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neměli žádné pocity viny. Snad je nemají 
mafiáni, ale právě proto jsou jejich mrt-
voly dobře ukryty ve sklepích. Každý člo-
věk potřebuje pocit viny.“

Nevidět více žádnou vinu, svědomí 
umlčené v tolika oblastech je nebezpeč-
ným onemocněním duše. Kdo není scho-
pen rozeznat, že zabít je hřích, upadl hlou-
běji než ten, kdo ještě rozeznává hříšnost 
svého jednání, protože je více vzdálen od 
pravdy a od obrácení.

Ne bez významu představuje Ježíš to-
ho, kdo sám sebe ospravedlňoval, jako 
ve skutečnosti ztraceného. Zatímco cel-
níka se všemi jeho mnoha vinami ozna-
čuje jako před Bohem ospravedlněného, 
farizeus se všemi svými skutečně dobrý-
mi skutky ospravedlněn není. Důvod ne-
spočívá v tom, že by celníkovy hříchy 
nebyly hříšné a farizeovy dobré skutky 
nebyly dobré. Neznamená to, že by dob-
ré lidské činy nebyly před Bohem dobré 
a jeho zlé činy nebyly zlé nebo nebyly tak 
důležité. Podstata toho paradoxního Bo-
žího soudu ukazuje přesně odpověď na 
naši otázku: farizeus již neví, že má také 
hříchy. On je zcela vyrovnán se svým svě-
domím. Ale toto mlčící svědomí jej činí 
nepřístupným vůči Bohu i vůči bližním, 
zatímco křik svědomí, které pobádá cel-
níka, uschopňuje ho pro lásku a pravdu. 
Ježíš může proto působit u hříšníků, pro-
tože se pro něho nestali nedostupnými 
za paravánem svého falešného svědomí 
a jsou přístupni změnám, které od nich 
Bůh požaduje.

Něco podobného nacházíme u Pavla, 
který říká, že pohané i bez zákona vědí, co 
Bůh od nich požaduje (srov. Řím 2,1–6). 
Celá teorie o záchraně skrze nevědomost 
se hroutí s tímto jediným veršem: Existu-
je neoddiskutovatelná přítomnost pravdy 
v člověku, oné pravdy Stvořitelovy, která 
je písemně zaznamenána ve zjevení Písma 
svatého. Člověk může vidět Boží pravdu 
na základě svého vlastního bytí. Nevidět ji 
je již samo o sobě hříchem. Kdo ji nevidí, 
nevidí, protože nechce vidět. Toto NE lid-
ské vůle, které brání poznání, je hříchem. 
Že se nerozsvítí signální světlo, je důsle-
dek toho, že se záměrně díváme jinam, 
abychom neviděli to, co nechceme vidět.

Z ĽOsservatore Romano13–14/91
Zdroj: Archiv Světla  

(Redakčně upraveno)

Křesťan následuje Krista. Kris-
tus je poutník, jenž vyšel 
vstříc člověku, kterému hro-

zí nebezpečí, že se ztratí, zabloudí nebo 
zůstane stát na místě.

Od té doby, kdy mu Ježíš vyšel vstříc, 
cesta a život člověka se stává poutí. Je-
žíš provází člověka a stává se mu Cestou, 
Pravdou, Životem, Světlem, Pokrmem.

Člověk je vlastně poutníkem, který ve 
všem hledá Boha jako odpověď na své 
otázky a není pro něj dobré, když se ně-
čím pozemským nechá zotročit nebo za-
stavit na cestě. Proto musí zůstat svobod-
ný a nesmí se nechat zotročit světskou 
závislostí. Když se křesťan rozhoduje 
pro půst a postí se, dosvědčuje tím svou 
víru, že jsou konečné skutečnosti, které 
mají nekonečný význam. Postit se zname-
ná osvobodit se od pozemského a nedo-
volit pozemským skutečnostem zamlžit 
pohled na věčné.

Stačí i povrchní pohled na biblické 
zjevení, abychom viděli, kolikrát se mlu-
ví o světských i posvátných hostinách 
a v Novém zákoně o Kristových hosti-
nách i o hostině eschatologické. Více než 
80krát nalézáme zmínky o hostinách, a to 
v rozličných situacích. Mezi nimi je nej-
známější paschální hostina, památka zá-
zraku lásky, jímž se Bůh ujal Izraelců a vy-
vedl je z Egypta. Izraelcům je řečeno vše 
o této hostině, na kterou nikdo z nich ani 
nesmí, ani nemůže zapo menout. (srov. 
Ex 12 a 13)

„Desátého dne tohoto měsíce si každý 
vezmete beránka podle svých rodů, berán-
ka na rodinu.

