení Izraele (srov. 
Řím 11,15–26) a příchod Antikrista (srov. 
2 Sol 2,3–10; Zj 13,1–18; 1 Jan 2,18–22; 
2 Jan 7). Postava Antikrista v každém po
kolení označuje všechny ty, kteří se stavě

Je to působení satana, který chce 
postavit sebe na místo Boha a přivlast-
ňovat si čest a poslušnost. Satanovo 
působení budou skrze demoraliza-
ci, bezbožné ideologie a sekty různé-
ho druhu doprovázet falešná zname-
ní i divy, aby co nejvíce lidí vzdálily 
od Boha a přivedly do věčné záhuby.
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V jednom z nejkrásnějších paláců Říma – v Palazzo Massimo alle Colomne – se 
každý rok 16. března slaví mše svatá při příležitosti vzpomínky vzkříšení čtrnáctile-
tého Paola Massima v roce 1583. Místnost (přeměněnou na kapli), v níž se stal zá-
zrak vzkříšení z mrtvých, lze navštívit pouze v tento jediný den v roce, jelikož palác 
je až do dnešních dnů obýván starobylým šlechtickým rodem.

Svatý Filip Neri (1515–1595), jedna 
z nejvýznamnějších postav katolické re
formy, působil ve Věčném městě ve stejné 
době jako sv. Ignác z Loyoly, Karel Boro
mejský, Kamil de Lellis a Felix z Canta
lice. Zde se s velkou horlivostí věnoval 
mladým, kteří se jinak bez
cílně potulovali po ulicích 
Říma. Ale i vysoce posta
vené osobnosti a šlechti
ci nazývali tohoto „apošto
la Říma“ svým duchovním 
otcem. Patřil k nim i Paolo, 
syn prince Fabricia Massi
ma, jehož narození Filip 
Neri předpovídal. Čtrnác
tiletého Paola postihla těž
ká nemoc, trápila ho přetr
vávající horečka, proti níž 
byli lékaři bezmocní. Celé 
dva měsíce se chlapec trápil, chřadl. Je
ho zpovědník sv. Filip Neri ho často na
vštěvoval a dlouhé hodiny trávil u jeho 
postele. Modlil se spolu s ním a za něho 
a povzbuzoval jej, aby se odevzdal do Bo
ží milující prozřetelnosti. Jednoho dne se 
Paola zeptal: „Řekni mi upřímně: Chtěl 
bys mít moje zdraví?“ On odpověděl sla
bým hlasem: „Chtěl bych konat jen Boží 
vůli. Pokud si to on přeje, jsem se svým 
stavem spokojen.“

V brzkých ranních hodinách 16. břez
na 1583, po pětašedesáti dnech horeč
ky, se u chlapce započal smrtelný zápas. 
Princ Fabricio poslal jednoho ze služeb
níků k otci Filipovi, aby ho informoval 
o stavu svého syna. Filip právě sloužil mši 
svatou, a proto ho nerušili. Když se pak 
dozvěděl, že Paolo je na tom tak špatně, 
okamžitě pospíchal do paláce Massimo. 
Celá rodina seděla zdrcená okolo poste
le zesnulého šlechtice. Dojat touto srdce
ryvnou scénou a zarmoucen, že nemohl 
splnit přání svého duchovního syna, kte
rý ho chtěl před smrtí ještě jednou vidět, 
sv. Filip poklekl a modlil se s pevnou dů
věrou a s celou svojí láskou za duši, kte

rá mu byla svěřena. Potom vstal, pokropil 
mrtvé tělo svěcenou vodou, kápl trochu 
vody i do chlapcových úst, dýchl na něj, 
položil mu ruku na čelo a silným hlasem 
zvolal: „Paolo, Paolo!“ Tehdy mrtvý ote
vřel oči a plný radosti řekl: „Otče, můj 

drahý otče, jak velice jsem 
po vás toužil! Zapomněl 
jsem na jeden hřích, který 
jsem spáchal, a ještě jsem 
se z něho chtěl vyzpovídat.“

Přítomní s úžasem všech
no sledovali, a i když vlast
ně ani nevěděli, co se to dě
je, jako omámení poslechli 
pokyn otce Filipa a opustili 
místnost. On chlapce vyzpo
vídal a pak příbuzné zavolal 
zpět do pokoje. V místnos
ti vládla nepopsatelná at

mosféra. Filip Neri vyprávěl Paolovi o je
ho matce, která zemřela před osmi lety, 
a o jedné z jeho sester, která před dvěma 
měsíci svatě završila svůj život v klášteře.

Asi po půlhodině uchopil Filip něž
ně ruku svého duchovního syna a zeptal 
se ho: „Už je teď všechno v pořádku? Jsi 
spokojený a připravený zemřít?“ Zce
la uvolněně a klidně Paolo odpověděl: 
„Ano otče, jsem šťastný, protože v nebi 
opět uvidím svoji maminku a sestru.“ – 
„Tak jdi v pokoji, dítě moje, žehnám ti. 
Modli se za mne a za svoji rodinu.“ Pao
lo se na světce podíval svýma rozzářený
ma, jasnýma očima, spočinul v jeho ná
ruči a tam navždy usnul.

