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Ze všech vášní je hněv nejvíce 
zakořeněn v naší přirozenosti. 
Hněv a rozum jsou sice sluči

telné, protože hněv se zakládá na úvaze, 
na zhodnocení utrpěné křivdy ve srovná
ní s požadovaným zadostiučiněním. Hně
váme se jen tehdy, když nám někdo způ
sobil bezpráví, nebo když si myslíme, že 
jsme je utrpěli.

Ne každý hněv je hříšný. Existuje ta
ké spravedlivý hněv. Nejdokonalejší pří
klad takového hněvu máme v našem 
Pánu a Spasiteli, který vyčistil jeruza
lémský chrám. Byly velikonoční svátky 
a on vstoupil do chrámového podloubí. 
Narazil zde na lakomé prodavače, kteří 
předražovali a podváděli při prodeji hr
dliček a beránků, jež věřící kupovali pro 
své oběti.

Udělal z provazu důtky a s klidnou 
důstojností a obdivuhodným sebeovlá
dáním, které byly ještě mnohem půso
bivější než rány důtkami, vstoupil mezi 
ně. Osly a ovce rozehnal svými důtkami, 
zpřevracel vlastníma rukama stoly peně
zoměncům, takže se plazili za rozkutále
nými mincemi. Obrátil se na prodavače 
hrdliček a vykázal je ven z chrámového 
nádvoří. A všem adresoval tato slova: „Od
neste to, učinili jste z domu mého Otce 
lotrovské doupě.“ Tak se uskutečnilo, jak 
je napsáno: „Hněvejte se, ale nehřešte.“

Hněv není hříchem za těchto pod
mínek:

1. Když má spravedlivou příčinu, např. 
jde o ohrožení úcty k Bohu.

2. Neníli větší než jeho příčina, a člo
věk se při něm plně ovládá.

3. Když je opět rychle potlačen: „Slun
ce ať nezapadá nad vaším hněvem.“

Neoprávněný hněv

My se však budeme zabývat nespra
vedlivým hněvem, který nemá žádnou 
dostatečnou příčinu, je přehnaný, prud
ký a dlouhotrvající, hovoříme o hněvu 
a nenávisti vůči Bohu, o hněvu, který na 
šestině zeměkoule vyhladil náboženství, 
který ve Španělsku zapálil 25 000 koste
lů a kaplí a zavraždil 12 000 duchovních 
(za španělské občanské války). Máme tu 
na mysli nenávist, která se neobrací jen 
vůči Bohu, ale i vůči bližním a kterou pro

pagují apoštolové třídního boje, kteří mlu
ví hlučně o míru, ale s potěšením připra
vují a podporují války. Rudý hněv žene 
krev do tváří a bledý hněv ji opět tlačí do 
hloubky, takže obličej ztrácí všechnu bar
vu. Je to hněv, který chce okamžitě účto
vat, ránu za ránu, úder za úder, oko za 
oko, lež za lež, hněv zaťatých pěstí, kte
ré jsou připraveny rozdávat rány, ne aby 
bránily to, co má člověk rád, ale aby úto
čily na to, co nenávidí. Máme tedy co do 
činění s hněvem, který ničí naši kulturu, 
pokud jej láskou nezjemníme.

Náš božský Mistr přišel na svět, aby 
odčinil viny našeho hněvu. Naučil nás 
modlitbu: „Odpusť nám naše viny, jako 
i my odpouštíme našim viníkům,“ a dá
vá nám příkaz: „Milujte své nepřátele, 
dobrořečte těm, kteří vás nenávidí.“ Aby
chom mu ještě lépe rozuměli, dodal ješ
tě, abychom šli dvě míle s tím, kdo nás 
nutí, abychom šli jednu, a když nám be
re naši suknici, abychom mu dali i plášť.

Zakázal pomstu a odplatu: „Slyšeli 
jste, že bylo řečeno: Oko za oko, zub za 
zub. Ale já vám říkám, milujte své nepřá
tele.“ Toto jeho učení je tím působivější, 
že se jím sám řídí. Když mu jednou vy
čítali, že si více cení trpícího posedlého 
než stáda vepřů, neodpověděl a beze slo
va odjel člunem na druhý břeh. Vojákovi, 
který jej udeřil pěstí, řekl pokorná slova: 
„Jestliže jsem mluvil zle, dokaž to. Jestli
že jsem mluvil správně, proč mě biješ?“

Nenávist proti lásce

Dokonalé zadostiučinění za hněv při
nesl Pán na Kalvárii, kam jej dohnaly hněv 
a nenávist. Jeho vlastní lid jej nenáviděl 
a žádal jeho smrt na kříži. Nenáviděl jej 
zákon, protože nabídl svou spravedlnost, 
aby odsoudil Spravedlivého. Nenáviděli 
jej pohané, protože schválili jeho smrt, 
nenáviděly jej stromy a daly trní na jeho 
korunu. I země jej nenáviděla a vydala 
kov na kladivo a hřeby.

