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Editorial

D

nešní slavnost je v liturgickém kalendáři
ojedinělá. Jen třikrát
v celém církevním roce totiž slavíme památku tělesného narození. K našemu Pánu Ježíši Kristu
se tak připojují dvě postavy, které jsou s ním těsně spjaty: je to
jeho nejsvětější Matka, od níž
přijal svou lidskou přirozenost,
a pak je to ten, který mu jako jeho Předchůdce připravoval cestu
k veřejnému působení. Celá tato
trojice se v režii Ducha Svatého
podivuhodně setkala v Zachariášově domě. Maria zde při této
příležitosti poprvé vystupuje veřejně jako Prostřednice všech milostí, když ji nejvyšší organizátor
dějin spásy, Duch Svatý, přivedl
k Alžbětě, aby tak zprostředkoval
jedinečné historické a milostiplné setkání osob dosud nenarozených, Syna Nejvyššího s největším z Proroků, a naplnil již
v matčině lůně svou božskou milostí toho, který je povolán, aby
jednou osobně představil Izraeli
a světu Božího Beránka.
Všimněme si, jak Božímu Synu, který měl přijít na svět, aby
vysvobodil lidské pokolení z moci
Satana, nesmírně záleželo na tom,
aby své první a nejbližší spolupracovníky mocí své budoucí výkupné oběti předem zcela osvobodil
z moci Zlého: Maria jako jediná
z lidí byla bez hříchu počata a Jan
jako jediný se bez hříchu narodil.
Všichni Ježíšovi spolupracovníci
musí být čistého a pokorného srdce. Proto také Jan celý svůj život,
který prožil v dokonalém zasvěcení, celibátu a oddanosti Bohu,
usiloval o naprostou čistotu a ryzost svého srdce v neobvykle přísné askezi. Když začal veřejně vystupovat, kázal tedy nejen svým
slovem, ale také důslednou kázní a svatostí svého života. Nikdo
mu nemohl vytýkat, že žádá něco, co sám nezachovává. Jan je
jasným prototypem skutečného
evangelizátora.
Bůh mu určil závažný a nevděčný úkol: připravit a zahájit
oficiálně mesiánskou dobu hlá-
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sáním pokání a obrácení národu,
který se zpronevěřil svému poslání. Stál přitom sám proti všem,
ale nijak si svou úlohu nezjednodušoval. Požaduje ode všech
upřímné a nekompromisní obrácení a zcela otevřeně oznamuje
svým soukmenovcům, že do Božího království nemohou vstoupit
s odvoláním na svůj rod, původ
a předky, ale pouze na základě
upřímného pokání a radikálního obrácení. V Božím království
je místo jen pro ty, kdo se zcela
zřeknou všeho, co je s tímto královstvím neslučitelné. Jan nepokládal za potřebné, tím méně
za nutné projevovat nejdříve vůči svým posluchačům vstřícnost
a tolerovat jejich mentalitu jako
výsledek společenského vývoje
v dané epoše. Pro všechny bez
rozdílu v minulosti, přítomnosti i budoucnosti platí jeden Boží
zákon: ty, kteří nebudou přinášet dobré ovoce, čeká neuhasitelný plamen. Že tento nesmlouvavý požadavek a postoj neměl ze
své hlavy, potvrdil sám Spasitel
chválou, kterou pak pronesl na
jeho adresu. Ostatně Ježíš si pak
při svém působení počínal stejně
jako jeho Předchůdce a následovali ho v tom i jeho apoštolové.
Všichni také Janem počínaje za
svou nekompromisní věrnost Bohu, svému poslání a hlásané pravdě zaplatili svým životem. Stali se
závazným příkladem pro všechny hlasatele evangelia.
Jan nekřtil kohokoliv, kdo
o tento křest projevil zájem, ale
jen ty, kteří upřímně vyznali své
hříchy, a v tom se ho nikdo neodvážil podvádět, protože všem bylo zjevné, že jim vidí až na dno
duše a umí pyšné a pokrytce nazvat veřejně pravým jménem.
Demaskoval falešné vůdce před
celou veřejností jako zmijí plemeno, sotva je uviděl přicházet,
ještě dříve než sami otevřeli ústa.
Jan se ani v nejmenším nesnažil
nejdříve se zavděčit svým posluchačům, aby získal jejich přízeň.
Co by odpověděl na námitku, že
Dokončení na str. 12
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razí bratři a sestry,
je to chvíle velké
radosti a společenství, jaké prožíváme toto ráno při
eucharistické slavnosti. Je to velké shromáždění spojené s Petrovým nástupcem, které vytvářejí
věřící přicházející z mnoha národů. Nabízí se nám výrazný obraz církve, jedné a univerzální,
založené Kristem, a plod onoho
poslání, které, jak jsme slyšeli
v evangeliu, svěřil svým apoštolům: Jděte a získejte mi za učedníky všechny národy, křtěte je ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. (srov. Mt 28,18–19) (…)
Ve druhém čtení nám apoštol
Pavel připomíná, že ve křtu jsme
přijali Ducha Svatého, který nás
spojuje v Kristu jako bratry a uvádí nás do vztahu k Otci jako syny, takže můžeme volat: „Abba!
Otče!“ (srov. Řím 8,15.17) V té
chvíli nám byl dán zárodek nového, božského života, aby rostl až
do konečného naplnění v nebeské slávě; stali jsme se údy církve, Boží rodiny, „sacrarium Trinitatis“ – svatyní Trojice, jak ji
nazývá svatý Ambrož, lid, který
– jak učí 2. vatikánský koncil –
„získává svou jednotu z jednoty Otce i Syna i Ducha Svatého“ (LG 4). Liturgická slavnost
Nejsvětější Trojice, kterou dnes
slavíme, nás zve, abychom rozjímali o tomto tajemství, ale vybízí nás také k úsilí žít v společenství s Bohem a spolu navzájem
podle trinitárního vzoru. Jsme
povoláni, abychom svorně přijímali a předávali pravdu víry; žít
ve vzájemné lásce vůči všem, sdílet radosti i utrpení, učit se přijímat a žádat odpuštění, oceňovat
různá charismata pod vedením
pastýřů. Jedním slovem, je nám
svěřen úkol budovat církevní společenství, aby bylo stále více rodinou, schopnou odrážet krásu
Trojice a evangelizovat nejen slovem, ale, řekl bych, vyzařováním,
silou prožívané lásky.

Rodina – obraz Trojice
Povolána být obrazem jednoho Boha ve třech Osobách je nejen církev, ale také rodina založená na manželství mezi mužem
a ženou. Na počátku totiž stvořil Bůh člověka ke svému obrazu,
k obrazu Božímu ho stvořil, jako
muže a ženu ho stvořil. Bůh jim požehnal a řekl: Ploďte a množte se.
(Gn 1,27–28) Bůh stvořil lidskou
bytost jako muže a ženu se stejnou důstojností, ale také s vlastními komplementárními charakteristikami, aby byli každý darem
pro druhého, vzájemně se oceňovali, vytvářeli komunitu lásky
a života. To, co činí lidskou osobu autentickým obrazem Trojice, obrazem Boha, je láska. Drazí
manželé, životem v manželství si
nedarujete nějakou věc nebo aktivitu, ale vnitřní život. Vaše láska
je plodná především pro vás samotné, protože toužíte uskutečňovat dobro jeden pro druhého,
zakoušet radost z přijímání i darování. Dále je plodná v plození, velkodušném a odpovědném,
v dětech, v pečlivé starostlivosti
o ně a v pozorné a moudré výchově. Konečně je plodná pro
společnost, protože rodinný život je první a nenahraditelná
škola sociálních ctností, jako je
úcta k osobám, vděčnost, důvěra, odpovědnost, solidarita, spolupráce. Drazí manželé, pečujte
o své děti a ve světě ovládaném
technikou jim předávejte s klidem a důvěrou důvody života, sílu víry, vytyčujte jim vysoké cíle
a buďte jim oporou v jejich křehkosti. Ale i vy, děti, umějte udržovat vždy hluboký vztah lásky
a pečlivé starosti o své rodiče, také vztahy mezi bratry a sestrami
ať jsou příležitostí pro růst lásky.
Boží plán s lidským manželstvím nachází svou plnost v Ježíši Kristu, který povýšil manželství na svátost. Drazí manželé, se
Dokončení na str. 12
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řijmi pozvání na velkou slavnost
v domě Pánova předchůdce. Vstup
sem s velikou úctou, neboť je zde
přítomna ta nejvznešenější společnost. Blažené rodiče potkala nevýslovná radost a čest.
Ačkoliv byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání, (1) přesto se
zdálo, jako by jejich modlitba byla marná,
protože zůstávali bezdětní i ve značně pokročilém věku. Na utrpení spravedlivých lidí však Bůh shlíží s velkým zalíbením. Především v takovém případě platí Žalmistova
slova, že Hospodin zarmucuje i potěšuje.
Jestliže vyslyšení odkládá, pak je to proto,
aby své věrné o to slavněji zapojil do svého
díla. Po dlouhém čekání obdrží syna, který
předčí všechny ostatní. Ten, komu má jednou připravit příchod, prohlásí o něm, že
je největší z těch, kteří se narodili z ženy.
Připomeň si, co se stalo před devíti měsíci v jeruzalémském chrámě: spravedlivý
Zachariáš si vyprošoval dlouhá léta nejen
syna pro svůj kněžský rod. Vzýval Hospodina a také přinášel oběti v čele velkého zástupu, který toužebně prosil o příchod Mesiáše. Spoj se s touto vroucí modlitbou tolik
potřebnou i v dnešní době. Ukaž Pánu ten
rostoucí počet duší, které padají do záhuby a potřebují, aby k nim přišel Zachránce
a s ním i mnoho jeho pomocníků.
Při nečekaném andělově zjevení a zprávě se Zachariáš nejdřív zaradoval, ale jeho
víra hned nato zakolísala při pomyšlení, zda
vůbec může dojít k početí mezi manželi tak
pokročilého věku. Jestliže nás Bůh volá k mimořádným věcem, žádá od nás právem také mimořádnou víru. Zachariášova několika
měsíců trvající němota bude nejen požadovaným znamením, ale také napomenutím,
že neuvěřil slovům, která se naplní, až přijde
čas (2). Máme-li přijmout od Pána poslání,
není naší starostí uvažovat, zda to nepřesahuje jeho božskou moc. Vždyť právě v takových situacích se má prokázat, že u Boha není nic nemožného (3).
Doprovoď Zachariáše na jeho cestě domů. Nereptá na svůj časný trest, již neklesá na mysli. Jeho pochybnosti se v modlitbě
rozptýlily a naděje posílila. Také jeho zbožná manželka se pokořuje před Boží velebností a klaní se Všemohoucímu, který ponižuje
i povyšuje, zarmucuje i potěšuje. A k tomuto
potěšení nemalou měrou přispěla i návštěva Matky Vykupitele, který přišel, aby sám
požehnal plodu počatému v lůně (4), které lidé již pokládali za neplodné.
Syn Zachariáše a Alžběty bude první
z těch, kteří se nenarodili z vůle těla, ani
z vůle muže, ale z Boha, z jeho vůle. (5) Ze
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Narození Předchůdce
Zamyšlení nad liturgickými texty
dnešní slavnosti
Bůh vyslyšel jeho modlitbu.
všech okolností jeho narození je zřejmé, že
člověk je zde jen nástrojem Božího plánu,
Boží moci a Božího milosrdenství. Proto
také tomuto dítěti, které je od svého početí zvláštním způsobem zasvěceno Hospodinu, dá jméno sám Bůh: bude se jmenovat Jan, tj. „Boží milosrdenství“. Tak také
lidé z okolí a příbuzní chápali jeho narození: mluví o něm jako o jako projevu Božího
milosrdenství. Kdykoliv budou rodiče vyslovovat toto jméno, budou oslavovat toto
milosrdenství, které Hospodin neprokázal
jen jim, ale celému lidskému pokolení. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození (6), řekl anděl Zachariášovi při zvěstování v chrámě. Šťastný otec
prožívá dnes tuto radost současně s radostí, že se mu vrací řeč a může hlasitě velebit
Pána. Bůh obdařil člověka řečí především
proto, aby velebil Boha. A tuto povinnost
si člověk připomíná zvláště tehdy, když se
jeho žalost díky Boží dobrotě změní ve velkou radost. Věru požehnaný je jeho dům,
ve kterém poprvé zazněly dva ze tří novozákonních chvalozpěvů.
Jakkoliv veliká je radost tohoto otce, jeho
pozornost se neupíná nejdříve k právě narozenému synu, ale nejdříve chválí Hospodina, že splnil sliby dané prorokům a že už je
v Izraeli přítomen mocný Spasitel z rodu jeho služebníka Davida. To on zachrání Izrael
z rukou nepřátel a všech, kdo nás nenávidí.
Sdílej se Zachariášem jeho radost s vědomím, že znáš mnohem více důvodů, proč
chválit Pána za jeho příchod. To, co vidí on
jako Duchem Svatým poodhalenou budoucnost, to už můžeš prožívat jako skutečnou
přítomnost Spasitele. Boží Syn přebývá mezi námi, abychom mu beze strachu sloužili
po všechny dny svého života, protože nás
vysvobodil z rukou nepřátel.
To, co tento starozákonní kněz hovoří
o svém synu, týká se ovšem i tebe. I ty jsi
povolán, abys šel před tváří Páně a připravoval jeho cestu, šířil poznání spásy. Je to
smutná skutečnost, že dva tisíce let po jeho
příchodu je stále tolik lidí, kteří žijí v temnotě a ve stínu smrti, a že dokonce těchto
lidí ještě přibývá.
Dílo spásy opravdu spočívá jedině v odpuštění hříchů. Jan bude svým slovem i svým
Dokončení na str. 13