Podobné zázraky vzkříšení mrtvých, 
které se udály jen proto, aby se zemřelý 
mohl ještě vyzpovídat, se staly a jsou do
svědčeny také u sv. Petra Clavera a sv. Do
na Boska.

Jak vzácná musí tedy být milost svá
tosti smíření pro umírajícího, když Bůh 
koná dokonce takovéto zázraky!

Z Víťazstvo Srdca 141/2021  
přeložil a upravil -dd-

Rodový znak  
rodu Massimů

jí proti Bohu. Bylo by třeba zmínit se tu 
o zednářství, komunismu, fašismu, ideolo
gii LGBT, genderu, satanismu, magii, sek
tách různého druhu atd. Jsou to všechno 
falešní učitelé a proroci, kteří falšují evan
gelium. V Bibli čteme: „Kdo je lhář, neli 
ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To 
je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. 
Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vy
znává Syna, má i Otce“ (1 Jan 2,22–23); 
„Podle toho poznáte Ducha Božího: kaž
dé vnuknutí, které vede k vyznání, že Je
žíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé 
vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, 
z Boha není. Naopak, je to duch antikris
tův.“ (1 Jan 4,2–3)

Pán Ježíš varuje před záludným půso
bením antikrista, který odmítá základní 
pravdy víry a lidi vzdaluje od poslušnosti 
Bohu. Je to působení satana, který chce 
postavit sebe na místo Boha a přivlastňo
vat si čest a poslušnost. Satanovo půso
bení budou skrze demoralizaci, bezbožné 
ideologie a sekty různého druhu dopro
vázet falešná znamení i divy, aby co nej
více lidí vzdálily od Boha a přivedly do 
věčné záhuby. Všechna znamení předpo
vídající konec světa ukazují na jistotu, že 
nadejde den paruzie – konečného vítěz
ství dobra nad zlem – ale nikdy nebude
me vědět, kdy přesně to nastane.

V den konce světa se uskuteční posled
ní soud. „Jen Otec zná jeho hodinu a den; 
on sám rozhodne, kdy má přijít. Skrze své
ho Syna Ježíše tehdy pronese své koneč
né slovo nad celými dějinami. Poznáme 
poslední smysl celého díla stvoření a ce
lé ekonomie spásy a pochopíme obdivu
hodné cesty, po kterých Boží prozřetelnost 
vedla každou věc k jejímu poslednímu cíli. 
Poslední soud ukáže, že Boží spravedlnost 
vítězí nad všemi nespravedlnostmi spácha
nými jeho tvory a že Boží láska je silnější, 
než smrt.“ (Katechismus katolické církve 
1040) „Poselství Posledního soudu volá 
k obrácení, pokud Bůh ještě lidem dává 
»dobu příhodnou, den spásy« (2 Kor 6,2). 
Vnuká svatou Boží bázeň. Podněcuje k úsi
lí o spravedlnost Božího království. Hlásá 
»blaženou naději« (Tit 2,13) na návrat Pá
na, který „přijde v onen den, aby došel slá
vy ve svých věřících a aby na sebe soustře
dil obdiv u všech, kdo víru přijali.“ (2 Sol 
1,10)“ (KKC 1041)

Z Miłujcie się! 3/2021 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Vzkříšen k životu
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Tento životopisný záznam o Josefo
vi a Ježíšovi mi přivádí na mysl dělníky 
z celého světa, zejména ty, kteří do úmo
ru pracují v dolech a v některých továr
nách; ty, kteří jsou vykořisťováni prací na
černo; myslím na oběti práce – jak víme, 
v poslední době jich bylo v Itálii mnoho; 
na děti, které jsou nuceny pracovat, i na 
ty, které se přehrabují na smetištích, aby 
našly něco použitelného ke směně... Do
volím si to zopakovat ještě jednou: Mys
leme na skryté dělníky, kteří vykonávají 
úmornou práci v dolech a továrnách! Mys
leme na ty, kdo jsou vykořisťováni prací 
načerno; na ty, kdo jsou nuceni dát svůj 
výdělek pašerákům a zůstávají bez příjmu, 
bez ničeho. A pokud nepracujete, nemáte 
žádné jistoty. Práce načerno je dnes běž
ná, je jí mnoho. Pomysleme na oběti prá
ce, na pracovní úrazy, na děti, které jsou 
nuceny pracovat! Je přece hrozné, když 
děti ve věku, kdy by si měly hrát, musejí 
pracovat jako dospělí. Mysleme na tyto 
nebohé děti, které pátrají na smetištích, 
co by se dalo použít a vyměnit. To všech
no jsou naši bratři a sestry, kteří se takto 
živí – prací, která neodpovídá jejich dů
stojnosti! Zamysleme se nad tím! A to se 
děje dnes, v našem světě!

