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Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
Jan 15,12

Není slabým,
kdo se opírá o Boha.
sv. František Xaverský
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Milovaní čtenáři!
Velké „Bohu díky“! Je to už sedm let, co vyšlo první číslo
časopisu Milujte se!. Mělo tehdy jen 56 stran a na výšku bylo
o centimetr menší. Teprve na konci roku 2007 dostal časopis
dnešní podobu, když jsme zjistili, že těch 8 stran a jeden centimetr velikosti navíc nezvýší téměř vůbec výrobní náklady.
Jen se sníží množství papíru, který by jinak bylo nutno odříznout… Dodnes se snažíme hledat způsoby, jak s Boží pomocí
a také s pomocí ochotných spolupracovníků časopis stále
vylepšovat.
Přitom časopis Milujte se! vzniká na tak rozsáhlé dílo
velmi netradičním způsobem: téměř výhradně díky práci
dobrovolníků, kterým jejich námahu odměňuje jen Pán Bůh…
Dobrovolníky jsou také šéfredaktor časopisu i koordinátor
redakce. Proto nemáme telefonní číslo do redakce, jen
mailovou adresu, protože redakční maily a korespondenci
mohou vyřizovat dobrovolníci po nocích, kdežto člověka,
který by zvedal a vyřizoval telefony po celý den, bychom
museli zaměstnávat – a platit. Přesto je Milujte se! již téměř
dva roky křesťanským periodikem s nejvyšším nákladem
v rámci celé České republiky – aktuálně vychází v nákladu
54 000 výtisků. Počet spolupracovníků, kteří se do tohoto díla
nezištně zapojili, nedokážeme spočítat – jsou jich za ta léta
stovky. Další stovky ochotných lidí se zapojují do jeho šíření.
Upřímné Pán Bůh zaplať!
A dík patří také vám všem, kteří toto dílo duchovně
i materiálně podporujete. Jako kněz se snažím na oplátku dát
to nejcennější, co mohu: za všechny dobrodince časopisu
Milujte se! a za jejich rodiny sloužím každý měsíc mši
svatou.

V Kristu P. Pavel Zahradníček OMI

Podpořte Milujte se! – objednejte si jej
Máme velkou radost, že se k vám dostává další číslo časopisu Milujte se!,
který u nás začal vycházet díky iniciativě sester Matky Terezy. Vydávání
dalších čísel se však neobejde bez vaší pomoci. Prosíme vás o modlitby –
za nás, kteří časopis připravujeme, za všechny čtenáře a za ty, kteří časopis šíří dále k těm, kteří by se k němu jinak nedostali a nemohli si jej
objednat. Jsme však raději, můžeme-li zasílat časopis čtenářům přímo
domů, a nikoli jej pouze anonymně distribuovat.
Časopis posíláme všem zájemcům zdarma (je distribuován pouze
v ČR). Náklady na výrobu a distribuci jednoho výtisku, které činí přibližně
20 Kč, jsou hrazeny výhradně z darů čtenářů. Dary na podporu časopisu
Milujte se! můžete posílat na účet 2400089111/2010, specifický symbol
7777, a jako variabilní symbol použijte údaj ze složenky, která je součástí
zásilky. Dary jsou potvrzovány a lze je uplatnit při snížení základu daně.
Časopis Milujte se! můžete objednat sobě nebo svým přátelům
e-mailem na redakce@milujte.se nebo poštou na adrese redakce.
Jen na vás záleží, zda časopis bude i nadále vycházet. Děkujeme za vaši
podporu.
redakce

Jsme velmi šťastné, že časopis Milujte se! šíří pravdu a učení Církve
a že prospěšnost a vzdělávací vliv je vidět ve svědectvích ze života lidí.
Podporujeme a modlíme se za všechny, kteří se podílejí na vzniku tohoto
časopisu.
Sestry Matky Terezy v ČR

Foto na titulní straně: Flickr, Leni Tuchsen (CC BY-NC-ND 2.0)
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Ježíšovo podobenství o milujícím Otci

Foto: flickr, Mait Jüriado (cc by-nc-sa 2.0)

Příběh o mně i o tobě
Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich
řekl otci: „Otče, dej mi z majetku podíl,
který na mě připadá.“ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho
a mladší syn sebral všechno, odešel
do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil.
Když všechno utratil, nastal v té zemi
velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten
ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil
hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu
je nedával. Tu šel do sebe a řekl: „Kolik
nádeníků mého otce má nadbytek chleba,
a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu
k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil
jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.
Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!“ Vstal a šel k svému otci.

Když byl ještě daleko, otec ho uviděl
a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: „Otče, zhřešil jsem proti
Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych
se nazýval tvým synem.“ Ale otec nařídil
svým služebníkům: „Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku
prsten (prsteny sloužily i jako pečetidla,
může být tedy znamením důvěry – pozn.
red.) a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené
tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se,
protože tento můj syn byl mrtev, a zase
žije, byl ztracen, a je zas nalezen!“ A začali
se veselit.
Jeho starší syn byl právě na poli. Když
se vracel a byl už blízko domu, uslyšel
hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On
mu odpověděl: „Tvůj bratr se vrátil a tvůj
otec dal zabít vykrmené tele, že se mu

vrátil zdravý.“ Tu se starší syn rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel
a domlouval mu. Ale on otci odpověděl:
„Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem
žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi
nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil
se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj
syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!“
Otec mu odpověděl: „Dítě, ty jsi přece
pořád se mnou a všechno, co je moje, je
i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat,
protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase
žije, byl ztracen, a je zase nalezen.“
z Lukášova evangelia (Lk 15,11–32)

… mrtev, a zase žije!
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Alespoň otevřít
Často se setkávám s lidmi, kteří
upřímně touží začít s pravidelnou
četbou Bible – Božího slova,
ale myslí si, že to nedokážou.
Mnohokrát už začali, a nikdy
dlouho nevytrvali. A přitom
existuje řešení, které může dát
pravidelnému čtení Písma dobrý
základ.
Záložka

Může se to zdát zvláštní, ale základ je
opatřit si záložku. Proč? Protože jde
o čas. Lidé říkávají: „Nedostanu se
k četbě Písma.“ Není to sice úplně pravda
– k jiným věcem, třeba k televizi nebo
internetu, se člověk dostane, i když moc
času není… – ale přece jen, když budeme
vědět, že jde jen o chvilku, bude „sáhnutí
po Bibli“ snazší.
Proto je velmi důležité dát si do Bible
záložku, abys během vteřiny nebo dvou
našel místo, kde jsi včera s četbou přestal,
a nemusel ses zbytečně zdržovat.

Správné místo

Stejně důležité je najít pro svou Bibli
to správné místo. Měla by být na očích
4
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Bibli

a v dosahu – tak aby stačilo jen natáhnout ruku. A důležité je i to, aby to bylo
místo, kde potom míváš čas k zamyšlení.
Abys – až si kousek přečteš – mohl o přečteném přemýšlet: noční stolek, polička
vedle křesla… Pro ženy (a nejen pro ně)
může být ideální dát si Bibli třeba nahoru
na kuchyňskou linku, protože přemýšlet nad přečteným je možné i tehdy, když
děláme nějakou rutinní práci, na kterou
se nemusíme už soustředit: mytí nádobí,
vyprazdňování myčky…

Foto: Flickr, The World According To Marty (cc by-nd 2.0)

Na to čas vyjde vždy!
Minimum, ale nevynechat!

A pak už je důležité každý den Bibli alespoň otevřít! To si dej jako minimum.
Pokud jsi udělal předcházející kroky, je to
otázka několika okamžiků – maximálně
tak pěti vteřin. Na to čas vyjde vždy!
Pokud opravdu víc nestihneš, uctivě ji
alespoň otevřenou polib a dej ji zase zpět
na místo. Ale věřím, že ti to nedá a najdeš
čas, alespoň jednu další větičku si přečíst
– možná dokonce celý odstavec –, než tě
něco zaujme. Když už máš Bibli v ruce,