Jako by tato všeobecná nenávist mě
la být zosobněna, stála pod křížem prv
ní generace „zaťatých pěstí“, které viděl 
svět, jak se zvedají proti Boží tváři. Ten
krát trhali jeho tělo na kusy, jako dnes bo
ří jeho svatostánky. Jejich synové a dce
ry rozbíjeli ve Španělsku a v Rusku kříže, 

Arcibiskup Fulton J. Sheen (1895–1979)

Hněv
mítal: »A když tě TEN nahoře dnes v no
ci zavolá, co pak uděláš?« Začal jsem te
dy navštěvovat kostely, vybíral jsem si však 
ty, kde byly nejdelší řady před zpovědni
cí. Někdy jsem prosil: »Pane, nenechej mě 
jít ke zpovědi. Ty přece víš… já nemohu… 
schází mi náležitá lítost.«

A tak nastal 6. leden, a jelikož jsem 
při zasvěcení nechtěl být pokrytcem, začal 
jsem hledat výmluvy. Své ženě jsem řekl, že 
8. ledna mám naléhavé natáčení.

Ráno osmého dne jsem nevěděl, co mám 
dělat. O deváté jsem se toulal ulicemi Ří
ma, když jsem se najednou ocitl před kos
telem sv. Antonína na Via Merulana. Vešel 
jsem dovnitř, uviděl jsem prosklenou zpo
vědnici… a pomyslel jsem si: »Tam tedy ni
kdy nevejdu! Tento kněz miluje život více 
než ty.« Nehnul jsem se tedy z místa. Tu 
přišel jiný kněz, který vystřídal svého spo
lubratra. Podíval jsem se na kříž, který se 
mě dotkl, a řekl si: »Tomuto bych se doká
zal otevřít.« Ale přede mnou stálo ještě nej
méně dvacet lidí. Tu mi z ničeho nic první 
z čekajících řekl: »Prosím, pane, jděte nej
prve vy.« A už jsem si také klekl; bez toho, 
abych přesně věděl, jak k tomu došlo. Ne
vím, jak dlouho jsem mluvil, vím jen to, že 
jsem byl celý zpocený. Po rozhřešení jsem 
se zeptal: »A kdy můžu přistoupit ke sva
tému přijímání?« – »Pokud chcete, i teď 
hned,« odpověděl kněz. Při zasvěcení do
mu byla radost mé rodiny nepopsatelná, 
když všichni viděli, že také já jsem přijal 
svaté přijímání.“

Dva dny nato putoval Carlo za P. Piem, 
aby se vyzpovídal u něho. „Cítil jsem se 
před jeho přísností docela jistý, protože 
většinu svých hříchů jsem nechal v Římě. 
Když potom přišla řada na mě a já jsem 
se chystal otevřít ústa, Otec Pio mi přiká
zal: »Řekni mi všechno od roku 1946.« Ach, 
jak jsem se jen cítil! Když jsem mluvil, hle
děl jsem k zemi. »Podívej se na mě! Podí
vej se mi do tváře,« přikazoval mi, ale já 
jsem jednoduše nemohl. Tu řekl: »Přede 
mnou, který jsem ničím, se stydíš, ale JE
HO jsi urazil bez dlouhého přemýšlení. Jsi 
zbabělec, zbabělec!« A koleny mě potlačil 
tak, že jsem se málem sesunul z klekátka. 
Všechno chtěl slyšet. Až když jsem mu slí
bil, že změním svůj život, dal mi rozhřeše
ní. Od tohoto dne jsem začal skutečně žít.“

Z Víťazstvo Srdca 141/2021  
přeložil a upravil dd
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jí.“ Právě tady nachází Ježíš odpuštění: 
„Nevědí, co činí.“