Myslím ale také na ty, kdo jsou bez prá
ce. Kolik lidí jen chodí klepat na dveře 
továren a podniků s otázkou, zda je něja
ká práce. (A dostávají odpověď): „Ne, ne
ní...“ Práce je nedostatek! A myslím také 
na ty, kteří se cítí být právem poškozeni 
na své důstojnosti, protože nemohou na
jít práci. Přijdou domů (a slyší): „Našel 
jsi něco?“ – (A musejí odpovědět:) „Ne, 
nic... Stavil jsem se v charitě a nesu tro
chu chleba.“ Důstojnost ti nepřidá, když 
přineseš domů chleba. Ten si můžeš vzít 
v charitě, ale důstojnost tím nezískáš. Dů
stojnost získáváš, když si na chléb můžeš 
vydělat, a pokud nedáme našim lidem, na
šim mužům a ženám, možnost vydělat si 
na chléb, je to projev sociální nespravedl
nosti na tom kterém místě, v národě nebo 
na kontinentu. Vládci musejí dát každému 
možnost vydělat si na chléb, protože ten
to výdělek dává člověku důstojnost. Práce 
je stvrzením důstojnosti, a to je důležité. 

je ze své podstaty vztahová. Práce je ta
ké způsobem, jak vyjádřit svou kreativi
tu: Každý vykonává práci svým vlastním 
způsobem, svým vlastním stylem; stejnou 
práci, avšak jinak.

Je pěkné, když pomyslíme na to, že ta
ké Ježíš pracoval a učil se tomuto umě
ní od svatého Josefa. Musíme si dnes po
ložit otázku, co lze udělat pro to, aby se 
hodnota práce obnovila, a jak můžeme 
jako církev přispět k tomu, aby byla vy
koupena z logiky pouhého zisku a moh
la být prožívána jako základní právo a po
vinnost člověka, vyjadřující a rozšiřující 
jeho důstojnost.

Drazí bratři a sestry, rád bych s vámi 
dnes recitoval modlitbu, kterou se sva
tý Pavel VI. obrátil ke svatému Josefu 
1. května 1969:

Ó svatý Josefe, patrone církve, ty, jenž 
jsi po boku Vtěleného Slova pracoval každý 
den, abys vydělal na chléb, a od něho čer-
pal sílu k životu i lopotění, ty, který jsi za-
kusil úzkost z budoucnosti, hořkost chu-
doby a nezajištěnost práce, ty, jenž dnes 
vyzařuješ příklad člověka, pokorného před 
lidmi, avšak velikého před Bohem, ochra-
ňuj dělníky v jejich těžké každodenní exis-
tenci, chraň je před malomyslností, před 
vše-popírající vzpourou, jakož i před poku-
šením hédonismu, a střež pokoj na světě, 
onen pokoj, který jediný může zaručit roz-
voj národů. Amen.

Přeložila Johana Bronková,  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu 

(Redakčně upraveno)

Mnoho mladých lidí, mnoho otců a ma
tek prožívá drama, protože nemají práci, 
která by jim umožnila klidný život, žijí ze 
dne na den. A mnohdy je hledání práce 
tak dramatické, že je dovede až ke ztrátě 
veškeré naděje a touhy po životě. Mnoho 
lidí přišlo o práci v této pandemické době 
– to víme – a někteří, zdrceni neúnosným 
břemenem, došli tak daleko, že si vzali ži
vot. Dnes bych rád vzpomněl na každého 
z nich a jejich rodiny. Uctěme minutou ti
cha památku mužů a žen, kteří jsou zou
falí, protože nemohou najít práci.

Nebereme dostatečně vážně skuteč
nost, že práce je podstatnou součástí 
lidského života, rovněž na cestě k jeho 
posvěcení. Práce neslouží pouze k zajiš
tění spravedlivé obživy; je také místem, 
na němž se můžeme vyjádřit, cítit se uži
teční a naučit se velké lekci konkrétnos
ti, která pomáhá duchovnímu životu, aby 
se nestal spiritualismem. Naneštěstí je 
však práce často rukojmím sociální ne
spravedlnosti a místo toho, aby byla pro
středkem humanizace, stává se existen
ční periférií. Častokrát se ptám sám sebe: 
V jakém duchu vykonáváme svou každo
denní práci? Jak se vypořádat s únavou? 
Vnímáme svou činnost pouze v kontex
tu svého vlastního osudu, nebo ji spoju
jeme s osudy druhých? Práce je totiž způ
sobem, jak vyjádřit svou osobnost, která 

Svatý Josef – tesař 
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2

Způsobí to jeho moc, kterou si může 
podřídit všecko. A tak, moji bratři mi
lovaní a vytoužení, moje radosti a ko
runo, stůjte v Pánu pevně, milovaní! 

Evangelium – Lk 9,28b–36
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba 
a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. 
Když se modlil, výraz tváře se mu změ
nil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, roz
mlouvali s ním dva muži – byli to Moj
žíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili 
o jeho smrti, kterou měl podstoupit 
v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však 

přemohl spánek. Když se probrali, spat
řili jeho slávu a ty dva muže stát u ně
ho. Jak se potom od něho vzdalovali, 
řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že 
jsme tady! Postavíme tři stany: jeden 
tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášo
vi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to ří
kal, objevil se oblak a zahalil je. Když 
se octli v oblaku, padala na ně bázeň. 
Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vy
volený Syn, toho poslouchejte!“ Když 
se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Za
chovali o tom mlčení a nikomu v oněch 
dnech nepověděli nic o tom, co viděli.