Prázdný, ale čistý
Za opatem kláštera přišel jeden z mnichů: „Otče, snažím se číst Písmo svaté. Čtu ho
pravidelně, ale je to zbytečné. Vůbec nic si nezapamatuji…“
Opat ho poslal s proutěným košem k řece: „Naber u studny do koše vodu a přines ho sem!“
Mnich poslechl, ale cestou mu všechna voda z proutěného koše vytekla. Opat mu
přikázal: „Tak běž znovu!“
Mnich ještě několikrát cestu s košem ke studni zopakoval. Samozřejmě vždy se
stejným výsledkem. Voda v koši nikdy nezůstala. K večeru opatovi řekl: „Otče, voda
mi vždy vyteče. Není to úplně zbytečné nabírat vodu do proutěného koše?“
Opat se usmál a odpověděl: „Dobře si ten koš prohlédni. Je sice stále stejně
prázdný, ale nyní je mnohem čistší, než byl ráno!“

naslouchat Božímu slovu a žít z něj

Boží pohled
Jedna rodina se velmi zadlužila. Hrozila jí
exekuce. Jak k tomu došlo?
Vždy vycházeli s penězi celkem dobře.
Měli vlastní dům. Nouzí netrpěli. Pak se
seznámili s jinou rodinou ze stejného
města. Často své nové přátele navštěvovali, poznali i jejich přátele… Hovory se
točily většinou kolem toho, co kdo již má
nebo co si ještě potřebuje pořídit. Jak je
potřebné mít to „správné auto“, jak velký
bazén je nejlepší, jaká elektronika, jak se
správně obléci… Nejen že se snažili svým
novým přátelům alespoň trochu vyrovnat, ale časem začali být přesvědčeni, že
bez těch „správných věcí“ se vlastně ani
nedá plnohodnotně žít. A tak se začali
beznadějně zadlužovat: bazén, lepší auto,
elektronika, nový nábytek, značkové
oblečení…
Když s někým trávíš svůj čas, když
mu často nasloucháš, nějak tě to ovlivní.
Začínáš přebírat něco z jeho pohledu, jeho
hodnoty, způsob uvažování a hodnocení.
Když pravidelně nasloucháš Božímu slovu, trávíš s ním svůj čas, začínáš postupně
vidět věci i celý svůj život Božíma očima! A o to jde. Vidět věci i sebe tak, jak je vidí
Bůh: tak jak opravdu jsou.

„Duchu Svatý, buď se mnou, pomoz mi
porozumět a uskutečnit…“

Máš už záložku?

Pro začátek je dobré dát si záložku
Přidávat a zdokonalovat můžeš vždy, na Lukášovo evangelium (viz článek
ale z tohoto minima nikdy neubírej – na str. 6–8). Přirozeným pokračováním
„alespoň otevřít“.
tohoto evangelia jsou potom Skutky apoštolů. Starý zákon je pro zahájení praviNezapomeň na kratičkou
delného čtení spíš dost náročné sousto,
modlitbu
časem je však možné nalistovat žalmy.
Při otvírání Bible je ještě jedna důlePřeji mnoho zdaru, vytrvalost a radost
žitá věc, na kterou je dobré nikdy neza- z Božího slova!
pomenout. Pozvi Ducha Svatého, aby
byl s tebou a vedl tě. Třeba těmito slovy:
P. Pavel Zahradníček OMI

Vysvětlivky

Foto: Ondřej P. Vaněček (CC BY–SA)

a k tomu ještě otevřenou, není to tak
těžké…
A pak už můžeš nad tím, co jsi přečetl,
přemýšlet, rozjímat: Co mi tím Bůh chce
říct? K čemu mě zve, povzbuzuje? Jak to
souvisí s tím, co nyní prožívám…? To rozjímání můžeš spojit i s nějakou další prací
nebo s odpočinkem, s usínáním nebo
naopak s protahováním se, když se chystáš vstát z postele.

Foto: Flickr, calebunseth (cc by-nc-sa 2.0)

Katolické vydání Bible by mělo být
opatřeno vysvětlivkami. Je to požadavek církevního práva a zároveň velmi
praktická věc: dobré vysvětlivky pomohou objasnit řadu nejasností, které při
četbě vyvstanou. Ze současných vydání
Bible lze doporučit především Jeruzalémskou bibli. Má nejen opravdu kvalitní poznámkový aparát, ale obsahuje
také velmi užitečné úvody do jednotlivých knih. Seznamují čtenáře jak
s odbornými poznatky, tak i s tím, co
je dobré znát pro porozumění duchovnímu poselství textu.
Starší katolická vydání Bible s vysvětlivkami
(on-line): http://librinostri.catholica.cz
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Psal i pro tebe!
Všichni evangelisté byli
vedeni – inspirováni – týmž
Duchem Svatým. Přesto každý
ze čtyř evangelistů zachytil
svým vlastním, pro něj zcela
charakteristickým způsobem
„dobrou zprávu“ (to je doslovný
překlad řeckého slova euangelion
– evangelium) o Ježíši Kristu –
Bohu, který se z lásky k nám stal
člověkem a svou smrtí na kříži
a svým vzkříšením smrt přemohl.
Je řada důvodů, proč nám právě
způsob, jakým je napsáno
Lukášovo evangelium, může být
mimořádně blízký.
6
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I ty můžeš být Teofil

Nejen na začátku Lukášova evangelia, ale
i na začátku knihy Skutků apoštolů stojí
věnování. Autor evangelia obě knihy věnuje
jakémusi Teofilovi. Kdo to je? Možná se
jednalo o skutečnou postavu: bohatého
muže, který se měl postarat o opisování
a šíření díla. Něco podobného bývalo tehdy
zvykem i u jiných literárních děl.
Je tu však i další možnost. Řecké
jméno Teofil má určitý význam: je složeno ze slov theos (Bůh) a filein (milovat). Znamená tedy buď „ten, který miluje
Boha“, nebo „Bohem milovaný“ – nebo
obojí. Není to zvláštní? Proto se mnozí
vykladatelé Lukášova evangelia domnívají, že pisatel neměl na mysli konkrétní
osobu, ale že se prostřednictvím věnování Teofilovi obrací ke všem, kteří jsou
Bohem milováni a kteří si ho zamilo-

vali… To můžeš být i ty! Pokud sis zamiloval Boha – Ježíše Krista a nebo pokud
ho chceš hlouběji poznat, aby sis ho mohl
zamilovat… Každopádně i ty jsi již nyní
„Bohem milovaný“!

Původem pohan

Autor třetího evangelia nám může
být blízký i svým původem. Na rozdíl
od evangelistů Marka, Matouše a Jana
nebyl Žid. Pocházel zřejmě ze syrské Antiochie – to je dnešní Antakya v Turecku.
A své evangelium adresoval lidem, kteří
jako on – a také jako my – nebyli Židé,
neznali židovské tradice. Proto u svých
posluchačů, na rozdíl např. od Matoušova
evangelia psaného vysloveně pro Židy,
nepředpokládá velkou znalost židovské
kultury a reálií. Tím je nám toto evangelium srozumitelnější…

svatý Lukáš, evangelista

Jak sám v úvodu
evangelia píše,
zdroje, ze kterých
čerpal, důkladně
zkoumal
a uspořádával…
již ztracenou sbírku Ježíšových výroků
jako pramen Q a vzájemným srovnáním synoptických evangelií (Markovým,
Matoušovým a Lukášovým) dokáží alespoň přibližně odhadnout, co obsahovala.
Lukáš však k těmto dvěma pramenům – k Markovu evangeliu a k dnes již
nedochované sbírce Ježíšových výroků –
mnohé dodává z „vlastních zdrojů“ (viz
obr. str. 6). Dle tradice pocházel z Antiochie v Sýrii, z velkoměsta, kde již několik let po zmrtvýchvstání Ježíše Krista
vznikla křesťanská obec. Doprovázel svatého Pavla na části jeho cest – zajímavé je,
že část svého druhého díla, Skutků apoštolů, píše v první osobě: přišli jsme, vypluli
jsme… Setkával se s lidmi, kteří události
Ježíšova života ještě pamatovali – s očitými svědky. A jak sám v úvodu evangelia
píše, zdroje, ze kterých čerpal, důkladně
zkoumal a uspořádával… I tím může být

Foto: Flickr, jcmejia_acera (cc by-nc 2.0)

blízký nám, velmi kritickým lidem třetího
tisíciletí.

