
12. ÚNORA 202317 Kč • 0,90  6. ČÍSLO / XXXI. ROČNÍK

Z obsahu:

O duchovní neútěše (2)
Katecheze  

papeže Františka  
při generální audienci  

16. listopadu 2022  
na Svatopetrském  
náměstí v Římě

– strana 2 –

Blahoslavený  
Michal Sopoćko
Libor Rösner
– strana 4 –

Velehrad – 
Cyrilometodějskou stezkou  

do cíle všech poutníků
Petr Bobek
– strana 6 –

O dvanácti tisících 
kilometrů a o významu 

Velehradu
Rozhovor s poutníkem 
Mons. Janem Peňázem

– strana 10 –

Církev má šest  
nových ctihodných

– strana 11 –

Maminka Markéta (3)
Život matky Dona Boska

Teresio Bosco
– strana 13 –

Foto © soukromý archiv Mons. Jana Peňáze



6/20234

Jeho narození připadá na 1. lis-
topad 1888. Vyrůstal ve zchudlé 
šlechtické rodině v obci Juszew-

szczyźna. Jako na každého mělo i na Mi-
chala vliv rodinné prostředí, prodchnuté 
zbožností, vlastenectvím a morálními zá-
sadami. U Sopoćků byla samozřejmostí 
pravidelná společná modlitba i pravidel-
ná společná cesta povozem na mši sva-
tou do 18 km vzdáleného farního kostela.

Do semináře vstoupil mladý šlechtic 
relativně pozdě – až ve svých 22 letech – 
a dostudovat ho mohl jen díky stipendiu. 
Po kněžském svěcení v roce 1914 se jeho 
první farností staly Taboryszki nedaleko 
Vilniusu. Čtyři roky nato sice dostal po-
volení přesídlit do Varšavy a pokračovat 
na tamní univerzitě ve studiu teologie, leč 
zdravotní potíže spojené s válečnými ope-
racemi mu v tom zabránily. Jakožto kněz, 
jemuž ležely na srdci osudy lidí, se dobro-
volně přihlásil do armády, aby v ní zastá-
val funkci vojenského kaplana. V polním 
lazaretu se okamžitě stal oporou mnoha 
zraněných a umírajících.

Rok po skončení války se P. Michal 
znovu přihlásil na Varšavskou univerzitu, 
kde po třech letech studií morální teolo-
gie a filosofie získal magisterský titul a za 
další tři roky i titul doktorský. Nepřestával 
přitom být vojenským kaplanem (byl jím 
do roku 1928). Zároveň počínaje rokem 
1928 začal přednášet na Vilniuské univer-
zitě Štěpána Báthoryho a také v tamním 
semináři. (Nezapomínejme, že tato část 
Litvy byla až do vypuknutí II. světové vál-
ky součástí Polska.) Sám přitom pokračo-
val ve svých studiích.

Všemi těmito počiny, jakkoli uznání 
hodnými, by byl P. Michal Sopoćko mož-
ná jen „obyčejným“ knězem a teologem, 
žijícím ctnostným životem, nicméně šir-
šímu okolí neznámým. Aniž by o nějaký 
věhlas usiloval, dostalo se mu ho mírou 

vrchovatou díky setkání, které i jemu sa-
motnému proměnilo život.

Začalo to v roce 1932, kdy se stal zpo-
vědníkem Kongregace sester Matky Boží-
ho Milosrdenství, jejíž členkou byla i jistá 
sestra Faustyna Kowalská. Toto setká-
ní mělo obrovský význam nejen pro něj, 
nejen pro ni, ale bez nadsázky pro katolí-
ky celého světa. Právě přičiněním P. So-
poćka totiž sestra Faustyna začala psát 
svůj později tak slavný Deníček, díky če-
muž a díky dalšímu úsilí P. Michala se do 
celého světa tak hojně rozšířil kult Boží-
ho milosrdenství.