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3
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TV NOE (změna programu vyhrazena)

Podrobnosti na www.tvnoe.cz

ZMĚNA  PROGRAMU  VYHRAZENA

Pondělí 14. 3. 2022
6:05 Cesta k andělům: Chinaski a její 2 členové – Michal 
Malátný a Ondřej Škoch 7:00 Klapka: S Arnoštem Lukešem 
8:05 V pohorách po horách: Roklina Piecky – Slovenský 
ráj 8:15 Hlubinami vesmíru s dr. Michaelem Prouzou: 
Celooblohový dalekohled a kosmologie 9:10 Cesty – 
Příběhy pomalým krokem: La Verna – Assisi 9:35 Outdoor 
Films s Jiřím Soukupem (72. díl): Závodím i v devade-
sáti 11:10 Můj chrám: Bob Fliedr, písničkář a publicista, 
Komunitní centrum Matky Terezy na Jižním Městě, Praha 
11:30 Živě s Noe [L] 11:40 Přejeme si … [P] 12:00 Polední 
modlitba [L] 13:10 Dokořán: S Pavlem Pafkem 14:05 Ateliér 
užité modlitby 15:10 Česká hudba na zámcích Moravy 
a Slezska: Hradec nad Moravicí 15:50 Noční univerzita: 
Mgr. Matyáš Zrno – Význam kultury v časech migrace 
16:35 V souvislostech 17:00 Mše svatá k výročí zvolení 
papeže Františka z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 
Praha [L] 18:35 Sedmihlásky (133. díl): Kuchařka sa bójí 
18:40 Příběhy z Dobré Knihy: Smrt a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista 18:50 Kapky na Mohelnickém dostavníku 2016 
19:20 Dobrá obec Dobrá 19:45 Přejeme si … 20:05 K jádru 
věci [L] 21:10 Setkání (8. díl): Marek Výborný – Chlumek 
u Luže 21:20 ARTBITR – Kulturní magazín [P] 21:30 Na půli 
cesty 22:00 Likvidace lepry 22:10 Vezmi a čti: Únor 2022 
22:30 Kulatý stůl: Sexuální zneužívání aktuálně 23:55 O kom, 
o čem: O tvorbě Bukovinských Slováků 0:20 O zaniklé 
Karvinné 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Úterý 15. 3. 2022
6:05 Cesta k andělům: Lubomír Brabec – virtuózní kytarista 
7:00 Etiopie: Z každého kmene 7:30 Eva Pilarová – 55 let 
na scéně: Lucerna Praha 9:10 Velké ticho v Poličanech 
9:30 V souvislostech 9:50 Mariánské korunovace v dě-
jinách 10:15 Se salesiány na jihu Madagaskaru: Boží lid 
10:40 V pohorách po horách: Český kras – Jelínkův most 
10:50 Noční univerzita: Radim Kuchař – Můj život s Bohem 
nebo Boží život se mnou? 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 Na pořadu rodina (1. díl): Máme velkou ro-
dinu 14:05 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst! 14:20 Do 
varu s Maxem Kašparů: Duchovní a duševní zdraví 14:35 Víra 
do kapsy: Rozumíme Františkovi? 14:55 Výpravy do divo-
činy: Podpořme ptáky 16:00 Muzikanti, hrajte 16:30 Na startu: 
S Františkem Benešem 16:55 Nebe nad hlavou 17:15 Kalvária 
Nitrianské Pravno 18:00 Sedmihlásky (133. díl): Kuchařka sa 
bójí 18:05 Animované příběhy velikánů dějin: Thomas Alva 
Edison (1847–1931) 18:35 Příběhy z Dobré Knihy: Kristus 
vstal z mrtvých! 18:45 Animované biblické příběhy: Mojžíš 
19:10 Varhany pro svatou Zdislavu 19:25 Zpravodajské 
Noeviny: 15. 3. 2022 [P] 19:45 Přejeme si … 20:05 Buon 
giorno s Františkem [L] 20:50 V pohorách po horách: 
Teplické skalní město 21:00 P. Vojtěch Kodet – Postní ob-
nova: Proměnění Páně (Lk 9,28–36) 21:35 Terra Santa 
News: 9. 3. 2022 22:05 Gioacchino Rossini: Stabat Mater: 
Svatováclavský hudební festival 2017 23:10 Oživení studené 
války? 23:40 Svatá Kateřina Labouré: Tichý posel Lásky 
0:35 Dokonalá radost 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Středa 16. 3. 2022
6:05 Cesta k andělům: Jiří Krampol – herec a moderátor 
6:55 Zpravodajské Noeviny: 15. 3. 2022 7:20 Noční uni-
verzita: Mgr. Matyáš Zrno – Význam kultury v časech mi-
grace 8:05 Janáčkův máj – 40. ročník Mezinárodního hu-
debního festivalu: Komorní koncert pro 48 strun a dvě 
hlasivky 9:00 Generální audience papeže Františka [L] 
10:00 O Mysu dobré naděje 10:20 Harfa Noemova: A. Dvořák 
– Te Deum 10:40 Nicaragua: Pán, záruka míru 11:10 Poutníci 
času: S Jiřím Kalátem 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 Chodníčky životů: Rožnovské slavnosti 
2021 14:35 Nebojte se... 15:40 Zpravodajské Noeviny: 