Evangelium žen…

Lukáš si ještě víc než ostatní evangelisté
všímá velmi významné role žen. I když
úlohu žen v dějinách spásy a v Božích
záměrech zdůrazňují všichni evangelisté,
u Lukáše je tento „Boží zájem o ženy“
velmi nápadný: Alžběta, prorokyně Anna,
tchyně Šimona Petra…
Lukáš měl nějakým způsobem velmi
blízko k Panně Marii a k informacím
o jejím životě a příbuzných (Zachariáš,
Alžběta...). Nejpodrobněji ze všech evangelistů popisuje události ze života Panny
Marie před Ježíšovým narozením:
■ jediný Lukáš zachycuje zvěstování,
při kterém Panna Maria dává svůj
dobrovolný souhlas s Božím plánem,
aby se stala matkou Božího syna;
■ jako jediný hovoří o návštěvě Panny
Marie u Alžběty a zachycuje její chvalozpěv Magnificat;
■ jen on podrobně popisuje okolnosti
narození v Betlémě – soupis obyvatel,
nenalezení místa v zájezdním útulku,
položení nově narozeného Božího
Syna do jeslí…
Zvláštním způsobem si všímá Panny
Marie a celé svaté rodiny i po Ježíšově
narození. Jen on píše o jeho obřezání
osmého dne po narození, o obětování
v chrámě a o hledání dvanáctiletého

Lukáš nebyl první, kdo zapisoval události
z Ježíšova života. V úvodu svého evangelia píše: „Už mnoho lidí se pokusilo sepsat
vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti,
kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno
od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl
jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile,
uspořádaně vypíšu…“ (Lk 1,1–3) Když
psal Lukáš kolem roku 80 po Kristu své
evangelium, existovalo už asi víc než deset
let evangelium Markovo (bylo sepsáno
někdy kolem roku 70, pravděpodobně
ještě několik let před zničením Jeruzaléma
v roce 70). Lukáš Markovo evangelium
dobře znal, podobně jako ho znal i další
z evangelistů – Matouš. A oba, Matouš
i Lukáš, měli při psaní před sebou i sbírku
Ježíšových výroků. Tu již dříve sepsal nám
neznámý křesťanský autor (snad některý
z Ježíšových učedníků) a na rozdíl od nejstaršího Markova evangelia se nám nedochovala. Badatelé označují tuto dnes

Foto: Flickr, Symic (cc by-SA 2.0)

„Prozkoumal jsem,
co už sepsali jiní“
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Foto: Flickr, Madrid2011jmj (cc by-nc-ND 2.0)

Ježíše, který se ztratil při pouti do Jeruzaléma.
Díky Lukášovi však také víme, že
kromě apoštolů doprovázely Ježíše
během jeho veřejného působení i mnohé
ženy, které jemu a apoštolům vytvářely tolik potřebné „materiální zázemí“.
Lukáš jasně píše: „Potom (Ježíš) chodil
od města k městu, od vesnice k vesnici
a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím
království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny
od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná
Magdalská, z které vyšlo sedm zlých
duchů, dále Jana, manželka Herodova
správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných,
které se o ně staraly ze svého majetku.“
(Lk 8,1–3)

Série Lukášových
textů (evangelium
+ Skutky) má
otevřený konec –
součástí děje jsme
i my.

Samaritán, příslušník národa, kterým Židé opovrhovali, je ten, který se
nakonec v příběhu o milosrdném Samaritánovi zachoval lépe než židovský kněz
(Lk 10,33) a který jako jediný přijde poděkovat za své uzdravení (Lk 17,16).
A mimořádnou pozornost věnuje
… a lidí na okraji
Lukáš hříšníkům – nejen prostitutkám
Možná také patříš k těm, kteří jsou spíš a celníkům. Jediný Lukáš zaznamenal Ježína okraji společnosti, ostatními přehlí- šovo podobenství o ztraceném nevděčžení, kterým se zdá, že v životě neměli ném synovi, který opustil svého otce, ale
takové štěstí… I těch si Lukáš zvláštním otec ho nepřestal milovat (Lk 15,11–32,
způsobem všímá a ukazuje, že také Bůh viz str. 3 tohoto čísla). Jediný také popisuje
o nich ví a počítá s nimi.
obrácení bohatého celníka Zachea v JeriPrvní, kdo se může poklonit nově chu (srov. Lk 19,1–10). Pro správné poronarozenému Božímu synu, jsou pastýři. zumění Lukášovu evangeliu je třeba vědět,
Lidé jimi opovrhovali, protože žili mimo že celníci byli tehdy považováni za kolavesnici, neúčastnili se bohoslužeb v syna- boranty s okupanty, protože si od Římanů
goze, nenavštěvovali chrám v Jeruzalémě, pronajímali právo vybírat cla a daně –
neznali Písmo a měli pověst pochybných a pak odírali své krajany, Židy… A právě
existencí a lapků.
takovému člověku Ježíš říká: „… dnes
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musím zůstat v tvém domě,“ a pak dodává:
„Dnes přišla do tohoto domu spása.“

Série o Duchu Svatém

Lukášovo evangelium má ještě pokračování: Skutky apoštolů. Napsal je stejný
autor a začínají také věnováním Teofilovi. A spojuje je také stejně silný důraz
na působení třetí božské osoby – Ducha
Svatého. Tentýž Duch, který sestoupil
na Pannu Marii a způsobil, že se stala matkou Božího Syna (srov. Lk 1,35), byl seslán
na apoštoly (srov. Sk 2) a vede je při šíření
radostné zvěsti z Jeruzaléma až do centra tehdejšího světa – Říma. Evangelium
dosáhlo Říma – „srdce“ tehdejšího světa
– a je tedy jasné, že mu již nic nezabrání
šířit se dál: poslední slovo Skutků apoštolů v originálním Lukášově řeckém textu
je akólytós – „bez překážek“; v některých
českých překladech se dostalo toto slovo
dovnitř věty a tím se tato důležitá tečka
za celým dílem poněkud setřela! A zde
náhle Lukášovo dílo končí. Je to otevřený konec. Protože součástí toho, co
tehdy začalo, jsme i my, kteří Lukášovy
texty čteme. Velké dílo šíření evangelia,
za kterým nestojí jen lidé, ale Duch Svatý,
kterého nám Pán Ježíš poslal, dodnes
pokračuje… I mezi námi. A dokonce to
může být i skrze nás.
P. Pavel Zahradníček OMI

svatý Lukáš, evangelista

Perly

z Lukášova
evangelia
„Nech, ať mrtví pochov
ávají své mrtvé.
Ale ty jdi a zvěstuj Boží
království!“
(Ježíš k člověku, který ho
chtěl následovat
až časem…; Lk 9,60)

Foto: Flickr, Ed Yourdon (cc by-nc-SA 2.0)

nic
„Mistře, celou noc jsme se lopotili, a
stím
jsme nechytili. Ale na tvé slovo spu
sítě.“
(slova, která řekl Šimon Petr Ježíšovi,
a pak následoval zázračně úspěšný
rybolov; Lk 5,5)

á
á vás, poslouch
„Kdo poslouch
dá
hr
po
i,
m
dá vá
mne, kdo pohr
“
mnou…
dmdesáti
(Ježíš k dvaase
6)
é vyslal; Lk 10,1
učedníkům, kter

očistit!“
li, můžeš mě
,12)
„Pane, chcešocného; Lk 5
(slova malom

Vždyť u Boha není
nic nemožného.

Když čteme a rozjímáme
Písmo svaté, narazíme občas „Lékaře nepotřebují zdraví, ale
na opravdovou perlu: místo, nemocní! Nepřišel jsem povolat
které nás natolik zaujme, že k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.“
(Ježíš na hostině po povolání celníka
se k němu chceme vracet.
Leviho; Lk 5,31)
Je dobré si takové texty
někam poznamenat, třeba
i tak, abychom je měli na očích.
„Běda, když vá
s budou všichn
i
lidé chválit; vž
Mohou být pro nás povzbuzením,
dyť stejně
se
chovali jejich př
zdrojem síly, útěchou.
edkové
„Mocné sesadi
l z trůnu a poní
žené
povýšil…“
(z Mariina chva
lozpěvu Magni
ficat;
Lk 1,52)

Nesuďte a nebudete
souzeni…

(Lk 6,37)

(Lk 1,37)

„Říkám vám, moji přátelé: Nebojte
se
těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už
nemají, co by ještě udělali. (…) Bojt
e
se toho, který když usmrtí, má moc
uvrhnout do pekla.
(Lk 12,4)

k falešným pror
okům!“

(Lk 6,26)

Dávejte, a dostanete.

nou,
chce jít za m
o
d
„K
l:
k
ře
k
Všem pa
den
sebe, den co
ať zapře sám
následuje
e svůj kříž a
bere na seb
ůj život
o by chtěl sv
j život
mě. Neboť kd
, ale kdo svů
o
h
tí
ra
zt
,
it
zachrán
ho.“
, zachrání si
pro mě ztratí
(Lk 9,23n)

(Lk 6,38)

„Neboj se!“
(povzbuzení „Neboj se!“ nebo
„Nebojte se!“ se opakuje v Lukášově
evangeliu celkem sedmkrát)
připravil P. Pavel Zahradníček OMI
29. číslo •
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Lebka sv. Lukáše Evangelisty v novém relikviáři

Foto: Flickr, Hnutí Pro život ČR, Jan Žofák

Lebka evangelisty
Lukáše v Praze

Benátky jsou významné nejen svými kanály, ale i svatým Markem.
Ve velkolepém chrámu svatého Marka na proslulém stejnojmenném
benátském náměstí jsou uchovávány jeho ostatky. Lev, který
je symbolem svatého Marka, autora druhého evangelia, se stal
i symbolem Benátek. Itálie se pyšní hrobem dalšího evangelisty:
svatého Matouše. Jeho tělesné ostatky jsou uloženy v kryptě
katedrály v Salernu. Hrob svatého Jana, autora čtvrtého evangelia,
je ukazován v tureckém Efesu. A kde se nachází ostatky evangelisty
svatého Lukáše? V Padově – a v Praze!
Emeritní děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze prof. ThDr. Jan
Matějka se účastnil výzkumů, které nám dávají odpověď na otázku:
Jakou máme jistotu, že Lukášovy ostatky uložené v Praze jsou pravé?
10
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Pane profesore, je známo, jakým způsobem se dostala lebka svatého Lukáše
do Prahy?
Z Padovy. Už po staletí přicházejí poutníci z křesťanského Západu i Východu
do kostela sv. Justiny v benediktinském
opatství v Padově, aby uctili hrob svatého Lukáše. Jeho kosterní pozůstatky
jsou uloženy v olověné rakvi, pro kterou
nechal v roce 1313 Gualpertino Musssato,
opat tohoto kláštera, zhotovit mramorový sarkofág. Z Padovy získal v roce
1354 císař Karel IV. hlavu svatého Lukáše
pro pražskou katedrálu (viz str. 14 – darovací listina s pečetí akvilejského patriar-

svatý Lukáš, evangelista

Foto: 2x archiv prof. Matějky

Kněz Urius
přenesl ostatky
z Konstantinopole
do Padovy spolu
se starobylou
byzantskou ikonou
Panny Marie.