Jak to, že umíme omlouvat svůj hněv 
proti druhým, ale nepřiznáváme svému 
sousedu, který je na nás zlý, stejné poleh
čující okolnosti? Říkáme, že ten či onen 
by nám odpustil, kdyby nám správně rozu
měl, a jeho hněv pochází právě jen z toho 
špatného pochopení. Proč by to nemělo 
platit také obráceně? Není snad možné, 
že bychom my znali důvody, které vedou 
bližního, právě tak málo, jak on zná na
še? Neobsahuje naše váhání k omluvě je
ho hněvu fakt, že ani nám nemůže být za 
stejných okolností odpuštěno? Neznáme 
sami sebe, a to je důvod, abychom druhým 
odpouštěli. Sami o sobě víme velice málo, 
ale chyby našich bližních, jejich provině
ní, slabosti a chyby známe tisíckrát lépe.

Kritika druhých není pěkná, ale nedo
statek sebekritiky je mnohem horší. Soud 
nad druhými by nebyl takovou nesprave
dlností, kdybychom napřed kritizovali sa
mi sebe. Kdybychom nechali reflektory 
svítit nejprve do naší vlastní duše, nikdy 
bychom se necítili oprávněni soudit bliž
ní. Jen z neznalosti naší vlastní skutečné 
situace přehlížíme, jak nutně potřebuje
me odpuštění.

Urazili jsme Boha? Má důvod hněvat 
se na nás? Proč se nesnášíme, když tak 
potřebujeme odpuštění, vykoupit je smi
lováním, které máme pro druhé? Přece 
proto, že nikdy důkladně nezkoumáme 
své svědomí.

Podívejte se do zrcadla

Známe své jméno, adresu, majetek. 
O své sebelásce, závisti, prolhané potře

bě pomlouvat, o našich vlastních hříších 
nevíme nic. Ano, nenávidíme ticho a sa
motu, abychom o sobě něco nepoznali. 
Utápíme hlas svého svědomí v radován
kách, rozptýlení a hluku, aby se nám ne
stalo nesnesitelným protivníkem. Kdyby
chom potkali takového člověka, jako jsme 
my, nenáviděli bychom jej.

Kdybychom o sobě věděli více, odpouš
těli bychom druhým. Čím přísnější jsme 
sami k sobě, tím větší ohled máme na dru
hé. Kdo se nenaučil poslouchat, nemůže 
poroučet, a kdo se nikdy neovládl, nemůže 
být milosrdný. Egoisté jsou vždy ti nejne
vlídnější, a ti, kteří jsou sami k sobě přís
ní, jsou k druhým plni laskavosti. Učitel, 
který toho málo zná, je nejneúprosnější. 
Jenom náš Pán, který tak zapomněl sám 
na sebe, že se stal člověkem a zemřel ja
ko zločinec, mohl prominout zločin svých 
katů, kteří jej ukřižovali.

Nenávidíš náboženství? Pak tě pálí svě
domí. Nenávidíš kapitalisty? Pak jsi chti
vý peněz a chtěl bys být jedním z nich. 
Nenávidíš dělníky? Pak jsi pyšný egois
ta. Nenávidíš své viny? Pak miluješ Boha. 
Nenávidíš hněv, svou sebelásku, svou po
drážděnost, všechny své špatnosti? Pak jsi 
dobrý, protože „kdo nenávidí svůj život, 
nemůže být mým učedníkem“.

Druhé poučení z prvního Ježíšova slo
va na kříži je, že jeho odpouštění nezná 
hranic. Náš Pán odpustil, protože sám 
byl nevinný, a ne proto, že jemu bylo od
puštěno. Proto musíme odpouštět nejen 
tehdy, když jsme dosáhli odpuštění, ale 
i tehdy, když jsme nevinní.

Tento problém jednou znepokojoval 
Petra, když se ptal: „Kolikrát mám od

„Nebylo by třeba žádných poučení, kdybychom nechali promlouvat své skutky.
Nebylo by žádných pohanů, kdybychom byli opravdovými křesťany, kdybychom 

dodržovali Boží přikázání, kdybychom snášeli křivdy a ublížení, kdybychom na-
dávky odpláceli požehnáním a zlo dobrem.

Nikdo by nebyl tak nedůtklivý, že by nepřijal pravé náboženství, kdybychom 
tak všichni žili.

Ale my uctíváme peníze zrovna jako oni, dokonce ještě více, ze smrti máme 
strach jako oni.