15. 3. 2022 16:05 U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře: 
Abychom nezapomněli… O nejmenších muzeích 17:30 Pěšky 
hezky česky: Cyrilometodějská stezka 18:00 Strýček Emu: 
Nachlazení 18:15 Příběhy z Dobré Knihy: Ježíš se zjevuje 
apoštolům 18:25 Sedmihlásky (133. díl): Kuchařka sa 
bójí 18:30 Záblesky nad Andami 18:55 Poslové naděje 
19:25 Terra Santa News: 16. 3. 2022 [P] 19:45 Přejeme 
si … 20:05 Večer chval (102. díl): skupina Noah [L] 
21:10 Cesty – Příběhy pomalým krokem: La Verna – Assisi 
21:35 Putování po evropských klášterech: Klášter bene-
diktinek v Loppem, Belgie 22:15 Noční univerzita: Martin 
Pavlík – Trojí zklamání [P] 23:00 Generální audience papeže 
Františka 23:25 Ghana – Příběh dětí duchů 0:00 Dům ze 
skla? 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Čtvrtek 17. 3. 2022
6:05 Cesta k andělům: Zdeňka Rybová – Hnutí pro život 
7:00 V pohorách po horách: Rakytov – Velká Fatra 
7:10 Dokořán: S Pavlem Pafkem 8:00 Terra Santa News: 
16. 3. 2022 8:20 P. Vojtěch Kodet – Postní obnova: 
Proměnění Páně (Lk 9,28–36) 9:10 Setkání (19. díl): Pavel 
Klíma – kostel Nejsvětější Trojice v Malšicích 9:20 Poletuchy: 
Na skok do Štramberka 10:05 Kulatý stůl: Sexuální zne-
užívání aktuálně 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 Eva Pilarová – 55 let na scéně: 
Lucerna Praha 14:30 Generální audience papeže Františka 
14:55 Klapka (108.díl): Klapka se Zdeňkem Zbořilem 
16:00 Zpravodajské Noeviny: 15. 3. 2022 16:20 Pomoc, 
která se točí 16:45 V pohorách po horách: Roklina Piecky 
– Slovenský ráj 16:55 Hlubinami vesmíru s dr. Michaelem 
Prouzou: Celooblohový dalekohled a kosmologie 
17:40 Velehradská zastavení: Díl 2. – Cyrilometodějská tra-
dice v Olomouci 18:00 Sedmihlásky (133. díl): Kuchařka sa 
bójí 18:05 Příběhy z Dobré Knihy: Ježíšovo nanebevstoupení 
a seslání Ducha Svatého 18:15 Ovečky: 3. neděle postní [P] 
18:40 Mladí salesiánští misionáři – Austrálie 18:50 Nigérie 
– soužití [P] 19:25 Zpravodajské Noeviny: 17. 3. 2022 [P] 
19:45 Přejeme si … 20:05 Cvrlikání (88. díl): Epydemye [P] 
21:15 Kaplani naděje: P. Marcin Saj 21:25 Putování po ev-
ropských klášterech: Poustevník André Louf, Provence, 
Francie 22:00 Pod lampou [P] 0:05 Zpravodajské Noeviny: 
17. 3. 2022 0:25 Flešbeky – Godzone podcast 0:55 Noční 
repríza dopoledních pořadů.

Pátek 18. 3. 2022
6:05 Cesta k andělům: Aleš Juchelka – moderátor 
6:55 Kmochův Kolín 2019: Dechový orchestr Harmonie 
1872 Kolín 7:30 Pomoc má mnoho tváří: Diakonie ČCE 
7:55 ARTBITR – Kulturní magazín 8:05 Zpravodajské 
Noeviny: 17. 3. 2022 8:25 Brazílie – Querida Amazonia 
9:10 Klapka (109. díl): Klapka s Ing. Ĺuborem Patschem 
10:15 Setkání (19. díl): Pavel Klíma – kostel Nejsvětější 
Trojice v Malšicích 10:25 K jádru věci 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 pohorách po horách: 
Anenský vrch – Orlické hory 13:00 Kapky na Mohelnickém 

dostavníku 2016 13:30 Pražská Loreta 14:05 Pěšák 
Boží 14:50 Setkání: Pavel Svoboda – kostel svatého 
Jakuba Většího v Přelouči 15:00 Křížová cesta: Já jsem 
s Tebou 15:20 Krajina pro motýly 15:37 Bačkorám na-
vzdory: Richardis, miluješ mne...? 16:00 Zpravodajské 
Noeviny: 17. 3. 2022 16:25 Carol Ann Manzi a dětský 
sbor z Oregonu v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
Hoře 16:55 Buon giorno s Františkem 17:35 600. výročí 
obce Mojš 18:00 Sedmihlásky (133. díl): Kuchařka sa 
bójí 18:05 Příběhy z Dobré Knihy: Život prvních křesťanů 
18:15 Chaplin obchodním příručím 18:45 Missio magazín: 
Únor 2022 19:05 Kaplani naděje: Anna Macková 19:15 Sýrie 
– zbytek jeho lidu 19:45 Přejeme si … 20:05 Kulatý stůl: 
Rodinné farmy [L] 21:30 Putování po evropských klášterech: 
Benediktinský klášter v Zevenkerken, Belgie 22:05 Expedice 
Rembaranka: V galerii přírodního člověka 22:50 Jak potká-
vat svět: S hudební rodinou Štruncových 0:30 Ve službě 
Šuárů 1:00 Noční repríza dopoledních pořadů.