„Toto je viditelná pomoc pro tebe na ze-
mi,“ můžeme číst ve Faustynině Deníčku 
na Sopoćkovu adresu. „On ti dopomůže 
splnit moji vůli. […] Je to kněz podle mého 
srdce, jeho úsilí je mi velice milé,“ ujišťuje 
Spasitel řeholnici s tím, že se mu zalíbilo 

Libor Rösner

Blahoslavený Michal Sopoćko
Byl vpravdě mužem devatera řemesel, přičemž ani to desáté v jeho přípa-

dě rozhodně nebyla bída, jak praví jedno naše přísloví. Penzum jeho pastorač-
ních aktivit je nesmírně bohaté – byl knězem působícím ve farnosti, vojenským 
kaplanem, univerzitním profesorem, zpovědníkem a duchovním vůdcem zasvě-
cených osob a bohoslovců, katechetou, činitelem na poli boje s alkoholismem, 
zakladatelem kongregace. Vše ale předčí jeho práce v apoštolátu Božího milo-
srdenství. Právě on se stal díky Boží Prozřetelnosti zpovědníkem a duchovním 
vůdcem sv. Faustyny Kowalské.

skrze otce Michala rozšířit slávu svého mi-
losrdenství. Jeho pak charakterizoval slo-
vy: „Jeho mysl je těsně spojena s mou“ a do-
dal, že nedovolí, aby v otázkách Božího 
milosrdenství jakkoli pochybil.

Co se samotného sestřina duchovního 
vedení týče, nebylo to v žádném případě 
tak, že by P. Sopoćko ihned propadl bez-
meznému nadšení z toho, že má před se-
bou vizionářku. Moudře a prozíravě byl 
zpočátku hodně opatrný k jejím zjeve-
ním, vlastně ho ta obezřetnost nikdy ne-
opustila. Důkazem toho je jeho příkaz, 
aby přísně rozlišovala mezi tím, co sku-
tečně pochází od Pána Ježíše Krista, a co 
už je její obrazotvornost, co už ke zjeve-
ní sama přidává, a do Deníčku zazname-
návala výlučně to první.

Samozřejmě se permanentně modlil 
o dar rozpoznání i pro sebe, jakož i o dar 
rady, jak tuto obdařenou duši vést a jak ji 
usměrňovat. Pro tyto účely se i radil se zku-
šenými zpovědníky, přičemž pochopitel-
ně neuváděl totožnost své penitentky. Tu 
pro změnu připravoval na těžkosti, které 
ji v důsledku takto velkého omilostnění 
čekají, a stejně tak na nepochopení a ne-
přijetí ze strany jejího okolí. Zůstává jeho 
převelikou zásluhou, jak se sestra Fausty-
na formovala a jakým způsobem o svých 
vizích nakonec referovala.

Přišla opět léta válečná. Litva se nej-
prve stala součástí tehdejšího SSSR a po-
té, co ji obsadili Němci, znamenala tato 
změna pro P. Michala nutnost skrývá-
ní, jelikož mu zcela reálně hrozilo zatče-
ní ze strany uchvatitelů, kterým neušlo, 
že se snaží pomáhat pronásledovaným 
Židům. Takto v podzemí založil v roce 
1941 Kongregaci sester Milosrdného Je-
žíše. Po osvobození Vilniusu vojsky pol-
ské Zemské armády začal na tamní uni-
verzitě znovu přednášet, avšak jenom do 
doby, než ji sovětské úřady zavřely poté, 
co město svévolně obsadila Rudá armáda. 
A protože mu opět hrozilo zatčení, odjel 
P. Sopoćko z města a SSSR do polského 
Białegostoku (Bělostoku), v jehož kněž-
ském semináři opět přednášel bohoslov-
cům, a to homiletiku, katechetiku a pas-
torální a asketickou teologii.