Liturgická čtení
1. čtení – Iz 49,1–6
Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy, které
jste v dáli! Hospodin mě povolal od matčina
lůna, již v mateřském životě nazval mě jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč, ve
stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém toulci mě schoval. Řekl mi:
„Jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se
tebou.“ Já však jsem pravil: „Nadarmo jsem
se namáhal, naprázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu. Mé právo je však jistě u Hospodina a má mzda u mého Boha.“ Avšak nyní
praví Hospodin, který si ze mě utvořil služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele.
Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh
je mou silou. Řekl mi (tedy): „Nestačí, že jsi
mým služebníkem, abys obnovil Jakubovy
kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto
tě dám národům jako světlo, aby se spása má
rozšířila až do končin země.“
2. čtení – Sk 13,22–26
Pavel řekl: „Bůh dal praotcům za krále Davida,
o něm vydal pochvalné svědectví: ‚Nalezl jsem
Davida, Jesseova syna. Je to muž podle mého
srdce. Ten vyplní všechno, co budu chtít.‘
Z jeho potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl
Izraeli jako spasitele Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest
obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal:
‚Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale
po mně přijde ten, kterému nejsem hoden
zout opánky z nohou.‘ Bratři, kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte
Boha! Nám bylo posláno slovo o té spáse.“
Evangelium – Lk 1,57–66.80
Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina:
narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní
uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost,
radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat
dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne, ale bude
se jmenovat Jan!“ Namítli jí: „Tak se nikdo
z tvého příbuzenstva nejmenuje.“ Posunky
naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát
jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: „Jeho
jméno je Jan.“ Všichni se tomu podivili. Ihned
se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila
bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo
o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co
asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla
s ním!“ Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na
poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským národem.
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Matka Makária (1926–1993)
Tato velká prosebnice ruského národa, která žila ve dvacátém století, nám svým životem
prožitým v nejubožejších podmínkách ukazuje, jak mohla kráčet cestou svatosti: jako negramotná, těžce postižená a vystavená největším protivenstvím a trápení. Matka Makária,
bezmocná, ubohá, zkroucená na lůžku, nejenže nesla trpělivě svůj kříž, ale protože ho nesla z lásky k Bohu, stala se těšitelkou pro mnoho lidí, kteří za ní přicházeli, aby u ní našli
radu nebo pomoc.
Svíce, která se rozsvěcovala
sama od sebe
Dne 13. června 1926 přinesl manželský pár Artěmevových
své novorozené dítě ke svatému
křtu. Byli to prostí lidé z vesnice Karpovo západně od Moskvy.
Dceruška dostala jméno Feodosie – Bohem darovaná. Později
jako ruská mniška přijala jméno Makária. Když kněz a mnich
Bazil zvedl dítě z křestní vody,
vyslovil prorocká slova: Hodné
děvčátko! Bude žít, ale nebude
chodit. V domě početné rodiny
Artěmevových se tísnilo dvacet osob. Feodosie ležela v dřevěné kolébce zavěšené na stropu čtyřmi provazy. Vyvíjela se
normálně, ale lidé si všimli, že
v poledne se nad kolébkou nevysvětlitelným způsobem objevuje hořící svíčka, která se sama od sebe rozžala a hořela do
tří hodin odpoledne. Jako by to
naznačovalo její vyvolení. Podívejte se, říkaly ženy, svíčka opět
hoří. To dítě není obyčejným děvčátkem, je něčím výjimečným.
A matce říkali: Z tvého dítěte
něco bude! My také máme děti,
ale svíčky se u nich nezapalují...
Děvčátko bylo velmi živé a začalo brzy chodit. Jednoho dne
vstoupila do domu žena, která
si chtěla koupit něco z výrobků
Feodosiiny matky. Když malou
Feodosii pohladila po zádech,
řekla: Taková malá, a už chodí!
V tu chvíli se děvčátku podlomila kolena a spadlo. Od té doby
se to často opakovalo. Feodosie
nedokázala narovnat nožky v kolenou, a když se na ně postavila,
cítila bolesti. Časem zcela ztratila schopnost postavit se rovně
a chodit. Mohla se pohybovat
jen po čtyřech. Matka Maká-
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ria později vzpomínala: Od svého třetího roku jsem nedokázala
ujít ani krok a byla jsem rodině
jen na obtíž.
Neradostný
život pod postelí
Žádný lékař jí nedokázal pomoci, a tak Feodosie trávila čas
ve dne i v noci většinou pod postelí. Bez lidské lásky, bez základní péče, nemytá, nečesaná,
bosá, sotva oblečená. Toto malé, zanedbávané děvčátko, často hladové, sbíralo drobty pod
stolem: Nelitovali mě, neměli se
mnou soucit a nedávali mi jídlo
v naději, že brzy zemřu. Byla jsem
tak slabá, že jsem se sotva dokázala plazit. Ani nevím, jak jsem přežila. „Kdyby si tě Pán Bůh vzal,“
slyšela jsem často od svých nejbližších. Od raného dětství jsem neměla žádnou radost. Sestry byly
vystrojené, a já jsem žila ve špíně,
chudá, střapatá, umouněná, ani

v potoku by se to nedalo umýt. Nejednou takto vzpomínala na své
neradostné dětství.
Občas po večerech četl otec
Bibli pro celou rodinu. Tehdy si
vzal Feodosii k sobě a posadil si
ji na kolena. Na to vzpomínala
máťuška vždy s úsměvem. I když
její srdce ještě všem slovům nerozumělo, pochopila, že Bůh lidem pomáhá. Slova o dobrém
Pánu Bohu se jí vryla hluboko
do čistého dětského srdce. A tento vnitřní duchovní svět a důvěrný vztah k andělům a svatým se
stal její jedinou radostí, i když to
nikdo ani netušil.
V nebi
Jednou ráno se osmiletá Feodosie neprobudila ze spánku.
Otec ji odnesl do nemocnice
a lékaři prohlásili: Jestliže se dítě do čtrnácti dnů z této letargie
neprobere, tak je jistě mrtvé. Po
tuto dobu nechali Feodosii le-

Matka Makária

žet v místnosti určené pro mrtvé
a anděl strážný ukázal její duši
nebe. Matka Makária si dokázala po šedesáti letech vzpomenout do nejmenších podrobností na to, co za těchto čtrnáct dní
zažila tepla, překypující radosti
a světla ráje, potkala se s mnoha anděly a svatými, všichni byli zářivě mladí a oděni do bohatě vyzdobených slavnostních
rouch. Kromě toho viděla nádhernou přírodu, květy, stromy,
zvířata a ptáky, takové, co znala, i jiné, neznámé. Ukázali mi
obrovský průzračný zlatý kostel.
„Proč zde nejsou ikony?“ ptala
jsem se. „A k čemu ikony? My
jsme přece všichni živě přítomní!“ Nejkrásnější mezi všemi byla Panna Maria. S pláčem jsem ji
prosila: „Uzdrav moje nohy, nebo
mi dovol, abych zde zůstala.“ Ale
Královna nebes mi odpověděla:
„Ty zde ještě nemůžeš zůstat. Potřebují tě na zemi. Ale já tě nikdy
neopustím,“ slíbila mi. Pak dostala od Panny Marie dar: charisma uzdravování.
Feodosiino tělo nabylo opět
normální teploty, a když se po
dvou týdnech v nemocnici probrala, s námahou se vyplazila
z márnice a ti, kteří ji uviděli,
strnuli zděšením.
První uzdravení
Když dospělí nebyli doma,
Feodosie dávala pozor na malé
děti, pomáhala v domácnosti při
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předení a pletení. Byla jsem chudá a obratná. Často jsem si přivázala na záda samovar a odplazila
jsem se k řece, abych ho vyčistila.
Matce jsem pomáhala s praním
a od osmi let jsem dojila krávu.
Až do věku jedenácti a půl roku se tomuto děvčeti s hustými
hnědými vlasy a modrýma očima
zjevovali ve snu nebešťané, kteří ji učili žehnat vodu a olej na
uzdravování lidí a slova modliteb
při těchto úkonech. Pak dostala
od Panny Marie pokyn přijímat
lidi a uzdravovat je od tělesných
i duševních neduhů. Panna Maria se zjevovala i těmto trpícím
a nabádala je, aby šli za Feodosií
do domu Artěmevových a prosili
o uzdravení. První zázrak se stal,
když za ní přišla jedna žena ze
sousední vesnice se slepým kohoutem. Kde máš tu bábušku, která léčí? zeptala se otce Artěmeva. Zde žádná bábuška není. Je
zde jen jedno děvče. Makária pokropila kohouta svěcenou vodou.
Ihned se mu vrátil zrak a zpráva
o tom se rychle rozšířila jako požár. Brzy přicházeli lidé zblízka
i zdáli a prosili o uzdravení nemocného dobytka. Na otázku,
zda by nemohla uzdravit i nemocné lidi, dala Feodosie prosícím svěcenou vodu a radila jim,
jak mají sami prosit Pána Ježíše
a Matku Boží. A tak mnozí získali uzdravení.
S třiceti šesti
malými dětmi
Během komunistické vlády byly již ve 30. letech takřka
všechny pravoslavné kostely zavřeny nebo vyhozeny do povětří.
Biskupy, kněze a mnichy i mnoho věřících odvlekli do trestaneckých táborů.
Během druhé světové války
v srpnu 1941 obsadili Němci
vesnici Karpovo. Mnozí rodinní příslušníci rodiny Artěmevových museli odejít na frontu,
jiní se ukryli někam do bezpečí. Jen postiženou Feodosii nechali samotnou napospas smrti,
bez pomoci a bez potravy. Kromě toho zoufalí obyvatelé spoléhali na Boží pomoc a přivedli
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Prosím Pannu Marii,
aby vzala bolest vám a dala ji mně...
Genadij Durasov, blízký duchovní syn matky Makárie, vypráví: „Když jsem ji poprvé navštívil v roce 1985 a vstoupil do její
malé světničky, cítil jsem se jako v chrámě. Před většími a menšími ikonami hořely malé lampičky. Mezi všemi těmi ikonami
ležela v koutě na lůžku malá, skrčená, tichá máťuška Makária
a beze slov se modlila. Přímo hmatatelně jsem cítil pokoj, jaký
z ní vycházel. A tu jsem při ní prožíval milost, jakou jsem pociťoval v chrámě v nejkrásnějších chvílích svého života po přijímání Nejsvětější svátosti. Klekl jsem si na kolena a setrval jsem
tak dlouho u ní, abych ji nerušil v rozjímavé modlitbě. Po chvíli se zeptala, kdo přišel. Řekl jsem jí své jméno a připomněl své
zdravotní problémy. Ona ihned nečekaně začala mluvit o věcech, které znal jen Bůh a já. Zvláštní při tom setkání bylo i to,
že do té doby zcela neznámá máťuška se pro mne v okamžiku stala nejbližší osobou, jako bychom se již mnohokrát viděli. Kromě jiného mi řekla: »Já tě nikdy neodmítnu, ty jsi vstoupil do mého srdce. Přicházej ke mně jako syn ke své matce.«“
Feodosii všechny malé děti, které nemohli vzít s sebou, když se
zachraňovali útěkem do hor. Dětí bylo 36. A co udělala 15letá
dívka? Zapálila jsem sedm lampiček a dvanáct svíček, jedno batole jsem si vzala na klín a začala jsem se modlit k Bohu.
Jednoho dne přišel do domu
německý důstojník, který se doslechl, že v domě bydlí někdo,
kdo má dar proroctví. Prostřednictvím tlumočníka se zeptal:
Řekni mi, děvče, kde je moje žena, co dělá a jak se má. – Velmi
se trápí, odpověděla. A je možné
jí pomoci? ptal se důstojník. Ona
všechno přetrpí a zvládne, a až se
vrátíte, bude vám lépe. Důstojník řekl: Ještě jsem neviděl niko-

ho, kdo by se tak modlil k Bohu
jako ty. Pak jí vystavil ochranný
list. Feodosie ho nalepila do okna, nikdo ji už neobtěžoval a nevyhrožoval jí.
Když němečtí vojáci odtáhli, lidé se vrátili a našli své domy obsazené jinými lidmi. Feodosiini rodiče se nevrátili. Otec
zahynul a matka zůstala u příbuzných v jiném městě. I do jejího domu přišli cizí lidé a Feodosii řekli: Můžeš se odplazit na
obecní úřad do sousední vsi a tam
popros o přístřešek.
Přesně 700 dní
bez přístřeší
V Zagalkově se nenašel nikdo, kdo by se ujal zmrzačené-

VYSLYŠENÁ MODLITBA?
Asi 2300 baptistickým obyvatelům města Mount Vernon
v Texasu v USA se nelíbilo, že místní hospodský chce rozšířit
svůj podnik. Protestovali proti tomu u úřadů a na ten úmysl se
také modlili. Týden před znovuotevřením krčmy se strhla bouře
a blesk budovu zapálil. Hospodský podal na věřící žalobu a žádá odškodné. Soudce si s případem neví rady: Nevěřící hospodský věří v moc modlitby a křesťanská obec tvrdí, že v ni nevěří.
JEZUITSKÁ REVUE NA PRANÝŘI
Jezuitský časopis „Hlasy doby“, který vychází v Mnichově,
uveřejnil článek profesora dogmatiky Georga Krause, který se
snažil uvádět dogmatické důvody pro oprávněnost kněžského
svěcení žen. Kongregace pro nauku víry uložila prostřednictvím generála jezuitů redakci, aby zveřejnila odpověď biskupa
Gerharda Ludwiga Müllera, který uvádí mylná tvrzení časopisu na správnou míru. Není to první případ, kdy se tento jezuitský list dostal do rozporu s Vatikánem.
Kath-net

ho děvčete v roztrhaných šatech
a s krvácejícími koleny. S pláčem se ukrývala v šopě, ve chlévě nebo se zahrabala do sena.
V zimě si vyhrabala jámu ve sněhu, zalezla do ní a tam spala. Pila špinavou vodu a často jen hrst
sněhu a jedla lýko z břízy, v létě
trávu a polní květy a jen tu a tam
jí někdo dal kousek chleba. Při
tom všem jsem se neustále modlila k Bohu a stále jsem se připravovala na smrt. Denně zpívala písně a modlila se modlitby, jaké se
zpívají a modlí u umírajících. Ta
doba, kdy žila jako úplný bezdomovec, trvala rok a jedenáct měsíců a Feodosie přežila jen zázrakem. Pán jí chtěl dát účast
na vykupitelském utrpení, které i pro Bohočlověka znamena-

lo někdy život bez domova. Lišky mají doupata, ptáci hnízda,
a Syn člověka nemá, kam by hlavu položil. Všechnu sílu a útěchu dostávala jen od Boha. Pak
jí v roce 1943 dala Panna Maria
na vědomí: Už jsi strávila na ulici dost času. Teď dostaneš přístřeší. Dnes někoho potkáš.
A skutečně. Ten den přijala
Feodosii do svého domu v Tomkinu 72letá mniška Natálie, která
zázračně přežila roky pronásledování a mohla se vrátit domů
z vězení. V jejím domě pak bylo o Feodosii dobře postaráno
až do Natáliiny smrti. V atmosféře tohoto domu, kde bylo cítit sílu modlitby, našlo děvče své
konečné povolání. V daném čase
mohla Feodosie tajně složit řeholní sliby jako Bohu zasvěcená
osoba a jako pravoslavná mniška
přijala řeholní jméno Makária.
(Dokončení příště)
Překlad -lš-
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Měsíc Ježíšova Srdce (3)
Ze spisů svaté Markéty Marie Alacoque
Světice přijímá od Ježíše Krista úkol
učit nás lásce k jeho Srdci.