Sobota 19. 3. 2022
6:05 Cesta k andělům: Jan Suk – literát, vnuk a pra-
vnuk Josefa Suka a Antonína Dvořáka 7:00 Z kraje 
pod Buchlovem: Pohádky a pověsti 8:00 Sedmihlásky 
(133. díl): Kuchařka sa bójí 8:05 Ovečky: 3. neděle postní 
8:30 Animované biblické příběhy: Mojžíš 8:55 Strýček 
Emu: Nachlazení 9:05 Animované příběhy velikánů dějin: 
Thomas Alva Edison (1847–1931) 9:40 Flešbeky – Godzone 
podcast 10:10 Noční univerzita: Janette Oubrechtová – 
Ženy mocné, ženy křehké 10:40 Svědectví mladých z ko-
munity Cenacolo 10:53 Zřím Řím 11:15 Zpravodajské 
Noeviny: 17. 3. 2022 11:40 Přejeme si … [P] 12:00 Angelus 
Domini 12:05 Pod lampou 14:15 Mixtékové – Mezi nábo-
ženstvím a tradicí 14:45 Něco navíc 16:00 Co se v mládí 
naučíš: Rožnovské slavnosti 2021 17:00 Milovat až do 
zapomnění 18:00 Slovo na neděli: 3. neděle postní [P] 
18:20 Cesty – Příběhy pomalým krokem: Archandělova 
cesta [P] 18:50 Od Františka k Františkovi 19:25 V souvis-
lostech [P] 19:45 Přejeme si … 20:05 Poletuchy: Na skok 
na Valašsko [P] 20:50 V pohorách po horách: Palkovické 
hůrky [P] 21:00 Život nikdy nekončí 22:35 Letem jazzem: 
Ke kořenům jazzu 23:45 Setkání (14. díl): Šimon Heller 
– kostel sv. Jakuba staršího v Jílovicích 0:00 Do varu 
s Maxem Kašparů: Nemoci dneška 0:20 Ateliér užité mod-
litby 1:20 Noční repríza dopoledních pořadů.

Neděle 20. 3. 2022
6:05 Cesta k andělům: Marek Orko Vácha II. – vědec 
a kněz 7:00 Tam, kde začínajú korene 7:20 Likvidace lepry 
7:30 K jádru věci 8:30 Slovo na neděli: 3. neděle postní 
9:00 Cvrlikání (88. díl): Epydemye 10:10 Poutníci času: Se 
Sr. Annou Vendulou Malichovou [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 [P] 
14:35 Dokořán: S Pavlem Pafkem 15:20 P. Vojtěch Kodet 
– Postní obnova: Rozmluva se Samařankou (Jan 4,5–42) 
16:00 Magazín Mary’s Meals [P] 16:20 Sedmihlásky 
(124. díl): Ej, pase dívča husy, Haj husičky od vodičky 
16:25 Animované biblické příběhy: Rút 16:50 Ovečky: 
3. neděle postní 17:15 Strýček Emu: Sběratelství [P] 
17:25 Animované příběhy velikánů dějin: Alexander Graham 
Bell (1847–1922) 18:00 Jubilejný koncert Speváckeho 
zboru slovenských učiteľov: Bratislava [L] 19:20 Můj chrám: 
Kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka, a Josef 
Špaček 19:40 Přejeme si … 20:05 Světlo pro opuštěné 
21:55 Putování po evropských klášterech: Trapistický kláš-
ter v Orval, Belgie 22:25 Setkání (24. díl): Radovan Gaudyn 
– kaple sv. Wolfganga v Horní Krupce 22:35 Buon giorno 
s Františkem 23:20 Bohem zapomenuté kouty 0:00 Polední 
modlitba Sv. otce Františka 0:15 Zpravodajský souhrn 
uplynulého týdne 0:55 Noční repríza dopoledních pořadů.



10/2022 15

Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)

BREVIÁŘ PRO LAIKY 12. – 19. BŘEZNA 2022

 

Liturgická čtení
 
Neděle 13. 3. – 2. neděle postní
(výroční den zvolení papeže 
Františka)
1. čt.: Gn 15,5–12.17–18
Ž 27(26),1.7–8a.8b–9abc.13–14
Odp.: 1a (Hospodin je mé světlo 
a má spása.)
2. čt.: Flp 3,17–4,1
Ev.: Lk 9,28b–36

Pondělí 14. 3. – ferie
1. čt.: Dan 9,4b–10
Ž 79(78),8.9.11+13
Odp.: srov. Ž 103(102),10a 
(Nejednej s námi podle našich 
hříchů, Hospodine!)
Ev.: Lk 6,36–38

Úterý 15. 3. – ferie
1. čt.: Iz 1,10.16–20
Ž 50(49),8–9.16bc–17.21+23
Odp.: 23b (Kdo žije správně, 
tomu ukážu Boží spásu.)
Ev.: Mt 23,1–12