Bojíme se chudoby jako oni, nemoc snášíme hůř než oni.
Za poctami a vysokým postavením se honíme jako oni, stejně jako je nás trá-

pí lakota.
Jak je chceme přesvědčit o své víře? Zázraky? Zázraky se nedějí. Svým chová-

ním? Ale to je špatné. Láskou? Nejsou vidět ani její stopy.
Proto se budeme jednou zodpovídat nejen za své vlastní hříchy, ale za všechny 

škody, které jsme svým chováním způsobili.
Kdy už přijdeme k rozumu? Probuďme se!“

Sv. Jan Zlatoústý († 407)

jako tehdy tloukli samotného Ukřižova
ného na Kalvárii.

Zaťatá pěst není vynález a zname
ní dvacátého století. Lidé, jejichž srdce 
dnes ztvrdla jako pěst, jsou jenom po
tomky těch, kteří stáli pod křížem, ja
ko klacky zvedali své pěsti proti Lásce 
a ochraptělým hlasem zpívali internacio
nálu nenávisti.

Koho by nenapadla při pohledu na 
zaťaté pěsti myšlenka, zda byl někdy na 
místě neúprosný rozsudek, jestli se někdy 
mohl nevinný vzepřít, jestli někdy byla na 
místě Boží pomsta, pak že by to bylo prá
vě v tomto okamžiku.

A právě tady, kde se spojil srp a kladi
vo, aby vysekaly trávu a vztyčily kříž, aby 
prorazily ruce a nohy hřeby a znemožni
ly jim tak rozdávání lásky, v tomto oka
mžiku On, podobný stromu, který sekeru, 
jež na něho dopadla, pokryje balzámo
vou vůní, vyslovil modlitbu, která zde na 
zemi poprvé znamená dokonalé zadosti
učinění za nenávist a hněv: „Otče, odpusť 
jim, neboť nevědí, co činí.“

Tato první Ježíšova slova na kříži nám 
sdělují dvě pravdy:

1. Odpuštění je možné právě pro ne
vědomost.

2. Odpouštějící milosrdenství nezná 
hranic.

Dosahujeme odpuštění, protože jsme 
nevědomí. Božská Nevinnost tak nazvala 
svůj důvod, který musí být tak velký jako 
vina. Ve svém prvním svatodušním kázá
ní omlouval Petr ukřižování nevědomos
tí, kterou měl v tak čerstvé paměti: „Ne
boť jste zabili Původce života... ale já vím, 
bratři, že vy i vaši zákonodárci jste to uči
nili z nevědomosti.“

Proč není odpuštění  
pro padlé anděly?

Jestliže se páchá zlo s plným vědo
mím a jasným poznáním důsledků, pak 
nezůstává pro odpuštění žádný prostor. 
Proto také není pro padlé anděly žádné
ho odpuštění, protože věděli, co činí. My 
to nevíme, my žijeme v nevědomosti a ví
me velice málo o sobě i o jiných. Nevíme 
nic o jiných! Jak málo známe jejich mo
tivy, jejich dobrou víru, okolnosti jejich 
jednání! Když nám druzí činí zlo, zapo
mínáme často, jak málo můžeme vidět do 
jejich srdce, a říkáme: „Pro ně není žád
né omluvy, věděli velice dobře, co děla
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Kapitola 3

ŠŤASTNÉ ROKY V CAPRIGLIU

Vesnice, které ukradli hrad

Capriglio je vesnička (400 obyvatel) 
na nevelkém předhůří Alp, obklopená ze
lenými kopečky vlnitého Monferrata. Do
my se v té době soustřeďovaly kolem hra
du hrabat Conti Radicati Passerano. Teď 
už hrad neexistuje. Naopak ještě existují 
osady, na které se Capriglio, jako všech
ny zemědělské vesnice, dělilo.

Markéta Occhiena se narodila v osa
dě „La Cecca“, utopené v zeleni lesů, 
v níž byly některé oblasti, kde bylo mno
ho slunce, proměněny ve vinice. Z oken 
svého domu mohla Markéta vidět hlu
boké údolí, jímž protékal potůček, který 
se potom vléval do bystřiny Tra versa. Na 
druhé straně za kopcem bylo vidět stře
chy domů z Mori alda s kantonem Becchi 
a s rozložitým statkem advokátů Biglio
ne. Neuměla si ani představit, že jednou, 
oblečená jako nevěsta, pře jde toto údo
lí a půjde bydlet do onoho kantonu jako 
matka dvou dětí.