J

ežíš daruje své Srdce lidem jako poslední úsilí své lásky a chce, aby
byl veřejně uctíván jeho obraz.
Zde vypráví světice o nejvýznamnějším daru.
Jednoho dne na svátek svatého
Jana Evangelisty, kdy mi prokázalo milost podobnou té, jakou přijal
milovaný učedník při Poslední večeři, Božské Srdce se mi představilo na trůně z ohně a plamenů,
které do daleka zářily a byly jasnější než slunce a průzračnější než
křišťál. Rána přijatá na kříži byla
zvýrazněna, Srdce byla obtočeno
trnovou korunou a byl v něm zasazen kříž. Můj božský Mistr mi
podal vysvětlení, jak tyto nástroje jeho umučení vyjadřují jeho nesmírnou lásku, kterou chová k lidem a která byla zdrojem všeho
jeho utrpení, která v něm byla přítomná od okamžiku vtělení, a již
od toho okamžiku mu byl kříž, tak
říkajíc, zasazen do Srdce tím, že
přijal všechna pokoření a bolesti, které mělo jeho lidství vytrpět
během smrtelného života, stejně
jako potupy, kterým ho vystavila
jeho láska k lidem v Nejsvětější
svátosti až do konce časů, jakožto nejvyšší úsilí jeho lásky, která
předkládá svůj obraz jako pomocný předmět tak přiměřený, aby lidi naučil lásce, a to lásce pevné;
neboť tím jim otevírá všechny poklady lásky, milosrdenství a milosti, posvěcení a zdraví, které jsou
v něm obsaženy, aby všichni, kteří, jak jen mohou, mu chtějí vzdávat, úctu a lásku, byli obohaceni
božskými poklady, které nabízí
z bohatého a věčného pramene.
Ujistil mě, že zakouší zvláštní
potěšení, když je uctíván v podobě tohoto lidského Srdce, jehož
veřejný obraz by chtěl mít vystavený, aby se, jak dodal, dotýkal
necitelného lidského srdce; dovolil mi, abych v hojnosti sypala těm,
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kteří Ho uctívají, poklady milostí,
kterých je plné.
Všude, kde bude tento obraz
vystaven a obzvláště uctíván, udělí v hojnosti požehnání všeho druhu. Po tom všem mi Božský Spasitel řekl tato slova:
Hle, moje dceruško, záměr, pro
který jsem tě vybral, je pro tebe
tak velkou milostí, že tě chovám
ve zvláštní péči již od kolébky.
Stal jsem se tvým učitelem a vedu tě jen proto, abych tě připravil k přijetí těchto vynikajících
milostí, mezi které musíš zahrnout i tuto přítomnou jako jednu z nejvýznamnějších, když ti odhaluji největší dar všech pokladů
a ukazuji ti a daruji sám chrám
svého Srdce. Proto jsem se vrhla v prostraci tváří k zemi, neboť
jsem nebyla schopna vyjádřit své
city jiným způsobem než mlčením,
brzy nato přerušeným mými slzami a mými vzdechy.
Věčná vzpomínka
na tak velkou přízeň
Po období čtrnácti let vzpomínala na to světice těmito slovy: O svátku milovaného učedníka se mi vrací na mysl, jak mi
v onen den tento božský Snoubenec prokázal nesmírnou milost,
které jsem zcela nehodná, a dal
mi odpočinout s milovaným učed-

Sv. Markéta Marie Alacoque

níkem na svém klíně a dal mi svoje Srdce, svůj kříž, svou lásku; dal
mi své Srdce jako můj azyl, mou
pomoc, moje nebe odpočinku mezi
bouřemi v tomto bouřlivém moři;
dal mi svůj kříž pro můj trůn slávy, kde mám být nejen oslavena,
kde se mám ještě radovat, ačkoliv
jsem nevykonala sama nic dobrého kromě toho, co vykonal Ježíš,
kříž a láska; jeho láska mě očistila, zdokonalila, přetvořila v sobě
ke všemu. Ale, můj Bože, jak špatně jsem odpovídala na tak velké
milosti, které mě měly učinit svatou a snad poslouží jen k mému
odsouzení! Jindy napsala:
Božské Srdce Ježíšovo mi prokazuje ustavičně přízeň, a já mu
odplácím jen nevděčností. On mě
omilostnil svou návštěvou, kterou
jsem zakusila jako velmi prospěšnou pro dobré dojmy, jaké zanechala v srdci. Nuže, On mě ujistil, jak velké je jeho zalíbení v tom,
když vidí, jak je poznáván, milován a uctíván od svých vlastních
tvorů, že pokud se nemýlím, mi slí-

MISIJNÍ FILM
V jižní Asii se promítal starší film natočený věrně podle
evangelia svatého Lukáše. Projekce se účastnil také hinduistický kněz, který vedl lidi k uctívání „bohyně smrti“ a přinášel jí
krvavé oběti. O svátcích obětoval bohyni sto koz za hříchy lidí. Po zhlédnutí filmu dospěl k poznání, že Ježíšova oběť na
kříži byla poslední a definitivní Bohem přijatá oběť. Skončil se
svými obětmi a přihlásil se k víře v Ježíše Krista. Následovalo
ho na 300 vesničanů.
Je to film s největším počtem diváků vůbec. Zhlédlo ho již
kolem 6 miliard lidí. Asi 200 milionů z nich se stalo křesťany.
Film spravuje misijní dílo Campus for Christ (Orlando, USA).
Kath-net

bil, že všichni ti, kteří budou zbožní a zasvěcení, nikdy nezahynou.
Že jako zdroj všech požehnání bude své milosti širokou rukou rozdávat na všech místech, kde bude vystaven obraz jeho Božského
Srdce; že sjednotí v míru všechny
nesvorné rodiny, že bude chránit
a provázet ty, které se ocitnou v nějaké nouzi a obrátí se na ně s důvěrou; že vylije líbezné pomazání
své lásky na všechna společenství,
která je budou uctívat a svěří se
jeho zvláštní ochraně; že zruší
všechny pohromy Boží spravedlnosti a změní je v milost, aby byly ihned odvráceny.
Návrh praktické úcty
k Božskému Srdci
Světice napsala v jednom dopise: Povím vám prostě jako opravdové přítelkyni úctyhodného Srdce Pána Ježíše Krista, že když ho
prosím za vás, přichází mi na mysl,
že pokud toužíte žít zcela pro ně,
abyste dospěla k dokonalosti, potřebujete se zcela odevzdat Nejsvětějšímu Srdci, pokud to záleží na
vás, bez výhrad, takže nechcete již
nic jiného než vůli tohoto láskyplného Srdce, že nebudete nadšena
ničím než city k němu, nebudete
dělat nic bez jeho světla, nepodniknete nikdy nic, dokud se jej nezeptáte na radu a nepožádáte o pomoc, a budete mu děkovat za dobré
i špatné výsledky vašich akcí, vždy
si zachováte spokojenou mysl a ničím se nebudete vzrušovat a bude
vám stačit pouze to, že Božské Srdce je spokojeno, milováno a oslavováno. Jestliže však horoucně toužíte být z počtu jeho milovnic, musíte
mu obětovat pobožnost prvního pátku v měsíci a po svatém přijímání
vzbudit úmysl zcela se mu zasvětit a že se vynasnažíte získat mu
všechnu lásku, čest a slávu, jak to
jen bude ve vaší moci. To všechno
způsobem, jaký vám vnukne. Po
tom všem se už nesmíte ohlížet na
nic jiného, než jak mu zcela náležet a být mu zcela oddaná. Klaněníhodné Srdce vám bude pomáhat v každé potřebě a zajistí vám,
jak jen možno, váš pobyt na zemi.
Když se tedy spojíte s jeho záměry,
On napraví, co by mohlo být ve va-
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šem konání nedokonalé, a posvětí
to, co bude dobré. Je třeba zajistit,
aby všechny naše schopnosti vstoupily do jeho úctyhodného Srdce,
učinit se maličkými a pokornými
přiznáním naší nicoty, ve kterém
musíme setrvat v nejhlubší poníženosti. Je vhodné založit si v tomto
svatém Srdci království pokoje tím,
že souhlasíme s jeho zalíbením, jemuž se musíme zcela odevzdat tak,
že všechna naše starost se zaměří
na to, abychom odstranili vše, co
by se mohlo projevit jako překážky,
a necháme Ho, aby v nás působil
podle svého přání, až nás přetvoří
podle svého způsobu a zdokonalí
nás podle své míry. A abychom setrvali uvnitř tohoto božského Srdce navždy, je třeba milovat je láskou, která má přednost přede vším
a je jedinou potřebou našeho srdce, vším ostatním pohrdáme a zapomínáme na to.
Modlitba lásky
k Ježíšovu Srdci
„Ó Srdce zanícené a žijící láskou! Ó svatyně božství, chráme
svrchovaného majestátu, oltáři božské lásky, Srdce planoucí
láskou k Bohu i k nám, klaním
se ti, miluji tě, stravuji se láskou a úctou k tobě. Spojuji se
s tvými svatými záměry, chci,
ano, chci planout tvým ohněm,
žít tvým životem. Jak se raduji,
když tě vidím spokojené a blažené; když vidím, jaký podíl přijímám na tvých výsadách a na tvé
slávě, z celého srdce bych chtěl
raději trpět a zemřít, než abych
se ti znelíbil. Ó moje srdce, chci
konat jen to, k čemu mě podněcuje Nejsvětější Srdce Ježíšovo;
chci jen tiše přebývat pod jeho
pohledem a žít tak, jak se sluší
na lidskou přirozenost. Ó Božské Srdce, sjednocuji se s tebou
a ztrácím se v tobě. Chci žít jen
pro tebe a hledím jen na tebe.
Tak ať je všechno moje konání
v trvalém mlčení a úctě a pokoře
před tebou jako planoucí lampa,
která se stravuje před Nejsvětější svátostí. Milovat, trpět a umírat. Amen.“
(Pokračování)
Překlad -lš-
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Světový summit pracovníků v PPR
Jednou z doprovodných akcí
probíhajících v Miláně v rámci
Světového setkání rodin byl též
celosvětový summit těch, kdo se
věnují problematice přirozeného
plánování rodičovství.
Smyslem setkání bylo vzájemně se informovat o současných
zkušenostech, o práci i o představách o budoucnosti.
V Evropě již více než 20 let
působí organizace „Evropský
institut pro vzdělávání rodiny“
(IEEF/EIFLE), která zastřešuje
organizace věnující se podpoře
zodpovědného rodičovství a přirozeného plánování rodičovství.
Z České republiky je aktivním
členem této mezinárodní organizace občanské sdružení Centrum
naděje a pomoci (CENAP). Již
na předchozích setkáních jsme
vnímali potřebnost vzájemně se
informovat i o aktivitách mimo
hranice Evropy. Proto jsme uvítali příležitost mezinárodního
kongresu v Miláně jako možnost
společně se sejít, společně se informovat, obnovit dřívější osobní známosti a především jak po
stránce lidské, tak i po stránce
odborné se vzájemně podpo-

řit. Po úvodních představeních
a připomenutí situace v Evropě zazněla velmi podnětná svědectví o výuce a propagaci PPR
v Asii. Dozvěděli jsme se o aktivitách, které se již dříve rozebíhaly v bývalém Sovětském svazu, ale i o tom, že PPR se též šíří
ve Vietnamu či v některých oblastech Číny, což bylo velice povzbudivé.
Zajímavá byla svědectví z Afriky. O Rwandě v našem prostředí většinou slyšíme jen špatné
zprávy. A přesto, i ve Rwandě
jsou velice aktivní centra, kde
se PPR vyučuje. Nejen PPR, ale
celkově odpovědný přístup k životu jako cesta prevence šíření
AIDS. Paní doktorka Nyirabukeye nás seznámila s programy,
kde se opakovaně zdůrazňuje předmanželská sexuální zdrženlivost a věrnost v manželství.
Obdobný program, zaměřený jak na mladé, tak na ty, kdo
již žijí v manželství, je vypracován v Keni. Program EFL-Education for Life – „Vzdělání pro
život“ úspěšně napomáhá nejen šíření myšlenky pozitivních
změn v chování dospělých. Mož-

ná některé překvapí, že metodou
PPR, která se v Keni vyučuje, není jednoduchá Billingsova metoda (tak často předkládaná jako
„metoda pro rozvojový svět“),
ale symptotermální metoda –
tak, jak ji učíme u nás v Centru
naděje a pomoci.
V dalším bloku jsme se též
stručně dozvěděli nebo si připomněli aktivity v Jižní i Severní
Americe, které vedou k povzbuzení k zodpovědnému přístupu k životu a začlenění vědomí
plodnosti do života manželství.
Možná i z toho důvodu, že
v Americe obecně se velice vážně
dané problematice věnují gynekologové, ve svých prezentacích
se hodně zmiňovali o využití znalostí PPR při léčbě neplodnosti.
Setkání bylo provázeno výstavkou posterů, na kterých se
mohly jednotlivé organizace blíže ostatním prezentovat.
Jak jsme se na společném obědě shodli, setkání přineslo veliké povzbuzení, jeho uspořádání
jsme vnímali jako velice příznivé a potřebné.
MUDr. Ludmila Lázničková,
Centrum naděje a pomoci
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Ježíšova poselství
P. Ottaviovi Michelinimu (47)
NEZNÁMÁ SKUTEČNOST
1. prosince 1976
Co se vyučuje v seminářích
a řeholních institutech? Ze všeho trochu, ale nečiní se rozdílu
mezi tím, co je posvátné a co je
profánní. A řeknu ti dokonce,
že to, co by mělo mít absolutní
přednost, nezřídka se ocitá na
posledním místě; to postačí k pochopení, jak odvedlo zlo a materialismus odpovědné osoby a vychovatele od cíle, kterému měli
jako osoby zasvěceného života
věnovat všechnu svou energii.
Mluvil jsem o tom, že kněží jsou svou přirozeností oběti,
protože dokonalá Oběť, Božský
Mistr chce ve své lásce a nekonečném milosrdenství, aby kněží měli podíl na jeho královské
a kněžské moci. Chce, aby se
mu ti, které si povolal, podobali
v lásce, a tedy především v oběti, a pak teprve ve slávě.
Kněžství obsahuje v sobě tak
velký souhrn moci, že se toho lekají samotné andělské mocnosti. Archanděl Gabriel, který stojí před tváří Nejvyššího, se cítil
vysoce poctěn, když byl vybrán
za vyslance k nejsvětější Panně,
aby jí oznámil vznešené tajemství trojjediného Boha a vtělení.
Byla to jistě největší diplomatická mise uskutečněná ve viditelném světě.
Nežijí nadpřirozeně,
proto...
Ale když pomyslíme na královskou moc, na důstojnost, kterou svěřilo vtělené Slovo kněžím,
sami andělé nad tím ustrnuli
a žasli, Satan a jeho zlořečené
oddíly jsou tím zděšeny a rozzuřeny; nemohou pochopit, jak
lidé, o tolik nižší v řádu stvoření, mohli být pozdviženi k takové důstojnosti.
To všechno je skutečnost,
můj synu, ale skutečnost nepochopená, nepřijatá, nepocítěná,
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a démoni se mohou vysmívat lidské slepotě a hlouposti.
Proč dochází k tak žalostnému stavu?
Jak může klerik prožívat své
povolání v této vizi, jestliže ti,
kteří jsou kolem něho jako strážci, jako ochrana, jako umělci pověření, aby dokonali dílo započaté božským Rozsévačem, jsou
neschopni prožívat nadpřirozeně své povolání? Jak mohou vštěpovat něco, v co nevěří, co nepociťují, co neprožívají?
Povolání je něžná rostlinka,
ale jestliže je kolem ní ostnaté
býlí, udusí ji a usmrtí. Mnozí
dnešní vychovatelé v seminářích
nejsou nic jiného než ostnaté
křoviny. Povolání je křehká rostlina, která potřebuje přijímat
světlo a teplo, ale světlo a teplo
jí odnímají heretičtí, materialističtí a marxističtí vychovatelé!
Povolání musí
dozrávat v oáze
Shon a ruch moderního života protkaného otřesy, rozruchem, laicismem, anarchií, pro-

testy není prostředím, kde by
mohlo dozrávat povolání... Povolání s sebou nese vizi zcela odlišného života, než jaký vede moderní zpohanštělý svět.
Povolání musí vyrůstat a dozrávat v oáze, oázy jsou v poušti a obklopené pouští!
Synu, kolik povolání bylo ztraceno a jak velká je odpovědnost
těch, kteří byli povoláni k prvnímu apoštolátu! Jak mohou vést
„povolané“ krok za krokem po
cestách a pastvinách, které neznají?
Až se Církev obrodí, věci se
změní. Chci kněze uvědomělé,
kteří znají svou velikost a kněžskou důstojnost; chci kněze pokorné a dobře připravené následovat Mě na cestě kříže a nikoliv
po cestách světa!
Musí vědět, že světem vládne Zlý a že Zlého není možno
porazit jinak než pokorou Kříže. Tak jsem zvítězil Já a jen tak
porazí Zlého moji kněží.
Žehnám ti, synu. Miluj Mne
a modli se. Obětuj se, aby milost pronikla do mysli a do srdce tolika kněží, kteří jsou ohroženi věčnou záhubou.
ABSURDNÍ
PŘEVRÁCENOST
V některých seminářích se
výuka náboženství pokládá za
druhořadou záležitost. Na prvním místě stojí studium jiných
předmětů profánního charakteru: psychologie, pedagogika, sociologie. To je zcela zmýlené.
Náboženská výuka musí být
opěrný bod, střed veškeré výuky, které se dostává aspirantům kněžského stavu. Božskému Mistru a Marii, Královně
apoštolů, nezáleží na tom, aby
Boží služebníci byli velmi vzdělaní v profánních věcech, ale na-