Středa 16. 3. – ferie
1. čt.: Jer 18,18–20
Ž 31(30),5–6.14.15–16
Odp.: 17b (Zachraň mě, 
Hospodine, svou slitovností.)
Ev.: Mt 20,17–28

Čtvrtek 17. 3. – připomínka 
sv. Patrika
1. čt.: Jer 17,5–10
Ž 1,1–2.3.4+6
Odp.: Ž 40(39),5a (Blaze 
tomu, kdo svou naději vložil 
v Hospodina.)
Ev.: Lk 16,19–31

Pátek 18. 3. – připomínka 
sv. Cyrila Jeruzalémského
1. čt.: Gn 37,3–4.12–13a.17b–28
Ž 105(104),16–17.18–19.20–21
Odp.: 5a (Pamatujte na divy, 
které učinil Hospodin.)
Ev.: Mt 21,33–43.45–46

Sobota 19. 3. – slavnost 
sv. Josefa
1. čt.: 2 Sam 7,4–5a.12–14a.16
Ž 89(88),2–3.4–5.27+29
Odp.: 37 (Jeho potomstvo potrvá 
navěky.)
2. čt.: Řím 4,13.16–18.22
Ev.: Mt 1,16.18–21.24a  
nebo Lk 2,41–51a

Pondelok 14. 3. o 16:55 hod.:  
Na ceste v rodine (Modlím sa za teba)
V rodine sa objavuje niekoľko typov modlitby. Osobná modlit-
ba manželov, spoločná manželská modlitba, ale aj modlitba celej 
rodiny. Koľko času ktorej venovať, ako začať spoločnú manželskú 
modlitbu a akú formu jej dať – na tieto otázky zodpovieme v tej-
to časti relácie Na ceste v rodine. Moderuje Zuzana Chanasová.

Utorok 15. 3. o 16:30 hod.: Stojí to za to!  
(Anton a Gabika Slamkovci) (dokument)
Ako dokáže byť šťastnou rodina s ôsmimi deťmi?  Svedectvá man-
želských párov o tom, že manželstvo má zmysel.

Streda 16. 3. o 16:05 hod.:  
Dieťa 31 (dokument)
Organizácia Mary‘s Meal poskytuje jedlo pre deti v školách, a tak 
pomáha nie len im, ale celým miestnym komunitám v rozvojo-
vých krajinách.

Štvrtok 17. 3. o 21:05 hod.:  vKontexte  
(Miloš Lichner SJ: Sedem sviatostí –  
výmysel Cirkvi?)
Vymyslela si katolícka cirkev v stredoveku sviatosti, alebo ich usta-

novil sám Kristus? Ako to bolo v ranej Cirkvi? V najbližšej relácii 
vKontexte si vysvetlíme otázky pôvodu a počtu sviatostí.

Piatok 18. 3. o 20:30 hod.:  
Dôkaz viery: Svätý Júda Tadeáš
Kňaza pracujúceho pre Vatikán požiadajú, aby sa ujal prípadu ma-
nifestácie robotníkov z cementárne. Keď však začne v mestečku 
vyšetrovať, čo sa deje, zistí, že sa pravdepodobne udial skutočný 
zázrak na príhovor svätého Júdu Tadeáša.

Sobota 19. 3. o 20:30 hod.: Babettina hostina
V 19. storočí v Dánsku sa dve dcéry protestantského pastora vzdali 
svojho života v prospech otca a jeho farnosti. Po rokoch k nim na-
stúpi za slúžku francúzska utečenkyňa Babette, ktorá pripraví hos-
tinu, na ktorú budú všetci spomínať do konca života.

Nedeľa 20. 3. o 20:40 hod.:  
Quo vadis (Myší sa nebojí)
Vysoká uršulínka, ktorá sa nebojí myší (tých od počítača, ani tých 
skutočných), učí na gymnáziu informatiku a miluje hádanky. Má 
rada, ak sú veci logické, ale s radosťou sa ukrýva aj do rozprávok. 
Sestra Mária Rita Žiaková OSU vás pozýva žasnúť nad Bohom spo-
lu s ňou... Moderuje Pali Danko.

Programové tipy TV LUX od 14. 3. 2022 do 20. 3. 2022
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Viac informácií na www.tvlux.sk

Uvedení do první modlitby dne: NE 13. 3. PO 14. 3. ÚT 15. 3. ST 16. 3. ČT 17. 3. PÁ 18. 3. SO 19. 3.