Původní hrob sv. Lukáše v Thébách, vpravo relikviář darovaný z Padovy

Starobylá, dosud živá tradice
označuje místo Lukášova prvního
pohřbení v kostele sv. Lukáše
v řeckých Thébách.
chy z roku 1354 a notářsky ověřený zápis Ale evangelista svatý Lukáš
o otevření hrobu v Padově a předání přece nezemřel v Padově…
lebky s čelistmi a patnácti zuby). Lebku Starobylá, dosud živá travzal Karel IV. s sebou do Říma, kde byl 5. dice označuje místo Lukášova
dubna 1355 korunován na císaře. Pak ji prvního pohřbení v kostele
společně s dalšími ostatky svatých přivezl sv. Lukáše v řeckých Thébách
Panna Maria Konstantinopolská, dnes v Padově
do Prahy. Vzácnou relikvii svěřil do opa- (novořecky Thíva, město ležící
trování pražské metropolitní kapitule. asi 50 km severozápadně od Atén). Věro- 357 do baziliky svatých Ondřeje a Lukáše
Od té doby je uchovávána jako součást hodnost této tradice potvrzuje zpráva v Konstantinopoli – spolu s kostmi svaSvatovítského pokladu.
o přenesení těla svatého Lukáše v roce tého apoštola Ondřeje. Bylo to v době

Historické zprávy o Lukášově původu
Ze života svatého Lukáše se zachovalo jen
málo zaručených historických zpráv. Pravděpodobně byl syrského původu a pocházel
z Antiochie v Sýrii (dnes Antakya). Nasvědčují tomu také podrobnější zmínky o Antiochii ve Skutcích apoštolů (Sk 6,1–6; 11,19–30;
13,1n). Lukáš jako vzdělaný helénista ovládal velmi dobře řečtinu a někteří badatelé
ho považovali za Řeka. Výsledky genetického rozboru mitochondriální DNA však ukázaly, že přítomnost regionálního zastoupení
zvláštností specifických pro osoby mající syr-

ské rodové kořeny je u zkoumaného skeletu
v Padově třikrát větší než v řeckém prostředí.
Na kongresu v Padově byla prezentována velmi zajímavá mapka, na které
byla vytečkována místa nálezů s charakteristikou DNA odpovídající DNA ostatků
svatého Lukáše; největší množství nálezů
s podobným DNA bylo v okolí syrské Antiochie (!) – se vzdáleností od tohoto místa
pak četnost ubývala (viz Quido Barbuiani:
San Luca Evangelista, testimone della fede
che unisce, Atti del Congresso Internazionale,

Padova, 16–21 Ottobre 2000, Vol. II, pag. 337–
353, Padova, 2003). Zkoumané kosti tedy
zřejmě nepatřily osobě řeckého původu.
Další prameny vylučují, že by byl Žid (Tertulián, Adversus Marcionem, 4: PL 2, 357n,
a nepřímo i svatý Pavel, srov. Kol 4,11–14).
Canon Muratori z 2. století uvádí, že se Lukáš
na zemi nesetkal s Ježíšem. Jeden z řeckých
rukopisů biblického textu (kodex D) ze 6. století ale naznačuje, že Lukáš už kolem roku 40,
tedy asi deset let po smrti a zmrtvýchvstání
Pána Ježíše, patřil mezi křesťany.
29. číslo •
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svatý Lukáš, evangelista

Bazilika sv. Justiny v italské Padově s kaplí s ostatky sv. Lukáše (v apsidě v levé části snímku)

Foto: Flickr, Travlr (CC BY-NC 2.0)

Během nepřátelských nájezdů byly
všechny ostatky svatých uchovávané
v padovské bazilice sv. Justiny ukryty
na místním hřbitově.
císaře Konstancia II., syna Konstantina
Velikého. Úcta k těmto ostatkům znovu
vzrostla, když císař Justinián I. kolem roku
527 přebudoval tuto baziliku na dnes už
neexistující kostel svatých apoštolů. Kostel byl zbořen v roce 1462 – brzy po ovládnutí Konstantinopole islámem…
Jak se tělo dostalo z Konstantinopole
do Padovy?
O přenesení těla svatého Lukáše z Konstantinopole do Padovy se nedochoval
soudobý historický záznam. V roce 1177
byla na padovském hřbitově při bazilice svaté Justiny nalezena olověná rakev
s kosterními pozůstatky a destičky s textem „S. L. Evag.“ a „S. L. E.“ (z latinského
12
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s ostatky svatého Matěje a se starobylou
byzantskou ikonou Panny Marie.
Později pak během opakovaných
nepřátelských nájezdů, zejména v roce
899, byly všechny ostatky svatých uchovávané v bazilice sv. Justiny ukryty na místním hřbitově a během 11. a 12. století
postupně nacházeny. V době nálezu se
v Benátkách zdržoval papež Alexandr III.
Sanctus Lucas Evangelista – svatý Lukáš V jeho přítomnosti byl tento nález proevangelista). Stará místní tradice zazna- hlédnut a uznán za ostatky svatého Lukáše.
menaná v 15. století vysvětluje tento nález
tak, že někdy v letech 741 až 770, když Co se dělo s ostatky v Padově?
v Konstantinopoli zuřilo obrazoborectví Olověná rakev s kostmi svatého Lukáše
(byly ničeny obrazy svatých, relikviáře… byla nejprve uložena v dřevěněné truhle.
– pozn. red.), strážce kostela Svatých Po roce 1300 byla při bazilice zbudoapoštolů kněz Urius ve snaze uchránit vána kaple sv. Lukáše a v roce 1313 byla
tyto ostatky před zneuctěním dopravil olověná rakev vložena do nového mraje z Konstantinopole do Padovy spolu morového sarkofágu. Ostatky pak byly

V roce 1177 byla na hřbitově nalezena
olověná rakev s kosterními
pozůstatky a textem „S. L. Evag.“

Důkazem sounáležitosti lebky
a skeletu je z pražské lebky
odlomený bodcovitý výběžek
(processus styloideus sinister),
který se podařilo najít na dně
olověné rakve v Padově.
K odlomení mohlo dojít
při vyjímání lebky pro císaře
Karla IV. v roce 1354.

Foto: archiv prof. Matějky

→

Foto: Wikimedia Commons, Robert
N. Roßkopf (CC BY-SA 2.0)

Zmínil jste, že podle staré tradice
byla do Padovy v osmém století zároveň s ostatky svatého Lukáše převezena knězem Uriem také ikona Panny
Marie…
Na stěně za místem, kde jsou dnes
v padovské bazilice sv. Justiny uloženy
v mramorovém sarkofágu ostatky svatého Lukáše, visí kopie obrazu Konstantinopolské madony. Kopie byla pořízena
ještě ve středověku – v 15. století. Originál
Konstantinopolské madony visí v kapli
padovské biskupské rezidence.

Snímek © Stanislav Vanek, Vesmír

otvírány a prohlíženy ještě v listopadu
1354 při návštěvě císaře Karla IV. a potom
od srpna 1463 do října 1465 během
sporu s Benátkami (někteří tehdy tvrdili, že pravé Lukášovy ostatky jsou uloženy v kostele svatého Joba v Benátkách
– papež Pavel II. zakázal 10. prosince 1464
pod trestem exkomunikace, aby byly kosterní pozůstatky uložené v Benátkách
uctívány jako ostatky svatého Lukáše;
ve skutečnosti šlo o kosti mladého člověka,
které tehdy nebyly starší než 200 let).
V březnu 1562 pak byly ostatky svatého Lukáše znovu prohlédnuty při přenášení na dnešní místo v nově upravené
padovské bazilice sv. Justiny.