Římskokatolická farnost Římov slaví v neděli 22. července 2012 MARIÁNSKÉ MODLENÍ v ambitech římovské Lorety a zve na tuto zpívanou POUŤ RODIN, konanou
věrně v duchu 300leté jezuitské tradice, všechny, kterým leží na srdci obroda
rodiny do podoby Rodiny nazaretské. Program: 8.30 mše sv. v kostele Svatého
Ducha • 9.15–11.30 mariánské modlení v ambitech Domku svaté Rodiny nazaretské, který je svatyní rodiny, v níž Loretánskou Pannu vzývají zbožní věřící jako patronku svých rodin a domovů. Bližší informace na tel. 387 987 244, mobil
723 064 946, e-mail: farnostrimov@centrum.cz, internet: www.rimov.eu.

opak velmi jim záleží na tom, aby
byli plní vědění o Bohu, bez kterého neexistuje duchovní plodnost, aniž by přitom přehlíželi to, co může doplnit formaci
budoucího kněze.
První a nezbytnou, podstatnou a nenahraditelnou výukou
v seminářích musí být výuka,
kterou poskytují představení a ti
nejlepší vyučující, kteří si nepřipouštějí žádné kompromisy ani
se sebou, ani se světem.
Semináře potřebují svaté
představené i vyučující, svaté
v pravém slova smyslu. Škola
svatosti se nemůže obejít bez
přítomnosti svatých lidí a svatých učitelů.
Ne nadarmo jsem mluvil
o převrácenosti současné situace. Místo toho se setkáváme
s představenými a vychovateli,
u kterých kvete hereze, a herezi
se daří v pýše a pýcha je žádostivost ducha, která dříve či později vyústí i do žádostivosti těla.
Přirozené dary nejsou
k ničemu, jestliže...
Je starostí pastýřů duší, aby
zajistili seminaristům bezpodmínečně duchovní vedení po všech
stránkách.
Prvním úkolem spirituála je
ujasnit, že každý kněz musí být
oběť; že každý kněz má v Boží
Církvi svrchované poslání: obětovat sám sebe, zničit vlastní já
je protiklad k hlásání tohoto světa, které nikdy nemůže být v souladu s hlásáním Boží pravdy,
s úplným sebeobětováním podle
vzoru Božského Mistra, světců
a mučedníků. A právě tyto vzory a prototypy musí inspirovat,
vést ty, kteří jsou povoláni.
Bude úkolem spirituála formovat svědomí aspirantů kněžství, že přirozená dobra neslouží
k ničemu, pokud nejsou pokorně ve službách Bohu a jeho slávě, ve službě posvěcování a spásy bratří.
Je posláním duchovního vůdce přesvědčovat vyvolené, že je
marná všechna vnější činnost,
která neslouží posvěcování duší. Ten, kdo dává spásu, je sám
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Bůh, který nepotřebuje nikoho
a nic. Jestliže si však k tomu ze
své vůle vyvolil spoluvykupitele, je to projev jeho nekonečné
dobroty a lásky. Ale nemůžeme
být pro Vykupitele nástroji, jestliže nejsme s Ním také na kříži.
Není jiné alternativy pastorační
plodnosti: buď s Ním budeme
na kříži jako oběti na odpuštění
hříchů světa a duší, které toužíme zachránit, nebo se stáváme
mystifikátory a zrádci poslání
a moci, která nám byla svěřena.
Krize kněžské identity
Je nezbytné, aby vyvolení
byli prostoupeni božským životem milosti, aby byli prostoupeni vědomím velikosti, důstojnosti a moci svěřené kněžím.
Dnes mnozí kněží pro neodpustitelné mezery v informovanosti nevědí, jakou mocí disponují k dobru duší, které týrá
a mučí zloba démonů.
Je nutné, aby povolaní byli hluboce přesvědčeni o svém kněžském charakteru, který z nich činí
otce, učitele a vůdce velké armády Krista Vykupitele.
Kněží musí být proniknuti
hlubokou a neotřesitelnou vírou, pevnou jako skála, o Kristově přítomnosti v neprobadatelném tajemství jeho eucharistické
přítomnosti mezi námi.
Běda těm povolaným, kteří se
nechají zamořit a otrávit racionalismem a pozitivismem. Jejich
víra nemůže být čistá a průzračná. Taková víra oslabuje naději
a lásku a je smrtí božského života a milosti v nakažené duši. To
je strašná krize, která zachvátila
Církev, takže ztratila tisíce kněží,
řeholníků a řeholnic. To je veliká tragédie, která těžce zranila
dnešní Církev.
Skutečná fyzická osobní přítomnost Ježíše v eucharistickém
tajemství je nespornou realitou,
je to tajemství nekonečné pokory, nekonečné lásky a moudrosti
Boží. Kněz, který v tuto přítomnost nevěří, nemůže být spoluvykupitelem.
(Pokračování)
Překlad -lš-
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ebylo by to příliš,
kdybychom chtěli
tvrdit, že v hlásání
naší církve hraje velkou roli pojem „nadpřirozeno“? Je tomu
právě naopak. Převážně nehraje nadpřirozeno vůbec žádnou
roli. V kostelích, vzdělávacích
centrech a ve výuce náboženství
se mluví o zcela jiných věcech.
Mnoha tématům není možno
upírat, že jsou zábavná, za určitých okolností důležitá a někdy
dokonce přímo výbušná. Ale je
to oprávněné, že se vesměs mlčí o vyšším životě křesťanů, o životě z milosti?
K důvodům takového mlčení můžeme uvést čtyři domněnky. První: Neexistují obavy, že
při použití slova „nadpřirozeno“
dojde k nepochopení? Jedni mohou přitom myslet na nadčlověka Friedricha Nietzscheho, jiní
na nadsmyslové fenomény, jak
je popisují parapsychologové, jiní na určité příhody v životě pravých a falešných mystiků. Proto
teologové termín „nadpřirozeno“
z hlásání víry odstranili. K tomu
je možno poznamenat: Nedorozumění se nikdy zcela nevyhneme. Solidním výkladem však lze
vysvětlit, co se tímto termínem
míní: že to nemá nic společného se sebevychloubáním ani s parapsychologickými a magickými
záležitostmi; že to znamená spíše
milost účasti na božském nadpřirozeném životě: Bůh sám si v nás
činí příbytek, osvěcuje schopnosti naší duše svým světlem a svou
působností a připravuje nás tak
pro věčnou blaženost. Protože jde
o milost nadpřirozenou, nemůžeme si ji získat nebo zasloužit vlastními silami. Je to ryzí Boží dar.
Druhá domněnka: Snad někdo pokládá slovo „nadpřirozeno“ za nebiblické, a proto
v době katolicko-protestantského ekumenismu za nevhodné?
K tomu je možno říct: Svým obsahem je nadpřirozeno velmi silně zastoupeno v Písmu svatém.
„Nadpřirozené“ se děje především v Písmu svatém. Ježíš mluví
k Nikodémovi o nutnosti nového narození z vody a Ducha Sva-

Nadpřirozeno
tého, skrze které obdržíme vyšší, duchovně určený život (srov.
Jan 3,3n). Svatý Pavel popisuje
člověka, který je pokřtěn v Kristu, jako nové stvoření (Řím 8)
stvořené podle Boha v pravé
spravedlnosti a svatosti (Ef 4,24)
a umožňuje tak poznání toho, co
je člověku pouze tělesnému skryto (srov. 1 Kor 2,14). V 2. listě
svatého Petra je již přesná definice nadpřirozena: účast na Boží přirozenosti (1,4). Je to tedy
nebiblické?
Třetí domněnka: Není snad
pro mnoho lidí věc „nadpřirozena“ příliš vzdálená od života,
než aby se tím někdo mohl zatěžovat, nebo je těžké takové obsahy člověku sdělit? K tomu je
třeba říct: Nic nemůže být životu bližšího než právě toto téma.
Jedná se přece o život, který se
sytí z Pramene všeho života. Nepromlouvali apoštolové Petr a Pavel k židům i pohanům, vysokým
i nízkým, vzdělaným i nevzdělaným, svobodným i otrokům? A to
by nyní nemělo být možné? A tím
jsme se dostali ke čtvrté domněn-

ce, která je více než domněnka.
S velkou pravděpodobností je
nauka o nadpřirozenu v našich
chrámech zamlčována proto, že
o něm nejsme přesvědčeni. Schází nám víra. Pozornost se proto obrací ke zcela přirozenému
člověku, ať už je křesťanem nebo ne, u kterého, když to dobře
myslí a správně jedná, si o jeho
spásu nemusíme dělat starosti.
K čemu tedy nadpřirozený život?
Co k tomu říct? Že spíše než
slova je potřebná naše modlitba. Musíme prosit Pána o to, aby
nám dal srdce těch, kteří hlásali víru, aby v nás probudil nové
poznání Božích darů, abychom
mohli podávat svědectví o této
pravdě, tak jako Ježíš dokázal
u zcela nevědomé ženy slovy plnými vitality a kouzla otevřít tajemství nadpřirozena: „Kdo se
napije vody, kterou já mu dám,
nebude žíznit navěky, ale voda,
kterou já mu dám, se v něm stane pramenem tryskajícím do věčného života.“ (Jan 4,14)
-sks- 10/2012
Překlad -lš-

KRIZE CÍRKVE
Biskup Atanáš Schneider slavil o svatodušní neděli mši svatou
v mariánském poutním místě Maria Vesperbild v Německu. Ve svém
kázání si stěžoval na církevní poměry v Německu. Čím více je grémií a schůzí, čím více strachu z veřejného mínění v médiích, tím více se církev vzdaluje od pravých Letnic.
Krize církve je krize úcty k Bohu a především krize úcty k Nejsvětější svátosti. Široce je rozšířený způsob přijímání Eucharistie na
ruku. Nekonečný Boží Majestát skrytý v malé něžné Hostii přijímají věřící bez náznaku úcty. Vypadá to, jako by přijímali obyčejný pokrm. „Jak velký je to kontrast s nádhernými příklady z Písma svatého a příklady katolíků a světců z předcházejících století!“ Biskup
Atanáš poukázal na příklad Svatého otce, který od svátku Božího
Těla 2008 podává svaté přijímání jen klečícím do úst. „Je to Kristův
zástupce na zemi a podává nám tak jasně praktickou nauku.“ „Žádný opravdový katolík, a tím spíše žádný biskup by neměl takové gesto papeže ignorovat,“ řekl biskup Schneider na závěr své homilie.
PASTOR KATOLICKÝM KNĚZEM
Evangelický pastor v Hamburku se stal katolickým knězem. Rozešel se se svou církví kvůli protestantskému pojetí Eucharistie. Jako pastor působil 20 let. Konvertoval před čtyřmi roky a 26. května 2012 přijal v Hamburku kněžské svěcení. Od června působí ve
farnosti Bad Oldesloe u Hamburku.
Kath-net
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V

dramatu se hovoří o dvou horách jako dvou jeho aktech:
o hoře Blahoslavenství a o Kalvárii. Ten, který vystoupil na první horu, aby kázal o blahoslavenstvích, musel z vnitřní nutnosti
vystoupit i na druhou horu, aby
tam naplnil požadavky z prvního kázání. Nemyslící lidi slyšíme nejednou říkat: „Horské
kázání představuje podstatu
křesťanství.“ Ale jak se povede
tomu, kdo se pokusí těchto osm
blahoslavenství v životě vytrvale uskutečňovat? Záhy se ukáže,
jakou nenávist proti sobě vyvolá u tohoto světa. Horské kázání nemůže být od ukřižování odděleno, stejně jako nemůže být
oddělen den od noci. V den,
kdy Ježíš pronesl horskou řeč,
podepsal svůj rozsudek smrti.
Ozvěnou, která přichází z hory, na které vyučoval lid, jak se
mají stát šťastnými a blaženými,
jsou rány kladiva do hřebů, které prorazí jeho lidské tělo. Každý člověk usiluje o to, aby byl
šťasten; ale Ježíšovy cesty stojí v příkrém rozporu k cestám
tohoto světa.
Svět a duch času
Kdo se postaví proti duchu
světa, přivolá si se smrtelnou jistotou jeho nepřátelství i nepřátelství lidí. Svět má svého ducha,
stejně jako ho má každé období.
Existují určitá, v jednotlivostech
neoddělitelná pravidla, která odporují právu a která ovládají chování světa. Každý, kdo se postaví
proti světským zásadám, stane se
nakrátko nebo nadlouho nepopulární. Tyto zásady jsou: Žiješ
jen jednou. – Raduj se ze života
a užívej si ho. – Kdo to kdy zažije? – K čemu je pohlavní pud,
ne-li k tomu, aby se člověk vyžil?
V blahoslavenstvích napadá
náš Spasitel každým svým heslem svět a staví jeho zásady na
hlavu: starostlivost, smích, násilné
činy, pohodlí, msta, nemravnost,
pěstní právo, popularita.
1) Těm, kteří tvrdí: „Není
štěstí bez bohatství,“ odpovídá: Blahoslavení chudí v duchu.