Kdyby byla rodina malá a na beránka 
by nestačila, přibere si každý souseda, kte-
rý bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil 
počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, sta-
novíte počet na beránka. Budete mít berán-
ka bez vady, ročního samce.“ (Ex 12,3–5)

Jednoznačně je určeno, jak je třeba 
ho jíst:

„Budete jej jíst takto: Budete mít přepá-
saná bedra, opánky na nohou a hůl v ru-
ce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův 
hod beránka.“ (Ex 12,11)

Přes všechnu skutečnost této hostiny, 
v jejím historickém kontextu, je tato hos-
tina určitě svým významem též eschato-
logická, neboť je symbolem eucharistic-
ké hostiny. Ježíš požívá paschu se svými 
učedníky a daruje Eucharistii. On je Be-
ránek Boží, který se obětuje nejen za ži-
vot izraelského národa, ale i celého svě-
ta. (srov. Lk 22,7–18 atd.)

Hostina, o níž hovoří prorok Izaiáš ve 
25. kapitole, je svým způsobem eschato-
logická.

„Hospodin zástupů připraví na této ho-
ře všem národům hostinu tučnou, hostinu 
s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, 
víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře od-
straní závoj, který zahaluje všechny ná-
rody, přikrývku, která přikrývá všechny 
pronárody. Panovník Hospodin provždy 
odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, 
sejme potupu svého lidu z celé země; tak 
promluvil Hospodin. V onen den se bude 
říkat: »Hle, to je náš Bůh. V něho jsme 
skládali naději a on nás spasil. Je to Hos-
podin, v něhož jsme skládali naději, bu-
deme jásat a radovat se, že nás spasil.« 

Fra Slavko Barbarić (1946–2000)

O postu
Eschatologická dimenze postu

Poselství Královny míru
„Drahé děti! Obracejte se a oblečte se v šat kajícníků 

a osobní hlubokou modlitbu a v pokoře žádejte od Nejvyš-
šího mír. V tomto milostiplném čase vás chce satan svést, 
ale vy, dítka, hleďte na mého Syna a následujte ho ke Kal-
várii v odříkání si a půstu. Jsem s vámi, protože mi Nejvyš-
ší dovolí, abych vás milovala a vedla k radosti srdce ve víře, 
která roste pro všechny ty, kteří Boha milují nade všecko. 
Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.“

Medžugorje, 25. 2. 2023
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VÝROČÍ ZVOLENÍ 
PAPEŽE FRANTIŠKA

Dne 13. března 2013 byl zvolen 
266. papežem katolické církve kar-
dinál František Bergoglio. Vyslyš-
me jeho opakované prosby o mod-
litbu za jeho osobu a modleme se, 
v době postní je příhodné se i postit, 
za něho a za Církev, kterou vede. 
Bůh jistě vyslyší prosby, které bu-
dou k němu úpěnlivě směrovány 
a budou podpořeny i postní praxí.

Redakce Světla

Ruka Hospodinova spočine na této hoře.“ 
(Iz 25,6–10)

Když Ježíš mluvil o království Božím 
v obrazech a podobenstvích, mluvil čas-
to o hostinách. Svatý Lukáš zapisuje Je-
žíšova slova.

„Vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouš-
kách vytrvali. Já vám uděluji království, ja-
ko je můj Otec udělil mně, abyste v mém 
království jedli a pili u mého stolu; usedne-
te na trůnech a budete soudit dvanáct po-
kolení Izraele.“ (Lk 22,28–30)

Po ustanovení Eucharistie Ježíš praví:
„Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto 

plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu 
s vámi pít kalich nový v království svého Ot-
ce.“ (Mt 26,29)

Tato hostina bude spolu s praotci víry:
„Pravím vám, že mnozí od východu i zá-

padu přijdou a budou stolovat s Abrahá-
mem, Izákem a Jákobem v království nebes-
kém; ale synové království budou vyvrženi 
ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zu-
bů.“ (Mt 8,11–12)

Podmínky účasti na hostině:
„S královstvím nebeským je to tak, jako 

když jeden král vystrojil svatbu svému synu. 
Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na 
svatbu, ale oni nechtěli jít. (...) Když král 
vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člo-
věka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl 
mu: »Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi 
oblečen na svatbu?«“ (Mt 22,2–3.11–12)

Hostina je připravena, všichni jsou po-
zváni, ale ne všichni se dostavili. A mezi 
těmi, kteří se dostavili, nebyli všichni ná-
ležitě připraveni na účast.