→

Lebka sv. Lukáše zpředu, zleva, zprava, zezadu,
shora a zdola

Spodní část lebky sv. Lukáše, v její levé části (na snímku vpravo) přisazený bodcovitý výběžek
z Padovy (nahoře detail modelu lidské lebky ukazuje umístění bodcovitých výběžků)
29. číslo •

13

Foto: 2x archiv prof. Matějky
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Darovací listina s voskovou pečetí akvilejského patriarchy Mikuláše, do jehož církevní provincie Padova náležela, je datována 6. listopadu 1354. Otevření
hrobu a předání lebky s čelistmi a 15 zuby se uskutečnilo 9. listopadu 1354. Notářský zápis o tomto vyjmutí lebky z hrobu, se zavěšenými pečetěmi
generálního kapitána Padovy Jacobine de Carrara a opata kláštera sv. Justiny Mikuláše.

Jak vznikla myšlenka provést odbornou analýzu a srovnání ostatků v Padově a v Praze?
Hrob svatého Lukáše v Padově navštěvoval i J. E. Hieronymos, arcibiskup řecké
ortodoxní církve v Thébách, kde byl svatý
Lukáš původně pohřben. Přátelské vztahy
s padovskou diecézí vyústily v roce 1996
v přání získat pro řecké Théby, pro místo
dnes už prázdného původního hrobu svatého Lukáše, část jeho ostatků (do Théb
bylo skutečně v jubilejním roce 2000

Foto: Wikimedia Commons, Jan Luiken

Ostatky sv. Lukáše Evangelisty – jazylka (nahoře),
rozlomená chrupavka štítná, chrupavka
prstencová

Nález svislé zlomeniny na přední
hraně osifikované chrupavky štítné
(cartilago thyroidea) připouští
možnost, že k rozlomení došlo
při oběšení.
14
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Foto: Štěpán Faber (via prof. Matějka)

Oběšení sv. Lukáše Evangelisty v Řecku na olivovníku dle nizozemského malíře Jana Luykena (1649–1712)

Lékař a malíř

Foto: Flickr, WSCF Europe (CC BY-NC-SA 2.0)

Svatý Pavel píše, že Lukáš byl lékařem (Kol 4,14). Svědčí o tom také starokřesťanská tradice (Canon Muratori,
starobylý latinský Prolog k evangeliu,
Eusebius, sv. Jeroným a další). Také
na nejstarším obrazu ze 7. století
v římských katakombách Commodilly drží v ruce kromě svitku i tašku
s chirurgickými nástroji. Je mu připisováno autorství několika obrazů
Panny Marie. Svatý Augustin sice
píše, že neznáme její podobu (De Trinitate, 6, 7: PL 42, 952), ale východní
křesťané považují odedávna svatého Lukáše za malíře Matky Boží
(C. H. Henze ve své monografii Lukas
der Muttergottesmaler, Löwen, 1948,
uvádí 15 svědectví nepřetržité tradice od 6. do 14. století).
Svatý Lukáš je uctíván jako patron
lékařů a malířů.

darováno jedno žebro z padovského skeletu – pozn. red.).
Padovský arcibiskup Mons. Antonio Mattiazzo se proto rozhodl jmenovat
komisi pro ověření autentičnosti ostatků
uložených v Padově a jejich porovnání
s lebkou uchovávanou v Praze. Obrátil
se proto na tehdejšího pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka s prosbou
o souhlas, aby se toto porovnání mohlo
uskutečnit.

Foto: Flickr, Lawrence OP (CC BY-NC-ND 2.0)

Ve dnech 20. až 24. září 1998 jsme
pak společně s profesorem Emanuelem Vlčkem přivezli lebku svatého
Lukáše do Padovy, aby byla porovnána
s kosterními pozůstatky světce, vyjmutými z olověné rakve. (Pozn. redakce:
Již 17. září 1998, před příjezdem obou
profesorů pražské Univerzity Karlovy, Matějky a Vlčka, byla z mramorového sarkofágu v bazilice sv. Justiny
v Padově vyjmuta olověná rakev opatřená voskovými pečetěmi a po jejím
Výzkumů jste se účastnil jako zástupce otevření byl její obsah přítomnou
Metropolitní kapituly u sv. Víta, která komisí prohlédnut, během následujíbyla Karlem IV. pověřena péčí o relikvii. cího týdne vytříděn a kosterní pozůZároveň jste vypracoval studii o histo- statky byly připraveny k prohlídce;
Svatý Lukáš jako lékař
rických osudech této významné relik- olověná rakev obsahovala mimo jiné
vie. Jak zkoumání probíhalo?
i čtyři pergameny a dvě olověné desLebka svatého Lukáše byla za přítom- tičky s nápisem potvrzujícím autenticitu
nosti vedoucího uměleckých sbírek ostatků).
jejich výzkumu budou připojeny výsledPražského hradu PhDr. Martina Herdy
ky antropologicko-lékařského zkoumávyjmuta z relikviáře ve Svatovítském Jak pokračovaly další výzkumy?
ní lebky svatého Lukáše od profesora
pokladu a přenesena do kaple děkana Po vzájemné výměně názorů na další Vlčka z Prahy a má studie o historicmetropolitní kapituly. Po pořízení foto- postup bylo dohodnuto, že padovská kých osudech této relikvie. Zároveň bylo
dokumentace sejmula vedoucí restau- odborná komise bude za účasti zástupců dohodnuto, že výsledky zkoumání budou
rátorského oddělení Správy Pražského různých oborů pokračovat ve zkoumání prezentovány na Mezinárodním kongresu
hradu PhDr. Milena Bravermanová všeho, co bylo nalezeno, a k závěrům v jubilejním roce 2000 v Padově.
ozdoby z této relikvie a lebka byla předána
k odbornému antropologickému prozkoumání expertovi pro antropologii kosterních pozůstatků historických osobností
prof. MUDr. RNDr. Emanuelovi Vlčkovi, DrSc., s tím, aby se předběžný průzkum uskutečnil v předstihu, ještě před
připravovanou konzultací o věrohodnosti
světcových pozůstatků v Padově.

Prameny uvádějí, že se Lukáš dožil
70 až 80 let. A tomu odpovídají
i výsledky nynějšího antropologického
zkoumání.
29. číslo •
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svatý Lukáš, evangelista

Foto: Wikimedia Commons, Didier Descouens (CC BY-SA 3.0)

kou svatého Lukáše – závisí tedy na autentičnosti padovského skeletu.

Hrob sv. Lukáše Evangelisty (pod kopií ikony Panny Marie Konstantinopolské) v padovské bazilice sv. Justiny

Můžeme nyní s jistotou říci, že v Praze
se skutečně nachází lebka svatého
Lukáše?
Významným důkazem sounáležitosti
pražské lebky a padovského skeletu je
porovnání odlomeného levého bodcovitého výběžku (processus styloideus sinister)
nalezeného na dně olověné rakve v Padově
s místem odlomení u jeho kořene na pražské lebce. Lze usuzovat, že k jeho odlomení
mohlo dojít pravděpodobně náhodou při
vyjímání lebky pro císaře Karla IV. v roce
1354. Při úpravě nového relikviáře v roce

2005 byla tato odlomená částečka vložena
ve skleněné ampulce dovnitř do lebky svatého Lukáše.
Také připojení zkoumané lebky (articulatio atlantooccipitalis) na první krční
obratel (atlas) páteře velmi posiluje pravděpodobnost, že obojí patří stejné osobě.
Dochované historické listiny i výsledky
antropologického zkoumání dokazují, že
lebka uchovávaná v Praze patří ke skeletu uloženému v olověné rakvi v bazilice
sv. Justiny v Padově. Autentičnost lebky
v pražské katedrále – zda je skutečně leb-

A je to Lukáš? Odpovídají výsledky
výzkumů tomu, co víme o životě svatého
Lukáše ze starých literárních pramenů?
Prokázaný vysoký věk a kostra beze stop
po násilném poškození během života souhlasí s písemnými zprávami o životě svatého evangelisty Lukáše.
Svatý Jeroným (De scriptoribus ecclesiasticis, 7: PL 29,619n.) se zmiňuje, že
Lukáš zemřel v Achaji, tj. v jižní části
Řecka. Totéž píše svatý Řehoř z Nazianzu
(Contra Julianum, Or. 4,69: PG 35,589)
a dodává, že byl umučen. Také Gaudentius Brixiensis († začátkem 5. stol.)
počítá svatého Lukáše mezi ty, kdo byli
zabiti od nevěřících. Nikephoros Kallistos (1256–1335) upřesňuje, že se to stalo
v Boiotii a že byl oběšen na olivě. I některé
staré Prology (předmluvy evangelia)
a koptické a etiopské texty mluví o mučednické smrti. Pokud by se opravdu jednalo
o mučednictví, zdálo by se oběšení jako
nejpravděpodobnější, protože na kompletně zachovaných kosterních pozůstatcích nejsou patrné žádné stopy po mučení.
Nález svislé zlomeniny na přední hraně
osifikované chrupavky štítné (cartilago
thyroidea) připouští možnost, že k rozlomení došlo při oběšení. Tím by byl podán
důkaz o mučednické smrti světce.
Novější autoři, kromě již zmíněného Nikephora Kallista, dávají přednost
tomu, že svatý Lukáš zemřel přirozenou