10
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2) Těm, kteří tvrdí: „Směj
se, a svět se bude smát s tebou,“
odpovídá: Blahoslavení plačící.
3) Těm, kteří hlásají: „Nenech je bez trestu uniknout!“
odpovídá: Blahoslavení pokojní.
4) Těm, kteří říkají: „Užívejte
života!“ říká naopak: Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
5) Těm, kteří říkají: „Posaď
se na vysokého koně a všechno
bez milosti rozdupej,“ odpovídá:
Blahoslavení milosrdní, neboť oni
dojdou milosrdenství.
6) Těm, kteří tvrdí: „Protože příroda nám darovala pohlavní pud, musíš mu dát volný
průchod, jinak zahubíš sám sebe!“ Odpovídá: Blahoslavení čistého srdce.
7) Těm, kteří požadují: „V míru zbroj na válku,“ odpovídá:
Blahoslavení pokojní.
8) Těm, kteří požadují: „Usilujte o to, abyste byli populární a oblíbení!“ odpovídá: Blahoslavení jste, když vás budou
kvůli mně tupit, pronásledovat
a vylhaně vám připisovat každou špatnost.
Levnými klišé, kolem kterých se točí denně filmy a magazíny, Pán zcela pohrdá. To, co
nabízejí, káže spálit. Bláznovství
života podle pudů poroučí potírat. Nedovoluje jim, aby si z lidí dělaly otroky. Kritizuje honbu za blahobytem a nepřipouští,
aby člověk spatřoval své štěstí v hromadění vnějších statků.
Všechny podvodné blaženosti,
které činí život závislý na rozvoji vlastního Já, na nevázanosti,
a na požitcích pod heslem „Jez
a pij, co hrdlo ráčí, zítra musíš
zemřít“, zavrhuje, protože mají
za následek duchovní rozháranost, zbídačení, podvodné naděje, úzkosti a neklid.
Těžký myšlenkový omyl
Ti, kteří se snaží vyvléct z vazeb, které ukládají blahoslavenství, tvrdí, že božský Spasitel
byl dítětem své doby, nikoliv na-

ší, a proto jeho slova pro nás už
neplatí. To je od základu mylné.
Nebyl ani dítětem své doby, ani
jiné doby. My však jsme děti své
doby. Mohamed byl dítětem své
doby. Proto hlásal, že muž může
mít kromě manželky ještě konkubíny. Proto i moderní muž říká,
že muž může mít více žen, dvě
nebo více, jako spřežení. Ale náš
Spasitel nebyl dítětem své doby,
stejně jako ne naší doby. Být dítětem naší doby znamená: v další
periodě být propuštěn. Protože
se však nepřizpůsoboval žádné
době, platí jeho příklad pro všechen čas. Nepoužíval nikdy obraty, které se vážou jen na řád
jeho doby. Jeho radostná zvěst
byla v jeho době stejně nepohodlná jako dnes. Pomysleme jen
na následující slova: Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe
a země, nepomine jediné písmeno, jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. (Mt 5,18)
Ale...
Klíčem k pochopení Horského kázání je způsob, jakým
používá dva výrazy: Slyšeli jste!
A pak krátké zvýrazněné slovo:
Ale. Řekl: Slyšeli jste, a pak shrnul všechno, co se po staletí dostávalo k lidskému sluchu a co
slyšeli od hlasatelů mravů od
dávných dob po dnešek: všechny ony sbírky předpisů, zákoníků
a nařízení, které leží na poloviční
cestě mezi pocitem a rozumem,
mezi místními obyčeji a nejvyššími ideály. Když řekl: Slyšeli jste,
pak zahrnul do toho jak mojžíšský zákon, tak Buddhu s jeho
cestami, Konfucia s jeho směrnicemi pro vznešené lidi, Aristotela s naukou o přirozeném
stavu štěstí i skupiny lidí našich
dnů, kteří překládají něco ze starých zákoníků do své vlastní řeči
a výsledek nazývají Nové životní
cesty. O všech těchto kompromisech říká Pán: Slyšeli jste!
„Slyšeli jste, že bylo řečeno: »Nezcizoložíš!«“ (Mt 5,27)
Mojžíš to nařídil; u pohanských
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kmenů bylo tušení, primitivní národy to dodržovaly. Nato následovalo děsivé Ale: „Já vám pravím: Každý, kdo se dívá na ženu
se žádostivostí, již s ní zcizoložil
ve svém srdci.“ (Mt 5,28) Náš
Spasitel se dívá až do hloubi lidské duše. Viděl všechno, také
všechno, co se odehrává v myšlenkách, a odsoudil žádostivost
před hříchem jako hřích. Jestliže
nebylo správné určité věci konat,
pak nebylo správné ani o těchto
věcech přemýšlet. Chtěl tím říct:
Pryč s vaší hygienou, která doporučuje po provedené krádeži
si čistě umýt ruce, aby se tělo
chránilo před nemocí, když se
předtím dva navzájem opájeli
rozkoší. Pronikal až do hloubky
lidského srdce a pranýřoval již
záměr k hříchu jako hřích. Nečekal, až špatný strom přinese
špatné ovoce. Chtěl zabránit již
zasetí špatného semene. Nečekejte, až tajné hříchy vystoupí jako psychózy, neurózy a nutkavé
představy! Snažte se vytrhnout
býlí i s kořenem. Litujte! Očistěte se! Když se zlo zjišťuje statisticky nebo pachatel je ve vězení, je pozdě je léčit.
„Ale já vám pravím!“
Pán nám vykládá: Když se
muž ožení se ženou, žení se s jejím tělem i duší; žení se s celou
její osobou. Když se nasytí jejího těla, nemůže ji nabídnout jako návnadu pro někoho jiného,
protože nese odpovědnost i za
její duši. Toto Slyšeli jste bylo jako úder hromu. V tomto výrazu
shrnuje plané tlachy každé úpadkové civilizace. Slyšeli jste: Dejte se rozvést. Bůh nepožaduje,
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abyste spolu nešťastně žili. Pak
však přichází Ale:
„Já vám pravím: »Každý, kdo
se rozvede se svou ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji
do cizoložství. A kdo se ožení
s rozvedenou, dopouští se cizoložství.«“ (Mt 5,32)
Co na tom, že se ztrácí tělo?
Není zde snad ještě duše, která
je mnohem drahocennější než
tělo pronikající zážitek rozkoše,
duše, která je drahocennější než
celý svět? Kristus chce manžele
zachovat v čistotě, uchránit nikoliv od nákazy, nýbrž od žádostivosti po někom jiném. Malovat
si v myšlenkách nevěrnost je již
nevěrností. Proto prohlašuje: Co
Bůh spojil, člověk nerozlučuj! (Mk
10,9) Žádný člověk, žádný soudce, žádný národ k tomu nemůže
nic přidávat a něco dovolovat.
Kristus dobře znal všechny tyto
sociální teorie, které se vymlouvají na to, že hřích je nevyhnutelný důsledek daných poměrů:
méněcenné výživy, nedostatečného uspokojení a nedostatku
peněz… O tom všem říká: Slyšeli jste! Pak však následuje Ale.
„Ale já vám pravím...“ Ujišťuje,
že hříchy – sobectví, lakota, nevěra, zločiny, krádeže, úplatky,
politická korupce – se započítávají na osobní konto jednotlivého člověka. Urážky Boha
pocházejí z naší svobodné vůle, nikoliv z našich žláz. Nemůžeme své vášně omlouvat tím,
že náš dědeček měl oidipovský
komplex, nebo že jsme u babičky zažili komplex Elektry. Pán
říká: Hřích proniká skrze tělo do
duše a tělo je vedeno vůlí. Vyhlásil válku všemu falešnému „seberozvoji“ a hřímá: Vytrhni je...!
Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a odhoď od sebe! Neboť
je pro tebe lépe, aby jeden z tvých
údů přišel nazmar, než aby celé tvé
tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni
a odhoď od sebe. Neboť je pro
tebe lépe, aby jeden z tvých údů
přišel nazmar, než aby celé tvoje
tělo přišlo do pekla. (Mt 5,29n)
(Dokončení příště)
Překlad -lš-
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K ochraně našich domů
V zahradnických marketech a centrech se prodávají různé
figury od trpaslíků až po orientální pohanská božstva. Někteří lidé si oblíbili dokonce islámské amulety jako ochranu proti kletbám a zlu. Cizí náboženství a pohanská symbolika se šíří a křesťanské symboly jsou na ústupu. Kříže na
pokraji cest, kapličky Panny Marie, postavy andělů a studny s křesťanskými symboly, zázračné medailky a škapulíře...
Naše církev má mnoho znamení, kterými můžeme označit
svoje okolí na znamení milosti a ochrany.
Při jedné cestě Polskem jsme
objevili na vratech kláštera velkou
medaili svatého Benedikta. Byla
zde umístěna jako ochrana. I na
našich domech by se mohly objevit velké medaile tohoto mocného světce.
Z této medaile vychází na
všechny, kteří důvěřují v Boží pomoc a přímluvu světců, velké požehnání, protože Pán Ježíš nám
lidem rád pomáhá i v časných záležitostech, když to přispívá i blahu naší duše.
„Svátostinami se nazývají posvátná znamení ustanovená církví, jejichž cílem je připravit lidi
na přijetí užitku ze svátostí a posvěcovat různé životní události.“
(KKC 1677)
Požehnaná medailka svatého
Benedikta slouží k ochraně proti
každodenním nebezpečím a proti moci Zlého. Podle staré tradice
byla medailka svatého Benedikta
rozšířena již v 11. století. Alsaský klerik Bruno, pozdější papež
Lev IX., byl v důsledku otravy
dva měsíce v nebezpečí života.
Nebyla už žádná naděje na jeho

uzdravení. Tu se mu zjevil svatý
Benedikt, který sestupoval na zářícím žebříku z nebe a dotkl se jeho tváře světelným křížem. Byl
okamžitě uzdraven a vstoupil pak
do benediktinského kláštera. Tento papež obdařil medailku zvláštním požehnáním a přispěl k jejímu velkému rozšíření.
K dalšímu rozšíření došlo
v roce 1647, když byl v klášteře
v Metten objeven zvláštní rukopis. Obsahoval vysvětlení tajemného kříže a písmen na zdi kláštera, jejichž smysl nikdo neznal.
Na perokresbě byla postava svatého Benedikta, která drží v jedné ruce kříž a v druhé knihu. Byla
zde uvedena slova, která vysvětlo-

ŠKODY PO ZEMĚTŘESENÍ
Zemětřesení v severní Itálii poškodilo i baziliku sv. Antonína v Padově. Zvětšily se již existující trhliny v kopuli slavného
chrámu, ačkoliv je od epicentra vzdálen 100 km.
V provincii Modena bylo zničeno 45 kostelů, v provincii Mantova hlásí škody na 100 kostelních budovách. Zvláště těžce byl
poškozen nejstarší kostel svatého Františka na světě v Mirandole. Pochází ze 13. století. Další kostel v tomto městě, který jakž
takž přestál první otřesy, se při nové vlně z velké části zhroutil.
60% kulturně historicky významných staveb je v Itálii v zemětřesením ohrožených oblastech.
Ve městě Rovereto zahynul farář Ivan Martini, který chtěl
z poškozeného kostela zachránit oblíbenou sochu Panny Marie, zasáhl ho a smrtelně zranil padající trám.
Kath-net

vala záhadný nápis na stěně kláštera. To bylo podnětem vyražení
medailí, které se šířily mezi věřícími. Zbožné uctívání medailky
přineslo záhy četná požehnání.
Díky těmto milostem se medaile velmi rychle rozšířila po katolické Evropě. V roce 1741 papež
Benedikt XIV. na základě četných
svědectví o poskytnutých milostech medailku slavnostně schválil a doporučil věřícím.
V roce 1880, k 1400. výročí narození svatého Benedikta,
získala medailka na návrh benediktinů v Beuronu dnešní podobu, kterou schválil papež Pius IX.
Na líci medailky je zobrazen
svatý Benedikt, který drží v pravé ruce kříž, jehož mocí způsobil
mnoho zázraků, v levé drží řeholi
svatého řádu. Napravo od něho je
havran, který odstraňuje otrávený chléb. Nalevo je prasklá číše,
ze které vylézá had. Symbolizuje to číši, ze které měl být otráven svatý Benedikt, ale při jejím
požehnání číše pukla. Na obvodu přední strany medailky je nápis: Eius in obitu nostro praesentia
muniamur. – Při své smrti ať jsme
chráněni jeho přítomností. Kolem
světce je menší nápis: Crux Sancti
Patris Benedicti – Kříž svatého otce Benedikta.
Na rubu medailky je zobrazen
velký kříž a nad ním slovo PAX
– MÍR – tento symbol byl také
Kristovým monogramem. Čtyři písmena kolem kříže C.S.P.B.
jsou zkratkou nápisu Crux Sancti
Patris Benedicti – Kříž svatého otce
Benedikta. Na vertikálním rameni kříže jsou písmena C.S.S.M.L.
– Crux Sacra Sit Mihi Lux – Svatý kříž nechť je mi světlem. Na
horizontálním břevnu jsou litery
N.D.S.M.D. – Non Draco Sit Mihi
Dux – Ať není drak mým vůdcem.
Na obvodu medailky jsou litery:
V.R.S.N.S.M.V. – S.M.Q.L.I.V.B.
– Vade Retro Satanas, Nunquam
Suade Mihi Vana. – Sunt Male
Quae Libas, Ipse Venena Bibas. –
Vrať se zpět, Satane, nesváděj mě
nikdy ke zlému. – Je to zlo, co mi
nabízíš, svůj jed si vypij sám.
Leben 169/2012
Překlad -lš-
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EDITORIAL – dokončení ze str. 2
EVANGELIUM RODINY – dokončení ze str. 2
zvláštním darem Ducha Svatého
vám dává Kristus účast na své
snoubenecké lásce a činí z vás
znamení své lásky k církvi: lásky věrné a bezvýhradné. Umíte-li přijímat tento dar a každý den
obnovovat s vírou své „ano“ v síle, která přichází také ze svátosti, také vaše rodina bude žít láskou k Bohu podle vzoru rodiny
z Nazareta. Drahé rodiny, proste často v modlitbě o pomoc Pannu Marii a svatého Josefa, aby
vás učili přijímat Boží lásku, jako ji přijímali oni. Prožívat vaše
povolání není snadné, zvláště ne
dnes, ale povolání k lásce je obdivuhodná skutečnost, je to jediná
síla, která může skutečně přetvořit vesmír, svět. Máte před sebou
svědectví tolika rodin, které ukazují cesty, jak růst v lásce: zachovávat trvalý vztah k Bohu a mít
účast na církevním životě, pěstovat dialog, respektovat názor
druhého, být ochotný ke službě,
být trpělivý k chybám druhého,
umět odpouštět a žádat o odpuštění, překonávat s inteligencí
a pokorou případné konflikty, slaďovat výchovné záměry, být otevření pro druhé rodiny, pozorní
k chudým, odpovědní za občanskou společnost. To všechno jsou
prvky, které vytvářejí rodinu. Prožívejte je s odvahou v jistotě, že
v míře, s jakou s pomocí Boží milosti budete prožívat vzájemnou
lásku a lásku ke všem, stanete se
živým evangeliem, skutečnou domácí církví. (srov. Familiaris consortio 49)
Jedno slovo bych chtěl věnovat také věřícím, kteří jsou poznamenáni bolestnými zážitky
selhání a rozdělení. Vězte, že
papež a církev vás podpírají ve
vaší námaze. Dodávají vám odvahy, abyste zůstali spojeni s vašimi společenstvími, a doufám, že
diecéze uskuteční vhodné iniciativy přijetí a blízkosti.
Spolupráce s Bohem
V knize Geneze Bůh svěřuje lidským manželům své tvoření, aby je střežili, pěstovali je
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a zaměřovali podle jeho plánu.
(srov. 1,27–28; 2,15) V tomto
pokynu Písma svatého se můžeme dočíst o úloze muže a ženy
při spolupráci s Bohem na přetváření světa skrze práci, vědu
a techniku. Muž a žena jsou Božím obrazem i v tomto vzácném
díle, které mají naplňovat se stejnou láskou jako Stvořitel. Vidíme,
že v moderních ekonomických
teoriích přesto převažuje utilitaristická koncepce práce, produkce a trhu. Boží plán a naše vlastní zkušenost ukazují, že nikoliv
logika největšího vlastního prospěchu může přispět k harmonickému rozvoji, k blahu rodiny
a k budování spravedlivé společnosti, protože s sebou přináší vyhrocenou konkurenci, značné
nerovnosti, degradaci prostředí,
honbu za spotřebou, obtíže v rodinách. Utilitaristická mentalita
má tendenci rozšířit se i na meziosobní a rodinné vztahy, převádí
je na vratké střety individuálních
zájmů a ohrožuje pevnost sociálního prostředí.
Svatý den odpočinku
Poslední prvek. Člověk jako
Boží obraz je povolán také k odpočinku a k slavení svátků. Líčení stvoření končí těmito slovy:
Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh
požehnal a posvětil sedmý den.
(Gn 2,2–3) Pro nás křesťany je
svátečním dnem neděle, den Páně, každotýdenní Velikonoce. Je
to den církve, den shromáždění
svolaného kolem stolu slova a eucharistické oběti, jak to konáme
dnes, abychom se u něho nasytili, vstoupili do jeho lásky a žili jeho láskou. Je to den člověka
a jeho hodnot: soužití, přátelství,
solidarity, kultury, styku s přírodou, hry, sportu. Je to den rodiny, ve kterém společný život je
smyslem svátku, setkání, sdílení
a také účasti na mši svaté. Drahé
rodiny, ani v ostrém rytmu naší
epochy neztrácejte smysl pro den
Páně! Je to jako oáza, abyste se