Ježíš hovoří o čekání na Ženicha, pro-
tože teprve po jeho příchodu, může hos-
tina začít. Chování lidí a konečné násled-
ky jsou růz né. Panny očekávají ženicha, 
aby s ním vešly na svatbu. Poněvadž ne-
přichází, zdřímly si. Pět jich vešlo na svat-
bu, protože měly olej v lampách, ale pět 
jich bylo nazváno pošetilými, protože ne-
byly připraveny vejít. (srov. Mt 25) Je tře-
ba být bdělým a čekat. Jakmile služebník 
usoudí, že se pán opozdí, a už není ocho-
ten čekat, resp. jakmile ztratí dimenzi če-
kání a zaměření k budoucnosti, soustředí 
se sám na sebe, na jídlo, pití, a tu dochází 
k nedorozuměním, konfliktům, válkám. 
(srov. Mt 24,45–50)

Půst činí člověka způsobilým čekat, 
neunavit se čekáním a současně se stává 
přímo svědectvím očekávání věčné hos-

tiny v krá lovství nebeském. Uskuteční se 
vše, co je řečeno v knize Zjevení sv. Jana:

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; za-
slechne-li kdo můj hlas a otevře mi, ve-
jdu k němu a budu s ním večeřet a on se 
mnou.“ (Zj 3,20)

Všichni  
jsou vyzváni k postu

Nesmíme zapomenout, že zdraví i ne-
mocní, mladí i staří, bohatí i chudí, svatí 
i hříšní se musí postit, ale zajisté s různý-
mi pro ně blahodárnými následky.

Zdraví, kteří se postí a modlí, budou 
mít více citu pro nemocné. Nemocní bu-
dou lehčeji snášet svůj kříž a podle zku-
šeností mnohých lidí se rychleji uzdraví.

Mladí si postem a modlitbou uchova-
jí svobodu a nedají se zotročit špatnými 
návyky, které budou snadněji rozpozná-
vat a úspěšněji proti nim bojovat.

Staří si postem a modlitbou lépe ucho-
vají vnitřní pokoj, budou radostněji pro-
žívat své dny, budou velkorysejší a vděč-
nější za svůj život.

Bohatí při postu a modlitbě pochopí, 
co skutečně potřebují z toho, co mají, 
a spíše se pak rozdělí se svými chudými 
bratry. Půst a modlitba jim pomohou, aby 
se v bohatství nestali pyšnými, a uchrá-
ní je od nespravedlivého chování. Půst 
a modlitba jim pomohou být vděčnými 
za to, co mají.

Chudým modlitba umožní lehčeji nést 
kříž chudoby. Neupadnou v pokušení do-
mnívat se, že kdyby měli víc nebo byli bo-
hatí, že by měli všechno. Půst je uchrání 
roztrpčenosti nad chudobou.

Hříšníkovi půst a modlitba pomohou 
lépe postřehnout jeho nedostatky i jeho 
odpovědnost, aby upřímněji konal pokání 
a dostal sílu osvobodit se od zla a hříchu.

Svatý bude modlitbou a postem růst 
v lásce, víře, naději, oddanosti a důvě-
ře v Boha.

Postem a modlitbou by se lépe ochrá-
nilo životní prostředí, bylo by méně od-
padu. Byli bychom ve stavu vyvarovat se 
celosvětového nebezpečí, že přírodní bo-
hatství spotřebujeme tak rychle, jako by-
chom byli poslední generací na světě.

Zatímco se rodí tato kniha, neustá-
le se hovoří o třetím tisíciletí, kladou se 
otázky, co nám přinese. Lépe je ptát se, 
jací vejdeme do třetího tisíciletí. Jakmile 
do něj vletíme svou pýchou, chamtivos-

tí, nenasytností v jídle a pití, ustavičným 
shonem za materiálními statky, tu bude-
me neustále narážet a rozbíjet se jedni 
o druhé v sobec tví a hrabivosti, a tak roz-
bíjet rodinné buňky, církevní společenství 
a svět vůbec.