Antifona 270 299 270 299 270 299 270 299 270 299 270 299 1324 1467

Žalm 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881 783 881

Ranní chvály:

Hymnus 270 300 271 300 272 301 271 300 272 301 271 300 1325 1467

Antifony 313 348 935 1046 950 1062 965 1079 981 1097 998 1115 1325 1468

Žalmy 921 1030 936 1046 950 1063 965 1079 981 1097 998 1115 813 914

Krátké čtení a zpěv 313 349 317 353 321 357 324 360 327 364 331 368 1326 1468

Antifona k Zach. kantiku 313 349 317 353 321 357 324 361 328 365 331 368 1326 1469

Prosby 314 349 318 354 321 357 325 361 328 365 331 369 1326 1469

Závěrečná modlitba 314 350 318 354 322 358 325 362 328 365 332 369 1327 1469

Modlitba během dne:

Hymnus 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302 273 302

Antifony 273 303 273 303 273 303 273 303 273 303 273 303 1327 1470

Žalmy 926 1036 940 1052 955 1068 971 1085 987 1103 1004 1121 1265 1403

Krátké čtení 314 350 318 354 322 358 325 362 329 366 332 369 1327 1470

Závěrečná modlitba 314 350 318 354 322 358 325 362 328 365 332 369 1327 1469

Nešpory: SO 12. 3.

Hymnus 268 297 268 297 268 298 269 299 268 298 269 299 1322 1464 268 297

Antifony 311 347 316 351 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1323 1465 336 375

Žalmy 916 1025 930 1040 945 1057 960 1073 976 1091 992 1109 1751 1971 1025 1144

Kr. čtení a zpěv 311 347 316 352 319 355 323 359 326 363 330 367 1323 1465 336 375

Ant. ke kant. P. M. 312 348 316 352 320 356 323 359 327 363 330 367 1324 1466 337 376

Prosby 312 348 316 352 320 356 323 360 327 364 330 367 1324 1466 337 376

Záv. modlitba 314 350 314 350 318 354 322 358 325 362 328 365 1327 1469 339 378

Kompletář: 1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1257 1395 1238 1374 1238 1374
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SKANDÁL MILOSRDENSTVÍ
Grzegorz Ryś • Z polštiny přeložil Jaroslav 
Šubrt • Revize překladu Kateřina Lachmanová

Knihu připravil arcibiskup Grzegorz Ryś k no
vému vydání již ve Svatém roce milosrdenství, 
který vyhlásil papež František (2015); k českým 
čtenářům se dostává až po několika letech. Autor 
je vynikající znalec Božího slova i lidských srd

cí, jeho texty i kázání působí jako živá voda. Není divu, že v Pol
sku oslovují tisíce lidí.

Paulínky • Brož., 120x190 mm, 168 stran, 249 Kč

CESTOU OD SRDCE K SRDCI
Josef Hrdlička v rozhovoru s Martinem Kučerou 
Editor a odpovědný redaktor Pavel Mareš

Emeritní pomocný olomoucký biskup Mons. Jo
sef Hrdlička mluví o duchovních výzvách naší doby 
a zároveň skládá účty ze všeho důležitého, čím se 
od svého mládí dosud zabýval. Zaznívají zde pozo

ruhodné impulsy a povzbuzení k mnoha duchovním, kulturním, 
církevním i společenským otázkám: Je Bůh opravdu středem na
šeho života? O čem pochybují věřící a o čem ateisté? V čem spo
čívají výzvy pocovidové doby? Jaké spirituální potřeby mají lidé 
ve městech a jaké na venkově, v Čechách a na Moravě? Je umění 
darem Ducha Svatého? V jakém smyslu hrozí duchovnímu živo
tu vyhoření? V čem se odvažujeme plout proti proudu? A věříme 
upřímně Bohu, že použije k dobrému i sebemenší projev naší lás
ky? Interview s Josefem Hrdličkou poutavě mapuje rovněž půso
bení literární, překladatelské, církevně liturgické a hudebně pas
torační. Vyšlo u příležitosti jeho 80. narozenin.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 115x180 mm, 160 stran, 249 Kč

KŘÍŽOVÁ CESTA S MARIÍ
Elias Vella • Z angličtiny přeložila Hana Kalná  
Odpovědná redaktorka Ivana Albrechtová

Text křížové cesty je sestaven z úryvků Písma svatého, 
slov Panny Marie k rozjímající duši, modlitby a sekven

ce Stabat Mater. Jednotlivé meditace jsou doprovázeny barevný
mi fotografiemi křížové cesty v poutním klášterním kostele Pan
ny Marie Karmelské v Kostelním Vydří.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 90x200 mm, 64 stran, 119 Kč

KŘÍŽOVÁ CESTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Viera Nemcová

Tato křížová cesta je sestavena převážně ze zjeve
ní Pána Ježíše svaté sestře Faustyně, apoštolce Boží
ho milosrdenství.

Sypták • Brož., A6, 32 stran, 45 Kč

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO VDOVY
Mgr. Alenka Panáková • Ilustrace Mgr. Lucie Mrtvá

Lidská samota je pro každého člověka těžkým stavem. V dneš
ním složitém světě ji prožívá mnoho lidí kolem nás, mezi nimi 
velký zástup vdov a vdovců. Mezi těmi, kteří nás učí důstojně ob
stát v tomto nelehkém období, stá le stojí na prvním místě sám 
Boží Syn. Zvláštním způsobem promlouvají k osamoce nému lid
skému srdci zastavení křížové cesty. A tato křížová cesta je urče
na právě vdovám a vdovcům, ke každému zastavení 
je připojena ilustrace. Spojení s trpícím Kristem mů
že ovdovělým pomoci najít nové duchovní bohatství 
v jejich osamoceném životě.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., křídový papír, 120x190 mm, 42 stran, 49 Kč
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