se od Mojžíšových dob změnila situace a že je třeba brát
v úvahu nové poměry? Že takové „nové poměry“ způsobuje právě odklon od Božích přikázání, proto je třeba se k nim
důsledně a upřímně vrátit a nikoliv je překrucovat a přizpůsobovat. Lidé odjakživa tíhnou
k pohodlnosti. Neradi slyší to,
co jim připadá obtížné a čemu odvykli, protože to vyžaduje oběť. Jestliže se rozmůže
nešvar, s oblibou se odvolávají a vymlouvají, že to tak už
dnes dělají všichni. Jenomže
Boží zákon nemůže být předmětem plebiscitu. S názorem
většiny máme v dějinách spíše
špatné zkušenosti. Když vyjednával Abrahám s Hospodinem
o osudu Sodomy, nebylo rozhodující chování docela nepatrného hloučku spravedlivých,
a nikoliv chování většiny? Nebyla to většina Nazaretských,
která chtěla Božského Mistra
shodit ze skály? Nedala na nádvoří římského prokurátora
většina přednost zločinci před
Božím Synem? Nepotřebujeme
mnoho fantazie, abychom si
představili, jak by asi Jan Křtitel pojmenoval ty dnešní hlasatele, kteří si dovolují populisticky upravovat Boží zákon,
a dokonce stavět na odiv veřejně svou neposlušnost. Právě
proto, že Jan promlouval k lidem zcela jinak, než jak to slyšeli lidé od tehdejších předáků,
burcoval svědomí a probouzel
zájem širokých mas o spravedlnost a řád, takže za ním vycházeli lidé z celého Jeruzalénadchli radostí ze setkání a ukojili svou žízeň po Bohu.
Rodina, práce, svátek: tři Boží dary, tři dimenze našeho života, které mají najít harmonickou
rovnováhu. Sladit čas pro práci,
potřeby rodiny, povolání a otcovství a mateřství, práci a svátek je
důležité pro výstavbu společnosti s lidskou tváří. V tom dávejte
přednost logice být před logikou
mít: první buduje, druhá spěje
k boření. Je třeba se vychovat

ma, z celého Judska a krajiny
kolem Jordánu.
Žijeme však dnes v obtížné,
předpovězené době falešných
proroků. Musíme si proto být
vědomi, že neseme odpovědnost také za to, komu nasloucháme a uvěříme. Když k japonským křesťanům, kteří byli
po celé generace odkázáni sami na sebe, přišli první misionáři, věděli tito věrní věřící, jak
si mají ověřit jejich pravověrnost a věrohodnost. Kdo dnes
projevuje okatou blahosklonnost a povolnost, musí nám být
podezřelý. Ve vlastním zájmu
musíme při podezřelých názorech položit některým zpovědníkům i nepříjemné otázky:
Odkud to máte, z kterého katechismu? Směrodatná a závazná je jen pravda a nikoliv vytáčky a pohodlí a výmluvy na
většinu. Bude to velice smutné
vyznamenání, až budou historikové jednou charakterizovat
začátek 21. století jako období, kdy o sobě dávali více vědět homosexuálové než věřící. Výsledkem naší vstřícnosti
vůči světu proklamované před
padesáti lety je nakonec skutečnost, že vlády a parlamenty
pokládají za nepřípustné, aby
se hlásily k Bohu a ke Kristu,
ale naopak požadují zvláštní
ochranu pro ty, kteří manifestačně šlapou po lidské přirozenosti a Božím zákonu. Jan, Boží vyvolený prorok, však nebyl
třtina, která se klátí podle větru, ale řekl i králi jasně: „Není ti dovoleno...!“
-lšk víře, především v rodině, v autentické lásce, která vychází od
Boha a spojuje nás s ním a právě
tím nás „proměňuje v My, které
překonává naše rozdělení a utváří z nás jedno, a to až do doby,
kdy na konci Bůh bude všechno
ve všem (1 Kor 15,28).“ (Deus
caritas est 18)
Bollettino Vaticano
4. června 2012
(Mezititulky redakce Světla)
Překlad -lš-
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ři četbě článku o zcela neobvyklé pravoslavné řeholnici Makárii (str. 4) možná v některých
chvílích ani nebudete věřit svým
očím. Ale Boží cesty a úradky
jsou nevyzpytatelné a dokážou
někdy postavit zcela na hlavu
naše názory i naše očekávání.
Nemám tu na mysli jen osud
samotné protagonistky, ale také překvapující, vlastně nekřesťanské až nelidské chování i věřících lidí z jejího okolí. Není
tomu tak, že zbaveni svých pastýřů a opory duchovních prostředků, ještě rychleji než svou
víru ztrácejí v docela krátké době i svou přirozenou lidskost?
Tím více si zaslouží naši pozornost ono pozoruhodné působení a vedení Ducha Svatého,
který ukazuje, s jak velkým zalíbením shlíží na zcela odstrkovanou, pohrdanou a svému okolí doslova překážející neduživou
lidskou bytost. Vybral si uprostřed ateistické totality právě
tu, kterou svět pokládá za pošetilou, bezmocnou, méněcennou, dokonce tu, která není vůbec nic, aby zlomil moc těch,
kteří jsou „něco“.
Kruté strádání lidské bytosti,
která musí až neuvěřitelným způsobem bojovat o své přežití, a její
trvalé nepředstavitelné utrpení
se však stalo zdrojem nečekaného požehnání. Ze skryté, odstrkované tiché oběti se stal přitažlivý bod pro tisíce poutníků již
za jejího života a ještě více po
její smrti. Skláníme se s hlubokou úctou před Boží moudrostí,
mocí a láskou, která si umí pospíšit, aby dobrovolně přijaté lidské utrpení využila dokonce ve
prospěch těch, kteří toto utrpení zapříčiní a působí.
Duch Boží tak vede člověka
připraveného k utrpení a oběti přímo ve stopách Božského
Vykupitele, který jako umírající
prosil zvláště a výslovně právě za
ty, kteří mu utrpení působí. Do
zákulisí Božího milosrdenství nevidíme, ale jednou nám bude dáno obdivovat i ovoce oné Pánovy modlitby: „Otče, odpusť jim,
neboť nevědí, co činí!“ A tak ti,
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Na slovíčko
kteří neduživému dítěti říkali:
„Kdyby si tě Pán Bůh vzal...“, neměli vůbec tušení, že jimi nechtěná dcera je pro ně požehnáním
mnohem více svou nepohodlnou přítomností než svou smrtí. I jejich zraňující slova a skutky dokázala postižená proměnit
v požehnání. V očích nebeského
Otce a Panny Marie se jistě nejevila Makária jako nevzhledná,
neohrabaná a nepříjemná zátěž
a překážka.
A je tomu tak vlastně vždy,
že nikdy nevíme, co si Bůh myslí o tom či onom člověku, o té
či oné situaci, události a okolnosti, a jaké s ní má vlastně záměry. Ani na to nepomyslíme, zda
naše odmítání, antipatie a nevole k někomu není ve skutečnosti velkou urážkou Boží dobroty
a pohrdáním jeho jedinečným
dílem. Připomeňme si onu situaci z evangelia, kdy známá prostitutka v domě farizea Šimona
slzami a vonnou mastí uctívala
Ježíšovy nohy. Na co přitom myslel vznešený hostitel? „Kdyby
můj host věděl, kdo mu to myje
nohy!“ Ani ve snu ho nenapadlo, že skutečnost může být také
zcela opačná: Byl si přitom tak

jistý, že o identitě této hříšnice
nemůže mít nejmenší pochybnosti. Mohl by dokonce jmenovat její „zákazníky“. Kdyby ovšem nebyl tak zaujatý proti Pánu
i proti oné ženě, musel by přijít
na to, že Pán je všechny velmi
dobře zná. I jemu samotnému,
který se pokládá za spravedlivého, by mohl připomenout závažnější prohřešky než faux pas,
kterého se dopustil při příchodu svého tak vznešeného hosta.
„Nesuďte, a nebudete souzeni.“
Pozorujeme osoby, problémy,
situace a zdá se nám, že máme
o nich naprosto jasno. Přidělujeme své neomylné úsudky, sympatie a antipatie. Nepřemýšlíme
o tom, že tyto naše citové postoje, naše sebejisté názory ovlivňují také naše poznávání, naše vnímání, že naše soudy mohou být
docela vážnou překážkou k nalezení a poznání pravdy. Tyto naše soudy a postoje se tak stávají součástí naší bytosti, že si je
zamilujeme a živíme je, a ony se
nám odvděčí tím, že ovlivňují naši rozlišovací schopnost tak, aby
výsledek poznání jen potvrzoval
to, co jsme si oblíbili nebo znelíbili. Naše názory, soudy o oso-

NAROZENÍ PŘEDCHŮDCE – dokončení ze str. 3
osobním příkladem připomínat nezbytnost pokání jako nezbytného předpokladu pro odpuštění hříchů. Neboť není jiného způsobu, který by mohl uvést naše kroky na cestu pokoje.
Pán ho učiní svým předchůdcem i v tom, že na potvrzení
a svědectví trvalé a nezrušitelné platnosti Božího zákona prolije svou krev. Plným právem o něm může prohlásit: Je to muž
podle mého srdce, vyplní vždy všechno, co budu chtít.
Pros Pána, aby i tebe připojil ke svým věrným podle svého
srdce. Hospodine, ty mě znáš a zkoumáš, chválím tě za to, jak
úžasná jsou tvoje díla! (7)
Bratr Amadeus
(1)
(6)

Lk 1,6; (2) Lk 1,20; (3) Lk 1,37; (4) srov. Lk 1,44; (5) srov. Jan 1,13;
Lk 1,14; (7) resp. žalm 18.

CENAP (Centrum naděje a pomoci), Vodní 13, Brno pořádá interaktivní kurz BÝT SAMA SEBOU
určený pro dospívající dívky ve věku 12–18 let, které chtějí lépe poznat sama sebe a zdokonalit svoji osobnost. V rámci pěti dnů se formou her, testů a diskusí probírají témata, jako jsou sebevědomí, osobnost, komunikace, společenská etiketa, image, partnerské vztahy
a mnohé další. Přijď zažít nové zážitky a navázat nová přátelství. Tento kurz je pro klientky
zdarma, je financován z prostředků ESF. Termíny: 9.–13. 7. 2012 a 16.–20. 7. 2012. Další informace a přihlášky na www.cenap.cz.