Navrátit půst a modlitbu v biblickém 
smyslu znamená vytvořit podmínky k no-
vému životu.

PŮST NESMÍ BÝT
NADÁLE ZAPOMENUT 

A NEPOCHOPEN.
MUSÍ SE VRÁTIT ZPĚT  

NA SVÉ MÍSTO,
A TO KVŮLI NÁM SAMÝM,  

KVŮLI PŘÍRODĚ,
KVŮLI NAŠIM BLIŽNÍM

A KONEČNĚ PRO NÁŠ VZTAH 
S BOHEM!

Z knihy Postite srcem. Informativn centar 
Mir – Medjugorje, 2000

Překlad -js- (Redakčně upraveno)
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KŘÍŽ JAKO STROM ŽIVOTA
Kateřina Lachmanová

Pohled na Kristův kříž by v nás ne-
měl vyvolávat strach, úzkost ani depre-
si. Kupodivu nepřináší smrt, jak by se 
mohlo na první pohled zdát, ale rozhoj-
ňuje život. Proto v něm otcové církve 
viděli „strom života“. Kříž je ústředním 
symbolem křesťanství, proto v něm 
musí být zakódována radostná zvěst, 
několikavrstevná „dobrá zpráva“, bo-

hužel ne vždy na první pohled čitelná. A z toho důvodu vznik-
la tato knížka: aby nám životodárné tajemství Kristova kříže 
zazářilo v nové síle, abychom se naučili čerpat z pramenů mi-
losti, které z něj mohutně prýští do všech stran.

Pavel Nebojsa – Doron  
Brož., 115x165 mm, 76 stran, 199 Kč

ČLOVĚK MÁ VĚŘIT CELÝM 
TĚLEM • OD ANATOMICKÉHO 
POHLEDU K BIBLICKÉMU
Max Kašparů • Redigovala Markéta 
Protivánková • Odpovědný redaktor 
Pavel Mareš

Hlava, ústa, oči, uši, ruce, nohy 
a srdce. Na zdraví těchto sedmi částí 
našeho těla závisí kvalita našeho živo-
ta i život sám. Každá z nich přitom ne-
se svůj přesný význam v anatomickém 

slovníku i jasný smysl v biblickém textu. O sedmi částech lid-
ského těla vzniklo nejvíce přísloví, poučení i aforismů… Max 

Kašparů dokládá, že tělo a duše, tělesný a duchovní život tvo-
ří jeden neoddělitelný a vzájemně provázaný celek. Úvahy za-
končené biblickým citátem dokazují, že máme věřit oprav-
du celým tělem. Hlavou, protože víra má být rozumná. Ústy, 
protože jimi hovoříme s Kristem a o Kristu. Očima a ušima, 
protože jen skrze ně vidíme znamení doby a slyšíme hlas po-
třebných. Skrze naše ruce je naše víra činorodá. Pohyb našich 
nohou zajišťuje, že neustrneme na místě. Díky srdci je pak na-
še víra laskavá, a ne studená.

Karmelitánské nakladatelství  
ve společnosti KatMedia, s. r. o.  

Brož., 115x180 mm, 96 stran, 199 Kč

BILBOVA POUŤ • OBJEVUJEME 
TAJEMSTVÍ HOBITA
Joseph Pearce • Z angličtiny 
přeložila Lucie Cekotová

S knihou Bilbova pouť odhalíte pře-
kvapivě hluboký smysl klasického ro-
mánu J. R. R. Tolkiena Hobit, skrývají-
cí se za draky, trpaslíky a elfy. Bilbova 
výprava za nalezením a zabitím draka 
Šmaka je strhujícím příběhem odva-
hy a hrdinství, ale jak dokazuje reno-

movaný odborník na Tolkienovo dílo, Joseph Pearce, není to 
cesta jen samotného Bilba, ale i nás všech. Je to křesťanská 
pouť sebeoběti a lásky, odevzdání se prozřetelnosti a milosti. 
S Pearceovou knihou znovu prožijete napětí klasického Tolki-
enova příběhu, přitom však odhalíte jeho hluboce křesťanský 
smysl, který z Hobita činí vpravdě nadčasové dobrodružství.

Christianitas, s. r. o. • Váz., 125x200 mm, 136 stran, 250 Kč
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