První slova: Zdrávas, Maria

Na humně rodné zemědělské usedlosti 
prožila Markéta své šťastné dětství i přes 
smutné časy, které na kopečky přinášeli 
vojá ci a odbojníci. Pod mírným pohledem 
maminky a babičky si hrála a smála se spo
lu s Mariannou a s bratry a sestrami, kte
ré jí Pán rok od roku posílal: František, 
Lucie, Michal. Jako všechny děti na svě
tě pokoušely se pohladit slepice a husy, 
tahaly kočku za ocas, běhaly za holuby, 
kteří ihned vzlétali do vzduchu.

Markéta nikdy nechodila do školy. Dě
ti na vesnici v té době se neučily ani číst 
a psát. Nechodily ani do školky, protože 

něco tako vého ještě tehdy neexistovalo 
a ani toho nebylo třeba, protože na kaž
dém humně byly děti ze dvou až tří rodin, 
a tak to byla tako vá mateřská školka. Tak 
se učila „být v kolektivu“, aniž by chápala 

význam tohoto slova. Kněží chodili žehnat 
domy, říct povzbudivé slovíčko starouškům 
a pohladit děti. První slova, která ji matka 
naučila, byla „Zdrávas, Maria“.

Čtyři epizody ve světle lampy

Když šla Markéta do Turína v posled
ní fázi svého života dělat kuchařku, krej
čovou a matku chlapcům z Oratoře zalo
žené jejím synem Donem Boskem, je ji 
vidět rok po roce obklopenou prvními ve
lice mladými „salesiány“, kteří po ní chtě
li zprávy, epizody, zají mavosti z dávných 
let. Chtěli vědět všechno o Donu Bosko
vi a také o ní a o její rodině.

Jan Bonetti, Dominik Rufino, Giovan
ni Battista Francesia byli mladíci velice 
schopní, inteligentní, kteří ji měli rádi ja
ko synové. Od nich se nechala přemluvit, 

Teresio Bosco

Maminka Markéta (4)
Život matky Dona Boska

pustit svému bratru? Sedmkrát?“ Petr si 
myslel, že tím vymezuje svému slitování 
široké hranice, protože uváděl o čtyřikrát 
více, než nabízeli židovští učitelé. Petr na
vrhl hranici, za kterou by už nebylo od
puštění. Domníval se, že právo na odpuš
tění se vyčerpává po sedmi urážkách. Je 
to přibližně tak, jako by řekl: „Jsem ocho
ten zapomenout na tvůj dluh, pokud ne
překročí sedm korun. Ale když tvůj dluh 
tuto hranici překročí, pak již ani já ne
jsem povinen ti prominout tvůj dluh. Pro 
osm korun ti už můžu zakroutit krkem.“

Bez hranic je jako bez konce

Pán odpověděl Petrovi, že odpuště
ní nemá žádné hranice. Je třeba se vzdát 
všech práv a popřít všechny hranice: „Ří
kám ti, ne sedmkrát, ale sedmdesátkrát 
sedmkrát.“ To neznamená doslova 490, 
ale bez konce.

Spasitel vypráví ještě podobenství o ne
věrném správci. Když mu pán odpustil 
10 000 talentů, šel a handloval se se slu
žebníkem o 100 denárů. Svým nemilosr
denstvím zmařil získanou milost. Jeho vi
na není v tom, že nebyl milosrdný, když 
sám potřeboval milosrdenství, ale že zů
stal bez milosti, když jemu se milosti do
stalo: „Tak učiní můj nebeský Otec s vá
mi, jestliže neodpustíte jeden druhému.“

Odpusť, a bude ti odpuštěno. Zanech 
hněvu proti svému bližnímu, a Bůh za
nechá svého hněvu vůči tobě. Poslední 
soud jsou žně, kde budeme sklízet, co 
jsme zaseli. Když jsme za života zaséva
li hněv vůči svým bratřím, budeme sklí
zet oprávněný Boží hněv. Nesuďte, abys
te nebyli souzeni.

Když jsme ale za života ze srdce od
pouštěli, udělá vševědoucí Bůh v den sou
du něco zcela zvláštního: nebude přidá
vat, ale odčítat. On, jehož paměť sahá 
do věčnosti, nebude si pamatovat naše 
viny. Tak budeme podruhé zachráněni 
Boží „nevědomostí“. Když odpouštíme 
bližnímu, protože neví, co činí, Bůh od
pustí nám, protože nebude myslet na to, 
co jsme činili. Při pohledu na ruku, kte
rá nyní, jelikož zaznívá první slovo z kří
že, s láskou žehná nepříteli, zapomene, 
že to byla kdysi zaťatá pěst zbarvená kr
ví křesťanů.