bách, věcech a událostech nám
připadají tak samozřejmé, jasné
a opodstatněné, že by je vlastně
měl respektovat sám Bůh. My se
totiž často podle toho také modlíme a očekáváme, že se stane
naše vůle a zavládne naše království. Počínáme si, jako by se
s námi měl Bůh nejdříve poradit.
V minulosti však existovaly a i v současnosti se vyskytují osoby, které si Bůh z důvodů
nám zcela neznámých zvláštním způsobem oblíbil a učinil
je jakoby svými důvěrníky, jimž
se svěřuje se svými záměry, starostmi a bolestmi (str. 6). Čím
více však dává těmto svým vyvoleným nahlédnout do svých
božských tajemství, tím více tyto duše cítí potřebu opustit sebe,
své názory, své tužby, tím více se
chtějí s Pánem sjednotit, ztratit
se v něm a jediným zdrojem jejich spokojenosti je pro ně spokojenost dobrého Pána.
Naše církev se ocitla v těžké krizi, ale tato krize se dále
tím více prohlubuje a komplikuje, čím více je těch, kteří jsou
si zcela jisti, že vědí, čím to je,
že našli řešení, že vědí, na koho
je třeba svolat oheň z nebe. Naše nemocná Církev však vůbec
nepotřebuje tisíce soubojů, kdo
s koho. Naše nemocná Církev
potřebuje jednomyslnou modlitbu motivovanou jediným, zcela společným a všemi sdíleným
zájmem, a tím je upřímná láska
k Církvi, naléhavá modlitba, která jí vyprošuje, aby se zcela otevřela Duchu Svatému a On aby
v ní obnovil jednotu víry a lásky směřující k znovunalezení
pravé úcty, pokory, zbožnosti,
obětavosti a k naléhavé obnově
liturgie a duchovních povolání.
K této obnově můžeme účinně
přispět dvěma způsoby: především svou vlastní hlubokou duchovní obnovou a za druhé vytrvalou, obětmi doprovázenou
modlitbou za zásadní obrat v dosavadním vývoji Církve nikoliv
podle našich subjektivních představ, ale podle vůle a záměrů Ducha Svatého, ať jsou jakkoliv odlišné od těch našich.
-lš-
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TELEVIZE NOE
Pondělí 25. 6. 2012: 6:05 Octava dies (677. díl): Týdenní
zpravodajství z Vatikánu 6:35 Poslány sloužit 7:05
Putování modrou planetou: Indonésie – země bez hranic
7:45 Přejeme si... 8:00 Post Scriptum s Mons. Janem
Graubnerem 8:20 Terra Santa News: 20. 6. 2012
8:40 Čteme z křesťanských periodik 8:45 Mikroregion
Východní Slovácko: Nivnice 9:00 Hudební magazín Mezi
pražci 9:35 Barva lásky 10:10 Nedělní čtení: Slavnost
Narození sv. Jana Křtitele 10:40 BET LECHEM – vnitřní
domov (18. díl): P. Jaromír Zádrapa, SDB 11:00 Noekreace
aneb Vandrování (145. díl) 11:10 Noeland (57. díl)
11:40 Sedmihlásky 11:45 O Mlsálkovi (14. díl): Jak
Mlsálek nakupoval 12:00 Polední modlitba [L] 12:05
Velkomoravský koncert/II.část/13:20 Slovenští redemptoristé v Rumunsku 13:40 Octava dies (677. díl): Týdenní
zpravodajství z Vatikánu 14:10 Kněz zpívající reggae 14:25
Krásy Čech a Moravy (18. díl): Nelahozeves, Veltrusy
14:55 Noční univerzita: Bůh nikomu nestraní – P. Petr
Karas 16:00 Poselství svatých: Bernadette Soubirous
16:10 Exit 316 MISE: Malí a neklidní 16:30 Naše cesta:
Salesiáni na Madagaskaru 17:00 NOEparáda (170. díl) [L]
18:05 Město Leopoldov 18:25 Sedmihlásky 18:30
O Mlsálkovi (15. díl): Jak Mlsálek zkoumal budík [P] 18:40
Nárožní kámen 19:20 Ars Vaticana (3. díl) 19:30 Přejeme
si... 19:45 Mikroregion východní Slovácko: Nivnice 20:00
Mlčení, modlitba, pokání: Arcibiskup Josef Matocha 21:00
Na koberečku (117. díl) 21:10 Čteme z křesťanských
periodik 21:20 P. Stanislav Pacner – Jak zakusit Boží
moc a lásku ve svém životě 22:45 Noekreace aneb
Vandrování (145. díl) 22:55 Octava dies (677. díl): Týdenní
zpravodajství z Vatikánu 23:30 Kulatý stůl: Putování modrou planetou – Tanzanie 1:00 Poslech Radia Proglas [L].
Úterý 26. 6. 2012: 6:05 Mikroregion východní Slovácko:
Nivnice 6:15 Má vlast: Plumlov 7:45 November + 20
8:10 Cesta k andělům (55. díl): Jaroslav Šindelář 9:05
Salesiánský magazín 9:20 Budu pomáhat: Dětský domov
Strančice 9:30 Šance pro každého a Pohyb pro každého
9:45 Poselství svatých: Bernadette Soubirous 10:00 Mše
svatá z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
k zakončení školního roku. [L] 11:40 Sedmihlásky 11:45
O Mlsálkovi (15. díl): Jak Mlsálek zkoumal budík 12:00
Polední modlitba [L] 12:05 Platinové písničky 12:35 Čteme
z křesťanských periodik 12:40 Ars Vaticana (3. díl) 12:50
Kněz zpívající reggae 13:10 V zákulisí 13:40 Eucharistie:
Odvrácení apoštolů 14:15 Putování modrou planetou:
Indonésie – země bez hranic 15:00 Kulatý stůl: P. Alois
Musil očima dneška 16:35 Mikroregion východní Slovácko:
Nivnice 16:45 Přejeme si... 17:00 Děti Ventanas 17:25 Ester
17:40 BET LECHEM – vnitřní domov (18. díl): P. Jaromír
Zádrapa, SDB 17:55 Noeland (57. díl) 18:25 Sedmihlásky
18:30 O Mlsálkovi (16. díl): Mlsálek a labuťátka [P]
18:40 Hermie – obyčejná housenka 19:15 Noekreace
aneb Vandrování (145. díl) 19:25 Nadace Divoké husy
19:40 Zpravodajské Noeviny: 26. 6. 2012 [P] 20:00
Cesta k církvi – Život a osud otce Alexandra Meně
21:00 Exit 316 MISE: Malí a neklidní 21:20 Hlubinami
vesmíru s dr. Janem Vondrákem 22:05 Cvrlikání (10. díl):
Bokomara 23:20 Terra Santa News: 20. 6. 2012 23:40
Přejeme si... 23:55 Čteme z křesťanských periodik 0:05
P. Stanislav Pacner – Jak zakusit Boží moc a lásku ve
svém životě 1:25 Poslech Radia Proglas [L].
Středa 27. 6. 2012: 6:05 Zpravodajské Noeviny:
26. 6. 2012 6:20 Noční univerzita: Bůh nikomu nestraní
– P. Petr Karas 7:20 Noekreace aneb Vandrování (145. díl)
7:30 Outdoor Films (4. díl) 9:05 Ars Vaticana (3. díl)
9:20 Cvrlikání (10. díl): Bokomara 10:30 Generální au-
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Vysílání denně 6.00 – 1.00 Denně: 8.00; 16.00 – Programová nabídka TV NOE
Podrobnosti na www.tvnoe.cz Změna programu vyhrazena.
dience Benedikta XVI. [L] 12:00 Polední modlitba [L]
12:05 Mlčení, modlitba, pokání: Arcibiskup Josef
Matocha 13:05 Čteme z křesťanských periodik 13:10
Nárožní kámen 13:55 Plečnikův kostel sv. Františka
v Lublani 14:05 Post Scriptum s Mons. Janem
Graubnerem 14:25 Na koberečku (117. díl) 14:35
Poslány sloužit 15:10 Poselství svatých: Bernadette
Soubirous 15:20 Město Leopoldov 15:40 Zpravodajské
Noeviny: 26. 6. 2012 16:00 NOEparáda (170. díl) 17:00
GOODwillBOY VII. (13. díl) [P] 17:35 Exit 316 MISE:
ChatGirls 18:00 Octava dies (677. díl): Týdenní zpravodajství z Vatikánu 18:30 O Mlsálkovi (17. díl): Mlsálek a automatická pračka [P] 18:45 Sedmihlásky 18:50 Jak se
staví betlém? 19:20 Terra Santa News: 27. 6. 2012 [P]
19:40 Přejeme si... [P] 20:00 Léta letí k andělům (49. díl):
P. Josef Koláček, SJ 20:20 prof. Vladimír Smékal, CSc.
– Hledání a respektování pravdy (1. část) [P] 21:30
Krásy Čech a Moravy (18. díl): Nelahozeves, Veltrusy
22:05 Historie československého vojenského letectví (8. díl) [P] 22:35 Noekreace aneb Vandrování (145. díl)
22:45 Generální audience papeže Benedikta XVI. 23:20
Má vlast: Plumlov 0:45 Mikroregion Východní Slovácko:
Nivnice 0:55 Poslech Radia Proglas [L].
Čtvrtek 28. 6. 2012: 6:05 Mikroregion východní Slovácko:
Nivnice 6:15 Nárožní kámen 6:55 Čteme z křesťanských
periodik 7:00 Léta letí k andělům (49. díl): P. Josef
Koláček, SJ 7:20 Kněz zpívající reggae 7:35 Platinové
písničky 8:05 Děti Ventanas 8:30 Nadace Divoké husy 8:45
Cesta k církvi – Život a osud otce Alexandra Meně 9:50
Kulatý stůl: P. Alois Musil očima dneška 11:20 Přejeme
si... 11:35 Sedmihlásky 11:40 O Mlsálkovi (17. díl): Mlsálek
a automatická pračka 12:00 Polední modlitba [L] 12:05 Má
vlast: Plumlov 13:35 Barva lásky 14:05 Noeland (57. díl)
14:35 Naše cesta: Salesiáni na Madagaskaru 15:05 Terra
Santa News: 27. 6. 2012 15:30 November + 20 16:00
V zákulisí [P] 16:30 Eucharistie: Svátek nekvašených
chlebů [P] 17:05 Putování modrou planetou: Indonésie –
země bez hranic 17:50 Hermie – obyčejná housenka 18:25
Sedmihlásky 18:30 O Mlsálkovi (18. díl): Mlsálek se s rodiči
chystá na cestu [P] 18:40 Cesta k andělům (55. díl):
Jaroslav Šindelář 19:30 Budu pomáhat: Domov Sue Ryder:
Domov pro seniory [P] 19:40 Zpravodajské Noeviny:
28. 6. 2012 [P] 20:00 U NÁS aneb od cimbálu o lidové
kultuře (60. díl) [L] 21:10 Kus dřeva ze stromu: Bříza [P]
21:25 Post Scriptum s P. Martinem Poživencem, SVD [P]
21:45 Lásky a múzy Williama Schiffera 22:00 Přejeme
si... 22:20 Octava dies (677. díl): Týdenní zpravodajství
z Vatikánu 22:50 NOEparáda (170. díl) 23:50 Noekreace
aneb Vandrování (145. díl) 0:05 Zpravodajské Noeviny:
28. 6. 2012 0:20 Exit 316 MISE: ChatGirls 0:40 Ars
Vaticana (4. díl) 0:50 Poslech Radia Proglas [L].
Pátek 29. 6. 2012: 6:05 Zpravodajské Noeviny:
28. 6. 2012 6:20 Noekreace aneb Vandrování (145. díl)
6:30 Mlčení, modlitba, pokání: Arcibiskup Josef Matocha
7:30 Hlubinami vesmíru s dr. Janem Vondrákem 8:10
Krásy Čech a Moravy (18. díl): Nelahozeves, Veltrusy
8:40 Na koberečku (117. díl) 8:50 Hudba na pražské
Loretě 9:30 Mše svatá z náměstí Sv. Petra ze slavnosti
sv. Petra a Pavla [L] 12:00 Polední modlitba [L] 12:05
Přejeme si... 12:20 Poodří – mokřady mezinárodního
významu České republiky 13:00 Ars Vaticana (4. díl)
13:10 Léta letí k andělům (49. díl): P. Josef Koláček, SJ
13:35 Gavran 13:50 Z Jasné Hory do světa 14:05
Velkomoravský koncert (II. část) 15:15 Nárožní kámen
16:00 Zpravodajské Noeviny: 28. 6. 2012 16:15 Cesta
k církvi – Život a osud otce Alexandra Meně 17:20

Nadace Divoké husy 17:35 Exit 316 MISE: ChatGirls
18:00 Světec dvou národů 18:30 Maminčiny pohádky (1. díl): Kukaččí vejce I. [P] 18:40 Sedmihlásky
18:45 Mikroregion východní Slovácko: Suchá Loz [P]
19:00 Kus dřeva ze stromu: Bříza 19:15 Město Leopoldov
19:35 Cesta k domovu 20:00 Kulatý stůl: Astronomie dnes
s dr. Grygarem a prof. Stuchlíkem [L] 21:30 Skanzen
Michalův statek 21:45 Na koberečku (117. díl) 22:00
Nedělní čtení: 13. neděle v mezidobí [P] 22:30 Terra
Santa News: 27. 6. 2012 22:50 Cesta k andělům (55. díl):
Jaroslav Šindelář 23:45 Přejeme si... 0:05 V zákulisí 0:35
Eucharistie: Svátek nekvašených chlebů 1:05 Historie
československého vojenského letectví (8. díl) 1:35
Poslech Radia Proglas [L].
Sobota 30. 6. 2012: 6:05 Mikroregion východní Slovácko:
Suchá Loz 6:15 Léta letí k andělům (49. díl): P. Josef
Koláček, SJ 6:35 V zákulisí 7:05 Eucharistie: Svátek
nekvašených chlebů 7:40 Budu pomáhat: Domov
Sue Ryder: Domov pro seniory 7:50 Naše cesta:
Salesiáni na Madagaskaru 8:20 Noeland (57. díl) 8:50
Sedmihlásky 8:55 Hermie – obyčejná housenka 9:35
GOODwillBOY VII. (13. díl) 10:05 NOEparáda (170. díl)
11:05 Exit 316 MISE: ChatGirls 11:25 Godzone magazín
12:00 Polední modlitba Sv. otce Benedikta XVI. [P] 12:10
Přejeme si... 12:25 Nedělní čtení: 13. neděle v mezidobí
12:55 Děti Ventanas 13:25 U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (59. díl) 14:40 Plečnikův kostel sv. Františka
v Lublani 14:50 Ukrajinská zastavení 15:10 Platinové
písničky 15:40 Noekreace aneb Vandrování (145. díl)
15:55 Cesta k církvi – Život a osud otce Alexandra Meně
17:00 Outdoor Films (5. díl) [P] 18:30 Maminčiny pohádky (1. díl): Kukaččí vejce I. 18:40 Sedmihlásky 18:45
Krásy Čech a Moravy (19. díl): Loket [P] 19:15 Poselství
svatých: Bernadette Soubirous 19:25 Nedělní čtení:
13. neděle v mezidobí 20:00 Cesta k andělům (32. díl):
Antonín Randa 20:50 22 hláv [P] 21:35 Jak potkávat svět
s Ondrejem Demo (12. díl) 23:00 Noční univerzita: Bůh
nikomu nestraní – P. Petr Karas 0:05 Velkomoravský koncert/II.část/1:15 Poslech Radia Proglas [L].
Neděle 1. 7. 2012: 6:15 Nedělní čtení: 13. neděle v mezidobí 6:45 Ars Vaticana (4. díl) 7:00 U NÁS aneb
od cimbálu o lidové kultuře (59. díl) 8:10 Ester 8:20
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2010
8:40 Nárožní kámen 9:20 Děti Ventanas 9:45 Cesta
návratu 10:00 Čteme z křesťanských periodik [P] 10:05
Na koberečku (117. díl) 10:30 Mše svatá z kněžského
svěcení v Ostravě [P] 12:00 Polední modlitba Sv. otce
Benedikta XVI. [L] 12:25 Zpravodajský souhrn týdne
13:15 Platinové písničky (10. díl): Dechovka [P] 13:50
Cesta k andělům (32. díl): Antonín Randa 14:45 Budu
pomáhat: Domov Sue Ryder: Domov pro seniory 15:00
prof. Vladimír Smékal, CSc. – Hledání a respektování
pravdy (1. část) 16:20 Velká laboratoř pro život –
Italská nemocnice v Damašku [P] 16:30 Hermie a lhářka
Flo [P] 16:55 Sedmihlásky: Idě chlop do hory [P] 17:00
Noeland (57. díl) 17:30 GOODwillBOY VII. (13. díl) 18:00
Exit 316 MISE: ChatGirls 18:20 Godzone magazín 19:00
Léta letí k andělům (49. díl): P. Josef Koláček, SJ 19:25
Poselství svatých: Papež Jan XXIII. [P] 19:35 Čteme
z křesťanských periodik 19:40 Přejeme si... [P] 20:00
Má vlast: Štípa [P] 21:25 Octava dies (678. díl): Týdenní
zpravodajství z Vatikánu [P] 22:00 Cesta k církvi – Život
a osud otce Alexandra Meně 23:00 Návrat orla skalního
do české přírody 23:30 Ars Vaticana (4. díl) 23:40 Polední
modlitba Sv. otce Benedikta XVI. 0:05 Zpravodajský
souhrn týdne 0:55 Poslech Radia Proglas [L].
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ŽIVÁ TEOLOGIE – SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA je název kurzu Univerzity třetího věku, který pořádá Masarykova univerzita a Biskupství brněnské. Jde o cyklus přednášek, které se konají v centru Brna
a probíhají jednou za dva týdny, zpravidla v pátek odpoledne. Přednášejí profesoři a docenti Masarykovy univerzity v Brně, Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci a odborníci z praxe. Mezi přednášejícími jsou například olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner, biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle, generální vikář
Mons. Jiří Mikulášek, prof. Vladimír Smékal, prof. Augustin Svoboda, prof. Květoslav Šipr, prof. Jiří Šrámek, prof. Jiří Vácha, prof. Petr
Osolsobě, doc. Stanislav Balík, doc. Karel Komárek, dr. Eduard Krumpolc a další. Přihlášky do 30. 6. 2012 na e-mail bioetika@bioetika.cz
nebo na adresu: Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno, případně:
Univerzita třetího věku, Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo
náměstí 9, 601 77 Brno. Podrobnější informace na www.bioetika.cz,
příp. tel. 548 527 262.
FATYM Vranov nad Dyjí zve všechny turisty i domácí na PRÁZDNINOVÉ BOHOSLUŽBY na Vranovské přehradě každé pondělí od 2. července do 13. srpna 2012 v 19.30 hodin na střeše restaurace Štika.
Pěší poutníci vycházejí vždy v 18.30 hodin od vranovské fary. Další bohoslužby v okolí přehrady v době prázdnin: Vranov – v neděli
v 9.15 hodin, ve čtvrtek v 17 hodin • Štítary – v neděli v 7.30 hodin, v úterý a pátek v 18 hodin • Lančov – v neděli v 11.11 hodin,
ve středu v 18 hodin • Šumná – 2. a 4. neděle v měsíci v 11.15 hodin, ve čtvrtek v 18 hodin • Bítov – v neděli v 8.45 hodin, ve středu v 18 hodin • Chvalatice – v neděli v 7.30 hodin • Oslnovice –
v úterý v 18 hodin • Podhradí – ve čtvrtek v 18 hodin.
Farnost Tábor-Klokoty a obláti Panny Marie Neposkvrněné srdečně zvou
na 7. z přednášek kurzu ČEMU VĚŘÍME v sobotu 7. července 2012. Téma přednášky: CÍRKEV, přednáší P. ThLic. Prokop Brož ThD., děkan
Katolické teologické fakulty UK. Program: 13.00 až 14.00 – 1. blok
přednášky • 20 minut přestávka • 14.20 až 15.20 – 2. blok
přednášky • 20 minut přestávka • 15.40 až 16.00 – diskuse. Kurz
se bude konat formou přednášek a následné besedy s přednášejícím
vždy první sobotu v měsíci, od 13.00 do 16.00 hodin v exercičním domě
Emauzy. Je určen pro farníky, vikariát a zájemce z široké veřejnosti.
Kostru cyklu tvoří základní témata z Katechismu katolické církve.