Foto: archiv prof. Matějky

Vysoký 165 centimetrů, s úzkým obličejem…

Nové uložení ostatků sv. Lukáše (s odlitkem lebky)
po jejich prozkoumání

16

• www.milujte.se

Značné plošné horizontální opotřebení
předních zubů nalezených v rakvi v Padově
dobře koresponduje s prokazatelným typem
temporálního žvýkání, jehož důkazem je
nápadná úprava úponů temporálního svalu
výrazně patrná na pražské lebce.
Obojí pozůstatky patří nesporně muži, jak
prokazuje morfologické vyšetření kosterních
pozůstatků (znaky na lebce a na pánvi), tak
i přítomnost genů X a Y prokázaných při analýze DNK světce.
Difúzní osteoporóza kostní tkáně a další
znaky na lebce i tomu odpovídající stav
kostry, vysoký stupeň osifikace a mineralizace chrupavek zachovaných v Padově,
vývin a zachování zubních tkání na dochovaných zubech a vytvoření soudkovitého hrudníku (sceleton thoracicum) shodně dokazují
vysoký dožitý věk.
Výsledkem antropologického zkoumání je

zjištění, že pražská lebka a padovský skelet patří muži vysokého stáří, ale bez zjistitelných hrubých artrotických změn. Z délky
dlouhých kostí byla odhadnuta výška těla
v průměru na 165 cm, přesněji z délky dolních končetin jen na 163 cm. Postava byla
střední robusticity a symetrických proporcí.
Výjimku tvoří jen zkrácení levé kosti pažní
(humerus sinister) o 2 cm.
Lebka má dlouhou a úzkou mozkovnu a úzký
obličej. O obličeji, který se nezachoval, vypovídají pouze zjištěné šířky čela, a to minimální šířka čela 99 mm a maximální 113 mm.
Po případném objevu chybějících zbytků
obličejové kostry v nějakém relikviáři by bylo
možno se pokusit alespoň o grafickou rekonstrukci obličeje.
Ze shrnutí výzkumů padovského
skeletu a pražské lebky

Lukášovo působení

Foto: Flickr, Hnutí Pro život ČR, Jan Žofák

Jedná se skutečně o mimořádnou si
smrtí. Odvolávají se přitom na zmínku
v latinském Prologu z 2. poloviny 2. sto- tuaci, kdy se na konci druhého a začátku
letí, kde se říká: „… neměl ani ženu, třetího tisíciletí setkáváme tváří v tvář
ani děti a zemřel ve věku 84 let v Boio- s kosterními pozůstatky osobnosti z doby
tii, plný Ducha Svatého“ (srov. J. Regul, počátků šíření Kristova evangelia.
Die Antimarcionistischen Evangelienprologe, Freiburg in Breisgau, 1969). Všechny Kdy a kde je možno v Praze uctít ostatdochované zprávy se shodují v tom, že se ky svatého Lukáše?
svatý Lukáš dožil vysokého věku (na teh- Lebka svatého Lukáše, uložená v novém,
dejší dobu – pozn. red.). Jednotliví autoři pro ni zhotoveném relikviáři, je vystavena
uvádějí dožitý věk 70 až 80 let. A tomu vždy v den jeho svátku, 18. října, při bohoodpovídají i výsledky nynějšího antropo- službách v pražské svatovítské katedrále.
logického zkoumání, zejména stav osifikace a mineralizace chrupavky štítné.
S prof. Janem Matějkou připravil
V Padově a v Praze uchovávané ostatky
P. Pavel Zahradníček OMI
opravdu patří člověku, který se dožil takového věku.

„… jedná se skutečně o mimořádnou
situaci, kdy se na konci druhého
a začátku třetího tisíciletí setkáváme
tváří v tvář s kosterními pozůstatky
osobnosti z doby počátků šíření
Kristova evangelia.“

prof. Jan Matějka

Foto: Wikimedia Commons, Mattana (cc by-SA 3.0)

Lebka sv. Lukáše Evangelisty s kopií ikony Panny Marie Čenstochovské při pražské
zastávce obrazu na jeho globální pouti „Od oceánu k oceánu“ (2012)

Lukáš doprovázel svatého Pavla na čás
ti jeho cest. Zprávy o jeho působení
po Pavlově smrti nejsou jednotné.
Svatý Epifanius píše, že svatý Lukáš hlásal evangelium v Dalmácii, Galii, Itálii
a Makedonii (Adversus haereses, 51,11:
PG 41,910), svatý Řehoř z Nazianzu uvádí
Acháju – dnešní jižní Řecko (Oratio 33,11:
PG 41,910). Podle řecké tradice měl být
biskupem v řeckých Thébách (Symeon
Metaphrastes, Vita Lucae, 7: PG 115,1136).
Svatý Jeroným (De scriptoribus ecclesiasticis, 7: PL 29,619n) a starobylý latinský Prolog z 2. století (vydal De Bruyne v Revue
Bénédictine, XL 1928, str. 193n) zaznamenali, že působil v Boiotii v Acháji (římská
provincie na území jižního Řecka).

V ikonografii je atributem evangelisty Lukáše
okřídlený býk, většinou držící knihu

Podrobné prameny k tématu:
http://www.kpmk.eu/index.php/
hagiografie/77-sv-lukas-a-jeho-ostatky
San Luca Evangelista, testimone della fede che
unisce. Atti del Congresso Internazionale,
Padova, 16–21 Ottobre 2000 – obsahuje
referát prof. Emanuela Vlčka Studio
antropologico del cranio attribuito a San Luca
della Cattedrale di San Vito di Praga (Vol. II, pag.
201–254, Padova, 2003) a prof. Jana Matějky
La donazione del capo di San Luca all'imperatore
Carlo IV di Lussemburgo nel 1354 e le vicissitudini
storiche di questa reliquia (Vol. III, pag. 331–351,
Padova, 2004)
29. číslo •
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Foto: Flickr, Magic Ketchup (cc by-NC-SA 2.0)

Již od doby, kdy svatý Václav
založil na svém hradišti předrománský
kostel svatého Víta (kolem r. 925), byla
v něm uchovávána část ostatků světce,
jemuž byl zasvěcen.

Sotvakde ve světě bychom našli tolik hrobů svatých a jejich
ostatků na jednom místě, jak je tomu na Pražském hradě, zvláště
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Vedle předmětů, jež mají velkou cenu uměleckou a historickou,
uchovávají se v chrámech skutečné poklady rázu duchovního,
jimiž jsou tělesné pozůstatky světců (proč si vážíme ostatků
svatých, viz následující článek na str. 21). Také proto jsou
křesťanské chrámy nejen středisky bohopocty, ale také ohnisky,
z nichž má vyzařovat Boží milost do okolního světa. V nich
mohou čerpat zvláště ti, kdo je zbožně navštěvují. To platí
zvláště o hlavních chrámech diecézí, tedy katedrálách, a o těch
chrámech, v nichž jsou uchovávána těla svatých.
18
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Brzy po založení
předrománského kostela
svatého Víta bylo do něj ze
Staré Boleslavi přeneseno i tělo
samotného zakladatele, svatého
knížete Václava. Hrob svatého
Václava pak po celou dobu
nezměnil své místo, představuje
tedy pevný bod nejen v dějinách
katedrály s jejími proměnami,
ale i v celých duchovních
dějinách našeho národa.

Foto: archiv MS!

Poklady Hradčan

duchovní poklady Prahy

Foto: Flickr, DrMartinus (cc by-NC-SA 2.0)

Foto: Flickr, [Jim] (cc by-NC-SA 2.0)

Také tělo svatého Vojtěcha bylo v roce 1039
přeneseno z polského Hnězdna do tehdejší rotundy sv. Víta.
Spolu s ním byly přineseny též ostatky jeho bratra svatého
Radima a svatých Pěti bratří Benedikta a jeho druhů.
Brzy nato, po roce 1061, byla původní svatovítská rotunda
přestavěna v románskou baziliku, a to tak, že hrob svatého
Václava byl pojat do východního zakončení jižní boční lodě.
Tento prostor byl nejspíš od zbytku lodě oddělen zdí, takže
zde vznikla již tehdy jakási svatováclavská kaple. Hrob
svatého Vojtěcha byl nejspíš na straně západní. Pod hlavní
lodí byla krypta s hrobem svatého Radima.