Patnáct let zde působil, krom toho 
dával exercicie, než roku 1962 odešel do 
kněžského důchodu, přičemž ani v něm 
nezahálel, ale nadále se věnoval po od-
borné stránce teologii a publikování. Ce-Blahoslavený Michal Sopoćko
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lý život se ostatně vyznačoval horlivostí 
a aktivitou, snahou o budování Božího krá-
lovství v srdcích věřících, zvláště pak šířil 
povědomí o Božím milosrdenství a úctu 
k němu. Šířil modlitbu korunky i obrázky, 
proslovil na toto téma desítky a stovky ká-
zání i rozhlasových katechezí, napsal řa-
du pojednání, usiloval o zavedení svátku 
Božího milosrdenství a přičinil se o nama-
lování prvního obrazu Ježíše Nejmilosrd-
nějšího Spasitele podle vize sv. Faustyny.

Sám přitom ve svém deníku někdy ve 
30. letech přiznával, že mu hodně dlou-
ho trvalo, než pochopil význam a hloub-
ku otázky Božího milosrdenství, jakkoli 
o něm často psal či kázal. Až musela při-
jít sestra Faustyna, která mu vše osvětlila, 
jak výslovně zmínil. Napsal tehdy dále, že 
odteď bude „důvěra v Boží milosrdenství, ší-
ření úcty k němu mezi druhými a bezmez-
né zasvěcení všech myšlenek, slov a skutků 
bez hledání sebe hlavní zásadou mého dal-
šího života a bude mi přitom pomáhat prá-
vě toto nesmírné milosrdenství.“

Samozřejmě dbal i o svůj vlastní vztah 
s Bohem a svou vlastní duši. „Čím bude ta 
touha po svatosti větší a palčivější, tím víc 
mě pobídne k bohabojnému a naprostému 
odevzdání se Pánu Bohu,“ zapsal si do své-
ho deníku. „Často jsem říkal: »Musím za-
čít!«, avšak příliš se mi to nedařilo. Nyní mu-
sím začít, ale už nestavím na sobě, nýbrž na 
pomoci Nejmilosrdnějšího Spasitele. Mírou 
lásky je láska bez míry.“

V Sopoćkově chápání byla svatost ně-
čím, co je neustále před námi. Ve spění 
k tomuto cíli nesmíme podle něj nikdy 
říct „dost, to už stačí“. Nemáme se ni-
kdy spokojit s dosaženým stupněm a být 
navíc kvůli tomu na sebe pyšní, poněvadž 
cíl je ještě daleko před námi.

Zemřel, nikdy neuspokojen se svým 
stupněm směřování ke svatosti, v bělos-
tockém řeholním domě sester misioná-
řek 15. února 1975. Takto psané datum 
nám toho moc neřekne. Když ovšem uve-
deme, že se jednalo o liturgickou památ-
ku sv. Faustyna, patrona sestry Faustyny 
Kowalské, později svatořečené, hned to 
má úplně jiný význam. Pochován byl na 
místním hřbitově, v roce 1988 byly jeho 
tělesné pozůstatky exhumovány a přenese-
ny do chrámu Božího milosrdenství. Prá-
vě v něm byl 28. září 2008 prohlášením 
za blahoslaveného uznán vysoký stupeň, 
jakého na své cestě ke svatosti dosáhl.

Přitom platí, že takového „dokonalého kli-
du“ nelze dosáhnout cestou lhostejnosti. 
Tento aseptický odstup: „Nemíchám se 
do věcí, držím si odstup“ – to není život, 
to je, jako bychom žili v laboratoři, uza-
vřeni, abychom neměli mikroby, nemoci. 
Pro mnoho svatých mužů a žen byl neklid 
rozhodujícím impulsem k tomu, aby změ-
nili svůj život. Tento umělý klid není dob-
rý, zatímco zdravý neklid, neklidné srdce, 
srdce, které se snaží najít svou cestu, to 
je dobré. Tak tomu bylo například u sva-
tých Augustina, Edity Steinové, Josepha 
Benedikta Cottolenga nebo Charlese de 
Foucauld. Důležitá rozhodnutí mají svou 
cenu, kterou přináší život, cenu, která je 
v dosahu každého: to znamená, že důle-
žitá rozhodnutí nepřicházejí v loterii, ne; 
mají svou cenu a vy ji musíte zaplatit. Je 
to cena, kterou představuje úsilí vlastního 
srdce, je to cena za rozhodnutí, cena za 
vynaložení úsilí. Není to zadarmo, ale je 
to cena, která je dosažitelná pro každého. 
Všichni musíme toto rozhodnutí zaplatit, 
abychom se dostali ze stavu lhostejnosti, 
který nás vždy sráží dolů.