Cestovní agentura Dvě Srdce (Monika Štampfelová) – PUTUJTE
S NÁMI DO MEDŽUGORJE NAČERPAT DUCHOVNÍ SÍLU A MÍR. Zařizujeme ubytování, tlumočení, program i dopravu – podle vašich potřeb. Při
dopravě autem vás vyzvedneme přímo u domu. Můžete vybírat z nabídky podle svátků a bodů programu nebo se dohodnout na zvláštním termínu. Při pouti se seznámíte s medžugorskými událostmi, s poselstvími z těchto mariánských zjevení, rozvijete svoji
víru a modlitbu a tak získáte MÍR.
PLÁN POUTÍ NA ROK 2012:
30. 6. – 8. 7. (9d) prázdniny (moře) • zjevení pro Mirjanu •
sv. Prokop, sv. Věrozvěstové, sv. Marie Goretti.
8. 7. – 14. 7. (7d) neděle odpoledne – sobota • KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ spojený s poutí pro laiky • sv. Benedikt.
17. 7. – 23. 7. prázdninová pouť.
21. 7. – 28. 7. (8d) sv. Magdalény • noční adorace • sv. Jakuba, Jáchyma a Anny • (moře).
28. 7. – 7. 8. (10d) (moře) • MODLITEBNÍ FESTIVAL MLÁDEŽE.
29. 7. – 7. 8. (9d) MODLITEBNÍ FESTIVAL MLÁDEŽE.
12. 8. – 19. 8. (8d) (zastávka u moře) • NANEBEVZETÍ Panny Marie, sv. Helena.
16. 8. – 21. 8. prázdninová pouť + 2 dny u moře.
20. 8. – 27. 8. (8d) Panny Marie KRÁLOVNY • noční adorace.
4. 9. – 10. 9. (6d) NAROZENÍ Panny Marie • KRIŽEVAC.
11. 9. – 17. 9. (7d) Jména Panny Marie, Povýšení sv. Kříže, Panny Marie Bolestné, sv. Ludmily.
26. 9. – 3. 10. (8d) sv. Václav, sv. Terezička, svatí archandělé,
svatí andělé strážní • zjevení pro Mirjanu.
2. 10. – 9. 10. (8d) Panny Marie, Královny posvátného růžence.
14. 10. – 21. 10. (8d) počátek Roku víry (sv. Markéta, šiřitelka
úcty k Srdci Ježíšovu, a sv. Lukáš evangelista) • SEMINÁŘ
PŮSTU, MODLITBY A TICHA (2350 Kč + 70 €).
TRASY NÁSTUPNÍCH MÍST VYTVÁŘÍME IDEÁLNĚ PODLE ADRES PŘIHLÁŠENÝCH. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK TÝDEN PŘED
ODJEZDEM. Přihlášky u tlumočnice Moniky Štampfelové formou
SMS na mobil +00420 604 119 931 • tel. +387 630 599 967
• e-mail monikamed@seznam.cz • skype monika.medzugorje
nebo facebook. Dále paní Stáňa Krestešová, Jiráskova 1448,
464 01 Frýdlant v Čechách • tel. +420 485 107 615.
Ceny poutí: 2500 Kč + cena za ubytování v penzionech 10 € za
osobu/noc s možností vlastního vaření či s plnou penzí kolem
20 €. PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ POUTNÍKY SLEVY.

BREVIÁŘ PRO LAIKY

23. – 30. ČERVNA 2012

Změna v číslování breviáře: levý, nepodbarvený sloupec – dřívější vydání breviáře; pravý, podbarvený sloupec – nové vydání breviáře (2007)
Uvedení do první modlitby dne:
Antifona
Žalm

NE 24. 6.
PO 25. 6.
ÚT 26. 6.
ST 27. 6.
ČT 28. 6.
PÁ 29. 3.
SO 30. 6.
1396 1570 1150 1278 1166 1295 1181 1311 1708 1924 1405 1580 1637 1854
783 881 783 881 783 881 784 883 786 884 786 884 783 881

Ranní chvály:
Hymnus
Antifony
Žalmy
Krátké čtení a zpěv
Antifona k Zach. kantiku
Prosby
Závěrečná modlitba

1396
1397
813
1397
1397
1398
1398

1166
1167
1167
1170
1170
1171
1171

1296
1296
1297
1300
1300
1300
1301

1182
1183
1183
1186
1186
1186
1402

1312
1313
1313
1317
1317
1317
1576

1708
1198
1199
1710
1403
1711
1403

1925
1330
1331
1926
1577
1927
1577

1406
1407
813
1407
1407
1407
1408

1580
1581
914
1581
1582
1582
1582

1638
1639
813
1639
1639
1640
1640

1854
1855
914
1855
1856
1856
1857

Modlitba během dne:
Hymnus
Antifony
Žalmy
Krátké čtení
Závěrečná modlitba

792 890 1156 1285 1172
1398 1572 1157 1285 1172
818 919 1157 1286 1172
1399 1572 1159 1288 1175
1398 1572 1159 1288 1175

1301
1302
1302
1305
1305

1187
1188
1188
1190
1191

1318
1319
1319
1322
1322

1203
1204
1204
1206
1206

1335
1336
1336
1338
1339

1264
1408
1265
1408
1408

1402
1583
1403
1583
1582

792
1234
1234
1641
1640

890
1369
1370
1857
1857

1400
1400
1761
1400
1401
1401
1398

1307
1307
1308
1310
1310
1310
1311

1192
1193
1193
1196
1196
1196
1402

1323
1324
1324
1327
1328
1328
1576

1409
1404
1670
1404
1404
1405
1405

1584
1578
1889
1578
1579
1579
1580

1409
1410
1678
1410
1411
1411
1408

1584
1585
1897
1585
1585
1586
1582

807
808
808
810
702
811
702

907
908
908
911
792
911
792

1570
1570
914
1571
1571
1571
1572

1151
1151
1152
1155
1155
1155
1156

1279
1279
1280
1283
1284
1284
1284

Nešpory:
Hymnus
Antifony
Žalmy
Kr. čtení a zpěv
Ant. ke kant. P. M.
Prosby
Záv. modlitba

SO 23. 6.
1394 1567
1395 1568
1751 1971
1395 1568
1395 1569
1395 1569
1396 1569

Kompletář:

1238 1374 1242 1379 1247 1384 1250 1387 1254 1391 1238 1374 1242 1379 1238 1374
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1573
1574
1982
1574
1575
1575
1572

1160
1161
1161
1164
1164
1165
1165

1290
1290
1291
1294
1294
1294
1295

1176
1177
1177
1180
1180
1180
1181

Liturgická čtení
Neděle 24. 6. – slavnost Narození
sv. Jana Křtitele
1. čt.: Iz 49,1–6
Ž 139(138),1–3.13–14ab.14c–15
Odp.: 14a (Chválím tě, že jsem vznikl tak
podivuhodně.)
2. čt.: Sk 13,22–26
Ev.: Lk 1,57–66.80
Slovo na den: Žil na poušti.
Pondělí 25. 6. – ferie
1. čt.: 2 Král 17,5–8.13–15a.18
Ž 60(59),3.4–5.13–14
Odp.: 7b (Pomoz, Bože, svou pravicí
a vyslyš nás!)
Ev.: Mt 7,1–5
Slovo na den: Trám ve svém oku
nepozoruješ.
Úterý 26. 6. – ferie
1. čt.: 2 Král 19,9b–11.14–21.31–35a.36
Ž 48(47),2–3a.3b–4.10–11
Odp.: srov. 9d (Bůh dává věčné trvání
svému městu.)
Ev.: Mt 7,6.12–14
Slovo na den: Těsnou branou.
Středa 27. 6. – nez. pam. sv. Cyrila
Alexandrijského
1. čt.: 2 Král 22,8–13; 23,1–3
Ž 119(118),33.34.35.36.37.40
Odp.: 33a (Ukaž mi, Hospodine, cestu
svých příkazů.)
Ev.: Mt 7,15–20
Slovo na den: Poznáte je po jejich ovoci.
Čtvrtek 28. 6. – památka sv. Ireneje
1. čt.: 2 Král 24,8–17
Ž 79(78),1–2.3–5.8.9
Odp.: 9bc (Pro slávu svého jména, Bože,
vysvoboď nás!)
Ev.: Mt 7,21–29
Slovo na den: Pryč ode mě, kdo děláte
nepravosti.
večer:
1. čt.: Sk 3,1–10
Ž 19(18),2–3.4–5
Odp.: Řím 10,18b (Všude na zemi
pronikl jejich hlas.)
2. čt.: Gal 1,11–20
Ev.: Jan 21,15–19
Slovo na den: Více.
Pátek 29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla
1. čt.: Sk 12,1–11
Ž 34(33),2–3.4–5.6–7.8–9
Odp.: 5b (Pán mě vysvobodil ze všech
mých obav.)
2. čt.: 2 Tim 4,6–8.17–18
Ev.: Mt 16,13–19
Slovo na den: Petr – Skála.
Sobota 30. 6. – svátek Výročí posvěcení
olomoucké katedrály
(v ostatních diecézích: nez. pam. svatých
prvomučedníků římských nebo sobotní
pam. Panny Marie)
1. čt.: 1 Král 8,22–23.27–30
(nebo jiné z Lek. V)
Ž 84(83),3.4.5+10.11
Odp.: 2 (Jak milý je tvůj příbytek,
Hospodine zástupů!)
Ev.: Mt 16,13–19 (nebo jiné z Lek. V)
Slovo na den: Pekelné mocnosti ji
nepřemohou.
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Knihkupectví a zásilková služba

Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.

POBOŽNOST KE CTI JEŽÍŠOVY
PŘEČISTÉ KRVE
Těm, kdo se po 12 roků denně pomodlí sedmkrát
Otče náš a Zdrávas, Maria ke cti Ježíšovy přečisté krve,
slíbil Božský Spasitel udělit veliké milosti. Toto zaslíbení, které obdržela sv. Brigita, bylo potvrzeno papežem Inocencem X. Modlitby Otče náš a Zdrávas, Maria jsou v pobožnosti
doplněny 7 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

i v rodinách jako pamětní opora k uvědomění si liturgických textů,
homilie, jako orientace a posila pro ty, kdo se nemohli zúčastnit
mše svaté. Charakteristická kresebná linie Zdirada Čecha navádí k rozumovému i emotivnímu přístupu k zobrazenému tématu.
K dostání jsou tři druhy obrázků: k nedělnímu evangeliu, k prvnímu nedělnímu čtení a ke svatým příslušného týdne.
Obrázky zasíláme ve čtyřtýdenních cyklech, cena jednoho kusu je 1 Kč (+ poštovné celé zásilky podle platného ceníku). Obrázky je možno objednat v jakémkoliv množství (i po jednom kusu z každého druhu). Platba se provádí jednou za 12 týdnů (při
každé 3. zásilce), při větším odběru jednou za 4 týdny (při každé zásilce).
Matice cyrilometodějská s. r. o. • A6, 1 Kč za 1 ks

OBRÁZKY

Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ

SOUBORY OBRÁZKŮ K NEDĚLNÍM LEKCÍM
Zdirad Čech
Jednobarevné kresby vycházející z nedělního liturgického čtení. I když byly původně míněny pro děti, mohou být přínosem
i pro dospělé. Někde dostávají děti obrázky při výuce náboženství, pokud se připravují na nedělní liturgii předem, nebo zase po
ní k následné reflexi. Jinde rozdává obrázky kněz po mši svaté dětem po společné modlitbě. S obrázkem v ruce se dítě snáze zorientuje v množství zážitků a dokáže promyšleně odpovědět na
oblíbený dotaz dospělých, o čem
dnes bylo kázání. Obrázky lze
poskytnout i dospělým. Poslouží

ALFONS RODRIGUEZ • MYSTIK Z MALLORKY (1531–1617)
Leopold Škarek
Svatý Alfons Rodriguez je jedním z významných představitelů španělské mystiky Karmelu. K jezuitům vstoupil až ve čtyřiceti letech. Předtím se věnoval obchodu a žil jako otec dvou dětí v manželství. Na ostrově Mallorca jako řeholní bratr bezmála
dalších čtyřicet let zastával funkci vrátného. Své
mystické zkušenosti zachytil v Pamětech. Podle výroků posledních papežů je uznáván za patrona úzkostlivých povah a také těch, kteří se v životě obtížně rozhodují.
Refugium Velehrad-Roma s.r.o.
Brož., 130x205 mm, 208 stran, 180 Kč

NOVINKA MCM s. r. o.

Objednávky knih – tel. 587 405 431 Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803 Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1, e-mail: knihy@maticecm.cz Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz
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