Foto: Flickr, Tjflex2 (cc by-NC-ND 2.0)

Dnes v katedrále mezi všemi hroby vyniká
stříbrný náhrobek svatého Jana Nepomuckého,
který byl pohřben po své smrti roku 1393
pod dlažbou postranní lodě vedle hlavního
oltáře. Dnes je rakev s jeho tělem přesně nad
tímto místem.

Foto: Flickr, Magic Ketchup (cc by-NC-SA 2.0)

Foto: Flickr, Tjflex2 (cc by-NC-ND 2.0)

Od roku 1344 probíhala stavba gotické katedrály. V té době Karel IV. získával
mnoho dalších ostatků svatých z celé Evropy. Mimo jiné další části těla svatého Víta
a také tělo svatého Zikmunda, burgundského krále, umučeného roku 524. Hroby
těchto hlavních zemských patronů byly rozmístěny ve tvaru kříže. Ostatky svatého Víta
byly a dodnes jsou umístěny v ose chrámu na východní straně za hlavním oltářem.
Hrob svatého Vojtěcha měl být rovněž v ose, ale na straně západní. Svatý Václav zůstal
na straně jižní a proti němu, u severní stěny, je hrob svatého Zikmunda. Uprostřed
tohoto pomyslného kříže spočívá hrobka českých králů.

Hroby hlavních
zemských patronů
byly v katedrále
rozmístěny
ve tvaru kříže.
Uprostřed tohoto
pomyslného kříže
je hrobka českých
králů.

Mnoho dalších částí těl světců, včetně několika
lebek, jejichž pravost není vždy dost jistá, je uloženo
v chrámové klenotnici a také nad oltářem tzv. Ostatkové
kaple. V současné době je nejuctívanější z nich lebka
svatého Lukáše, u níž se dá považovat za ověřené, že byla
součástí těla tohoto evangelisty, uchovávaného v italské
Padově (viz rozhovor s prof. Janem Matějkou, emeritním
děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
na str. 10–17 tohoto čísla).
29. číslo •
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Foto: Flickr, Brian Negin (cc by-NC-ND 2.0)

Dále je na Pražském
hradě v kostele sv. Jiří
uloženo tělo svaté
Ludmily, které tam dal
přenést z Tetína již svatý
Václav.

Foto vpravo: 2x Emil Weis / Foto nahoře: Flickr, RomaN Imagetravel.ru (cc by-NC-SA 2.0)

V těsné blízkosti je tu ještě
třetí kostel, a to hned vedle
Vladislavského sálu v královském
paláci, totiž kostel Všech svatých.
Do něj bylo v roce 1588 přeneseno
ze Sázavy tělo svatého Prokopa.

Na opačném konci Hradčan, ve strahovském
klášteře premonstrátů, je uloženo tělo svatého
Norberta, zakladatele tohoto řádu.

Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Jan 8,32

související body učení učitelského úřadu Církve k dalšímu studiu

Z nauky Církve1)
Lidé posvěceni Kristovou vykupitelskou
milostí, kteří žijí na této zemi, i ti, co jsou
již na věčnosti, žijí navzájem v nadpřirozeném společenství spolu s Kristem, svou
hlavou.[Sent. cert.]
Věřící žijící na zemi mohou obdržet od Boha
dary skrze vzájemné přímluvy.[Sent. cert.]
Je dovolené a doporučené uctívat svaté
v nebi a prosit o jejich přímluvu.[De fide]

Rovněž je dovoleno a doporučuje se uctívat
i jejich ostatky a obrazy.[De fide]
Všichni mrtví vstanou v soudný den se svými
těly.[De fide]
Těla spravedlivých budou proměněna podle
vzoru Kristova vzkříšeného těla.[Sent. cert.]
Ospravedlněný si zasluhuje svými dobrými
skutky rozmnožení posvěcující milosti, věčný
život a rozmnožení nebeské slávy.[De fide]
Srov. Dogmatika. Olomouc; Matice cyrilometodějská, 1994.

Dogmata jsou mimořádným projevem učitelského úřadu Církve zpravidla v oblastech, u kterých došlo v minulosti
ke sporům. Vyhlášená dogmata se vzájemně doplňují, proto není možné některé z nich ignorovat. Zde uvedená dogmata
nevyjadřují celou nauku Církve k danému tématu, ale pouze zdůrazňují některé oblasti. Uvádíme stručné formulace, které
je třeba chápat v kontextu, v jakém byla dogmata vyhlášena, a v souvislosti s dalším učením Církve.

1)

Poznámka:
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De fide – pravda víry; Sent. cert. – logický závěr vyvozený z pravdy víry; Sent. comm. – všeobecně
rozšířené mínění teologů; Sent. fidei prox. – pravda považovaná za zjevenou Bohem, kterou však
Církev definitivním způsobem neprohlásila za pravdu víry.
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A v kostele karmelitek,
rovněž na Hradčanech, je
uchováváno tělo ctihodné
Matky Marie Elekty.

Vít Cigánek (upraveno)
Poznámka redakce: Velká část svatovítského pokladu je trvale vystavena na druhém hradním nádvoří v kapli sv. Petra
a Pavla.

Světci k nám hovoří…
životopisy svatých na internetu

http://catholica.cz

člověk je tělo a duše

Tělo je integrální součástí
lidské bytosti. V jeho těsném
a hlubokém propojení
s nesmrtelnou duší spočívá
naše lidství.

Duchovní
význam
těla
Foto: Flickr, Kirby Photo Archive (cc by-NC-ND 2.0)

Při smrti se sice duše od těla odděluje, ale
podle původního Božího plánu mělo být
jejich spojení nepřerušené a neporušené.
Proto má být jednou obnoveno. V tomto
spojení spočívá i samotný smysl bytí člověka na tomto světě, protože právě v něm
se přirozeně spojuje svět hmotný a svět
duchový. Pádem člověka do hříchu, jeho
smrtelností, bylo narušeno i toto spojení světa viditelného s neviditelným. I to
má být obnoveno po vzkříšení našich těl.
Země má být spojena s nebem tím, že člověk bude spojen s Bohem, což již započalo vzkříšením Krista (srov. Velikonoční
chvalozpěv).

Integrita (celistvost) lidské bytosti,
která má být jednou plně obnovena
při vzkříšení, je důvodem, proč
prokazujeme úctu i tělům zemřelých.

měla k tělu špatný vztah. Jenomže právě u jejich hrobů nebo v blízkosti jejich
důstojnost celého člověka vyžaduje, aby- ostatků. A není málo těch světců, jejichž
chom s našimi těly jednali jen tak, jak to těla byla vyznamenána tím, že si i po staodpovídá jejich určení.
letích uchovala svou celistvost. U nás je
to například ctihodný Martin Středa
Úcta nejen k živému tělu
(† 1649) v jezuitském kostele v Brně nebo
Integrita (celistvost – pozn. red.) lidské ctihodná Marie Elekta († 1663) u pražbytosti, která má být jednou plně obno- ských karmelitek.
Celý člověk spojený s Bohem
vena při vzkříšení, je také důvodem
Lidská duše má být nejen spojena s tělem, k tomu, že prokazujeme úctu i tělům
Vít Cigánek (upraveno)
ale i s Bohem, má být totiž pozvednuta zemřelých. Úctu opravdu posvátnou pak
do stavu nadpřirozeného skrze posvě- máme vůči tělům svatých. U nich máme
cující milost. Spolu s duší má mít takto jistotu, že byli za života naplněni Boží
účast na Božím životě i tělo, jak tomu bylo milostí a že se tato jejich sláva na věčnosti
na počátku u prvních lidí.
plně projeví v jejich duších i tělech.
Od toho se odvíjí hluboká úcta křesProto také křesťané od počátku uchoťanů k lidskému tělu. Úcta, jakou nena- vávali těla svatých i jejich částí jako opravjdeme v žádném jiném náboženském dové duchovní poklady, proto nad jejich
systému, natož u lidí žijících bez Boha. hroby někdy vznikala centra náboženÚcta, která je tak často chápána zkresleně, ského života. Mnoho zázraků uskutečnebo i opačně: jako by katolická církev něných na přímluvu světců se událo

Mnoho zázraků
uskutečněných
na přímluvu
světců se událo
u jejich hrobů.
29. číslo •
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Předsevzetí

Foto: Flickr, mckaysavage (CC BY 2.0)

„Zpovídám se, a jsem stále stejný…“ Není to i vaše zkušenost?
Do Arsu za svatým Janem Mariou Vianneyem přicházely tisíce
lidí. Naslouchaly jeho kázáním a ve svátosti smíření přijali Boží
odpouštění. A mnozí z nich se pak skutečně změnili! Co jim
svatý farář arský říkal? Představu si můžeme udělat z osmdesáti
dochovaných kázání svatého Jana Marii Vianneye: s láskou, ale
velmi důrazně jim vysvětloval, že bez lítosti není odpuštění a že
pravá lítost se pozná podle opravdového předsevzetí změnit svůj
život. A nejde jen o nějaké kosmetické úpravy, ale o radikální změnu
– tedy o změnu od kořenů… Svatý farář arský promlouval ke svým
posluchačům dost svérázně – i na tehdejší dobu.