Neútěcha je také výzvou k bezplatnos-
ti, k tomu, abychom nejednali vždy a jen 
s ohledem na citové uspokojení. Neútě-
cha nám dává příležitost růst, začít zralej-
ší a krásnější vztah s Bohem a s blízkými, 
vztah, který se neredukuje na pouhou vý-
měnu dávání a braní. Vzpomeňme si na-
příklad na své dětství: jako děti často vy-
hledáváme rodiče, abychom od nich něco 
dostali, hračku, peníze na zmrzlinu, něja-
ké svolení... A tak je nevyhledáváme kvůli 
nim samotným, ale kvůli nějakému zájmu. 
Největším darem jsou však oni, rodiče, 
a my to pochopíme postupně, jak rosteme.

Mnohé naše modlitby jsou také trochu 
podobné, jsou to prosby o laskavosti adre-
sované Hospodinu, aniž by se o něj sku-
tečně zajímaly. Jdeme a prosíme, prosíme, 
prosíme Boha. Evangelium poznamenává, 
že Ježíš byl často obklopen mnoha lidmi, 
kteří ho o něco žádali, o uzdravení, o ma-
teriální pomoc, ale nikoliv o to, aby byli 
s ním. Tlačily se na něj zástupy, ale byl 
sám. Někteří svatí, a dokonce i někteří 
umělci, meditovali o tomto Ježíšově stavu. 
Může se zdát zvláštní, neskutečné ptát se 

Ježíše: „Jak se máš?“ Je to naopak velmi 
krásný způsob, jak vstoupit do opravdo-
vého, upřímného vztahu s jeho lidstvím, 
s jeho utrpením, dokonce i s jeho zvlášt-
ní osamělostí. S ním, s Pánem, který s ná-
mi chtěl plně sdílet svůj život.

Dělá nám moc dobře, když se učíme 
být s ním, být s Bohem bez jakéhokoli ji-
ného cíle, stejně jako se nám to stává s lid-
mi, které milujeme: chceme je stále více 
poznávat, protože je dobré být s nimi.

Drazí bratři a sestry, duchovní život 
není technika, kterou máme k dispozici, 
není to program vnitřní „pohody“, který 
si můžeme naplánovat. Ne. Duchovní ži-
vot je vztah s Bohem, živým, neredukova-
telným na naše kategorie. A neútěcha je 
pak nejjasnější odpovědí na námitku, že 
zkušenost Boha je formou sugesce, pou-
hou projekcí našich tužeb. Neútěcha zna-
mená nic necítit, samá tma, ale i v neútěše 
hledáš Boha. V takovém případě, kdyby-
chom si mysleli, že je to projekce našich 
tužeb, bychom si ji vždy naprogramova-
li, byli bychom vždy šťastní a spokojení, 
jako deska, která opakuje stejnou hud-
bu. Ti, kdo se modlí, si naopak uvědo-
mují, že výsledky jsou nepředvídatelné: 
zážitky a pasáže z Bible, které nás čas-
to uchvacovaly, dnes kupodivu nevzbu-
zují žádný pohyb. A stejně tak nečekaně 
přinášejí nesmírný pokoj zážitky, setká-
ní a čtení, kterým člověk nikdy nevěnoval 
pozornost nebo se jim raději vyhýbal – ja-
ko například zkušenost kříže. Nebojte se 
neútěchy, pokračujte při ní s vytrvalostí, 
neutíkejte před ní. A v neútěše se snažte 
najít Kristovo srdce, najít Boha. A odpo-
věď přijde vždycky.