Z archivu Světla  
(Redakčně upraveno)

Vinou zlých lidí se nepochybně děje mnohé proti Boží vůli, avšak Boží moudrost 
a moc jsou tak velké, že všechno, co zjevně odporuje jeho vůli, ve skutečnosti spěje 
k dobrým výsledkům či cílům, jež Bůh předem vytyčil. Bůh prosazuje svou dobrou 
vůli prostřednictvím špatné vůle zlých lidí. Tak se skrze nenávist Židů uskutečnil 
Otcův láskyplný plán a Ježíš pro nás vytrpěl smrt.

Sv. Augustin
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MALÁ CESTA SVATÉ TEREZIE 
Z LISIEUX
Jacques Philippe • Z francouzštiny přeložila 
Kateřina Lachmanová

Kniha přibližuje jádro poselství mladé kar
melitky, jež zemřela ve věku pouhých 24 let 
v roce 1897 a kterou papež Jan Pavel II. pro

hlásil o sto let později za učitelku církve. Autor knihy zde uka
zuje, v čem spočívá ona „zcela nová cesta“ neboli „malá ces
ta“, již Terezie objevila, žila a později také předávala druhým. 
Vnímala, že Bůh chce tuhle cestu ukázat zástupům „malých 
duší“, všem lidem slabým a zranitelným, aby je tak pozvedl až 
k nejvyššímu stupni lásky. Správně tušila, že smrtí její poslání 
rozhodně nekončí… Nečekaně rychlé šíření Terezčina učení 
pokračuje i nadále. Je důkazem toho, že její touha nebyla pou
hou iluzí, což plně koresponduje s Otcovou moudrostí, který 
„tyto věci ukryl před moudrými a učenými, a odhalil je malič
kým“. Dobrý Bůh v tom opět překonal všechna její očekávání.

Paulínky • Druhé, přepracované vydání  
Brož., 115x175 mm, 176 stran, 249 Kč

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

Lidská samota je pro každého člověka těž
kým stavem. V dnešním složitém světě ji pro
žívá mnoho lidí kolem nás, mezi nimi velký 
zástup vdov a vdovců. Mezi těmi, kteří nás učí 

důstojně obstát v tomto nelehkém období, stá le stojí na prv
ním místě sám Boží Syn. Zvláštním způsobem promlouvají 
k osamoce nému lidskému srdci zastavení jeho křížové cesty. 

A tato křížová cesta je určena právě vdovám a vdovcům. Ke 
každému zastavení je připojena ilustrace. Spojení s trpícím 
Kristem může ovdovělým pomoci najít nové duchovní bohat
ství v jejich osamoceném životě.

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

STANISLAV KRÁTKÝ • KNĚZ, POLITICKÝ VĚZEŇ, 
DĚLNÍK A BISKUP SKRYTÉ CÍRKVE ANEB ŽIVOT 
KNĚZE VE DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ
Miroslav Nedorostek • Odpovědný redaktor Zdeněk Granát 
Recenzent Peter Morée Dr.

Podrobný životopis Stanislava Krátkého vychází z rozsáhlé
ho archivního výzkumu, rozhovorů s pamětníky i kritického stu
dia archivů Státní bezpečnosti. Stanislav Krátký (1922–2010) 
se narodil a vyrostl v Brně, kde i vystudoval teologický seminář. 
Během studia absolvoval totální nasazení v Polsku. Po vysvě
cení na kněze roku 1946 působil v Žarošicích, BrněŘečkovi
cích a BrněHusovicích (kde spolupracoval s Dominikem Pec
kou OP), v Žeroticích, mj. organizoval tajné vzdělávání kněží. 
Roku 1958 byl odsouzen ke třem rokům vězení, po propuště
ní pracoval jako jeřábník. V srpnu roku 1968 byl tajně vysvě
cen na biskupa pro úkoly skryté církve. Po roce 1968 působil 
jako farář v Kunštátě a v Hrádku u Znojma, od roku 1999 byl 
proboštem v Mikulově. V roce 1969–70 před
nášel na olomoucké teologické fakultě. Patřil 
mezi spoluzakladatele Radia Proglas a byl hna
cí silou mnoha dalších akcí a projektů.
Centrum pro studium demokracie kultury (CDK) 

Brož., A5, 196 stran + 16 stran černobílé 
fotografické přílohy, 298 Kč
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