Tváří v tvář těžkostem se proto nikdy 
nenechte odradit, ale čelte zkoušce s od-
hodláním a s pomocí Boží milosti, kte-
rá nás nikdy nezklame. A pokud v sobě 
uslyšíme neodbytný hlas, který nás chce 
odvrátit od modlitby, naučme se ho od-
halit jako hlas pokušitele; a nenechme se 
jím ohromit: udělejme prostě pravý opak 
toho, co nám říká!

Děkuji.

Zdroj: https://www.vaticannews.va/cs 
(Redakčně upraveno)

O duchovní neútěše (2)
– dokončení katecheze papeže Františka ze str. 2
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POBOŽNOST KE CTI JEŽÍŠOVY 
PŘEČISTÉ KRVE

Těm, kdo se po 12 roků denně pomod-
lí sedmkrát Otče náš a Zdrávas, Maria ke cti 
Ježíšovy přečisté krve, slíbil Božský Spasitel 
udělit veliké milosti. Toto zaslíbení, které ob-
držela sv. Brigita, bylo potvrzeno papežem 

Inocencem X. Modlitby Otče náš a Zdrávas, Maria jsou v po-
božnosti doplněny sedmi krátkými modlitbami. Pobožnost 
schválila Svatá kongregace Sacro Collegio de propaganda fide 
a papež Klement XII.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Druhé vydání  
Brož., A6, 16 stran, 19 Kč

TAJEMSTVÍ SPÁSY • POBOŽNOST 
K SV. BRIGITĚ

15 modliteb vztahujících se k umučení 
a všem ranám Krista, které zjevil svaté Brigi-
tě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • V MCM 
vydání druhé • Brož., A6, 32 stran, 19 Kč

SVATÁ HODINA
Catalina Rivas • Přeloženo z angličtiny 
s přihlédnutím ke španělskému 
originálu • Úvod Monsignor 
René Fernández Apaza, arcibiskup 
z Cochabamby

Pán Ježíš apoštoly v Getsemanské za-
hradě napomíná: „Což jste nemohli jednu 
hodinu se mnou bdít“? Tato knížka obsa-

huje modlitby pro tuto svatou hodinu během adorace, které ob-
držela bolívijská mystička Catalina Rivas v soukromém zjeve-
ní Pána Ježíše a Panny Marie. Čtenář má možnost láskyplně 
bdít s Pánem Ježíšem ve spojení s Pannou Marií, která nejvěr-
něji setrvávala v rozjímání nad životem, smrtí a zmrtvýchvstá-
ním svého Syna a našeho Pána Ježíše Krista.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A6, 32 stran, 43 Kč

UMUČENÍ
Catalina Rivas • Z angličtiny přeložila Mgr. Radmila 
Válková

Bolívijská mystička Catalina Rivas byla v první polovině 
90. let 20. století vyvolena samotným Ježíšem, aby skrze ni 
předával světu svá poselství lásky a milosrdenství. Nazývá ji 
„svou sekretářkou“ a ona zapisuje to, co jí Ježíš diktuje. V krát-
ké době 15 dnů napsala Catalina tři rozsáhlé deníky velké du-
chovní hloubky, ačkoliv nemá ani středoškolské, ani teologic-
ké vzdělání. Všechny její zápisky byly shromážděny do osmi 
knih, které obdržely 2. dubna 1998 imprimatur arcibiskupa 
v Cochabambě, Mons. Reného Fernandeze Apazy. Od roku 
1994 je Catalina Rivas nositelkou stigmat, která se otevírají 
vždy na Velký pátek. Brožura obsahuje Ježíšovo poselství o je-
ho výkupném utrpení od poslední večeře 
až po zmrtvýchvstání. Následuje krátké 
vyznání, diktované Bohem Otcem, o ne-
konečné Lásce k Synu. Na závěr jsou při-
pojena slova Svaté Matky, ve kterých je 
vylíčeno utrpení Panny Marie.
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