Jestli chceme přijmout odpuštění, musíme
mít upřímnou lítost a pevné předsevzetí
nápravy. Dnes vám tedy řeknu o pevném
předsevzetí napravit se.

Jde o skutečnou změnu

Pravdivá lítost se musí pojit se silným
předsevzetím nápravy. Důsledkem takového pevného předsevzetí bude především celková změna života.
Vezměme například matku, která se
při zpovědi vyznává z toho, že se často
hněvala na muže a na děti. Jestliže měla
pravou lítost, pevné předsevzetí nápravy,
Lítost mění hříšníka ve světce dávné poklesky.“ Jak blahoslavené, jak už se nenechává unést a neproklíná, vůči
Běda mi, protože jsem v životě mnoho cenné jsou slzy, které velkého hříšníka všem je vlídná a plná dobroty, neztrácí
zhřešil! Tato slova řekl sv. Augustin (srov. proměnily ve světce!
pokoj v duši ani přes utrpení, ztráty a nejVyznání 2,10), když po letech v myšlenVšichni jsme hříšní, všichni potře- rozmanitější smutky.
kách procházel dávné chvíle svého života. bujeme Boží milosrdenství. Máme velké
Nebo jak se v duši té donedávna lehkoKdyž na ně vzpomínal, v duši volal: „Bože, štěstí, že je můžeme nalézt, že jako mar- myslné dívčiny mohla stát taková krásná
promarnil jsem svá léta, když jsem tě notratný syn přijmeme odpuštění, když proměna?! Jednoduše, ve zpovědi měla
nemiloval. Pane, nevzpomínej na mé padneme na kolena před nejlepším z otců. upřímnou lítost.
22
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Pravdivá lítost
se musí pojit
se silným
předsevzetím
nápravy.
Pokud to myslíš vážně,
vyhni se příležitostem

Nestačí říci: Nebudu to dělat
– je třeba usilovat o opak

Další známka pravdivého úmyslu napravit se je rozumné ovládání sebe sama
a vykořeňování zlých náruživostí z duše.
Náruživostí nazýváme náklonnost navrátit se ke starým hříchům, náklonnost,
kvůli které jsme propadli skutečně špatnému životu. Je tedy třeba po zpovědi

Foto: Flickr, Liz Grace (CC BY 2.0)

Důsledkem
takového pevného
předsevzetí bude
především celková
změna života.

v pokoře, klidně snášet pohrdání, vyhýbat
se pochvalám světa, při každé příležitosti
se pokořovat a vždy se považovat za bídné
a nehodné hříšníky. Jestliže jsme se často
nechali unést hněvem, buďme teď vůči
bližním vlídní a přejícní. Člověk, který
podléhal smyslnosti, ať se snaží odřeknout
si to, po čem jeho smysly nezřízeně prahnou: v jídle, pití…
Správný kajícník by měl následovat
konat dobré skutky, které budou proti- marnotratného syna, který když pochopil
kladem dřívějších hříchů. Jestliže jsme svou ubohost a neštěstí, rozhodl se vrátit
se oddávali pýše, nyní se musíme cvičit se k otci a vykonat všechno, co po něm
bude chtít. Proto opustil špatné společníky a nechtěl je ani vidět, protože věděl,
že čím dále od nich odejde, tím více se přiblíží k otci. Ať je naše lítost podobná lítosti
marnotratného syna. Buďme připraveni
všechno obětovat, jen abychom se znovu
nevrátili ke starým hříchům a špatným
náklonnostem.
Foto: sestra Gregorie

Znakem pravdivého předsevzetí nápravy
je starost vyhnout se příležitosti ke hříchu, tedy: špatným knížkám, nevhodným
pohledům, tancům, obrazům (v dnešní
době se to týká i internetových stránek,
filmů, videoklipů, časopisů, počítačových her aj. - pozn. red.). Ježíš Kristus
nám jasně říká, že kdyby bylo pro nás
něco tak drahé jako oko či ruka, ale vyvolávalo by to v nás pohoršení, musíme to
od sebe odhodit. Protože lepší je s jedním
okem nebo s jednou rukou vejít do nebe,
než mít dvě oči a dvě ruce a být zavrženi
do pekla (Mt 5,30).

Lítost a předsevzetí
není divadlo

Svatý Jan Chryzostom říká, že mnoho lidí
má zkroušenost jenom vnější, divadelní.
Takoví kajícníci jsou podobni hercům,

Ale bez lítosti
se nemůžeme
obejít. Bez ní
bychom nezískali
odpuštění hříchů.
29. číslo •
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Je tedy třeba
po zpovědi konat
dobré skutky,
které budou
protikladem
dřívějších hříchů.
zasáhnout naše srdce lítostí, musí vydobýt
z našich očí slzy.
Jeden poustevník se ptal Pána Boha,
jak nejsnadněji dosáhnout zkroušeného
srdce a vzbudit pláč nad svými hříchy.
A v té chvíli se mu ukázal Vykupitel, tak
Foto: Flickr, Matthew Kenwrickby (CC BY-NC-ND 2.0)
jak byl přibit na kříži, pokrytý ranami
kteří na požádání předvádějí krvavý boj; opilství, nanovo jsou lhostejní ve službě a řekl mu: „Pohleď na mě. I kdyby tvé
srdce bylo tvrdší než skály, bude plné souvšem se zdá, že zabíjejí protivníka a prolé- Boží a líní v plnění svých závazků.
citu při pohledu na bolest, kterou jsem
vají jeho krev. Ale jak tato scénka skončí,
Pohled na kříž
snášel za hříchy lidí.“ Toto vidění udězabití se hned jako na povel zvedají
na nohy a jsou stejně zdraví a silní, jako Svatý Bernard se nás ptá, zda bychom lalo na poustevníka velký dojem. Znovu
byli na začátku hry. Totéž se děje po mno- chtěli dosáhnout pravdivé lítosti nad hří- a znovu se obracel k andělům, ke svahých zpovědích, protože už nejednou chy. Jako cestu k tomuto cíli nám uka- tým a prosil je, aby plakali společně s ním.
za dva dny ti, kteří při zpovědi vzdychali zuje, abychom hleděli na kříž, na který Blahoslaveni jsou všichni ti, kteří plakali
a oplakávali své hříchy, se nanovo hněvají, byl hřeby přibit Ježíš Kristus. Obraz Spa- na zemi, protože takto unikli věčnému
mstí se, znovu se dopouštějí obžerství, sitele, který z lásky k nám umírá, musí zoufalství! Ale jak jiní jsou lidé dnešní
doby! Přes velký počet hříchů nechtějí nic
vyznávat, nechtějí za nic dělat pokání! Co
se s nimi stane, co je čeká po smrti?!
Bože! Daruj nám opravdovou lítost,
abychom mohli nově získat tvou milost
a přízeň!

Ale jak jiní jsou lidé dnešní doby!
Přes velký počet hříchů nechtějí nic
vyznávat, nechtějí za nic dělat pokání!
Co se s nimi stane, co je čeká po smrti?!

sv. Jan Maria Vianney (zkráceno)

A pravda vás osvobodí
související body učení učitelského
úřadu Církve k dalšímu studiu

Co říká katechismus

Foto: Flickr, capslockpirate (CC BY-NC-ND 2.0)

S čím bych měl přicházet
ke svátosti smíření?
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Ke každé svátosti smíření patří zpytování
svědomí, lítost, předsevzetí, vyznání a zadostiučinění.
Zpytování svědomí by mělo být důkladné,
avšak nikdy nemůže být vyčerpávající. Bez
skutečné lítosti, tedy pouze na základě
vyznání ústy, nemůže být nikomu uděleno
rozhřešení. Právě tak nezbytné je předsevzetí se v budoucnosti nedopouštět tohoto
hříchu. Hříšník musí také svůj hřích vyslovit
před zpovědníkem, tedy jej vyznat. Ke zpovědi konečně patří také zadostiučinění či
pokání, které zpovědník uloží kajícníkovi
k nápravě způsobené škody.
Srov. Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé.
Kostelní Vydří; Karmelitánské nakladatelství, 2011.

příběhy k zamyšlení

Pokroky lze dělat
v každém věku
Když se Pablo Casals dožil devadesáti pěti let, zeptal se ho jeden
novinář: „Pane Casalsi, je vám teď devadesát pět let a byl jste
prohlášen nejlepším cellistou všech dob. Proč státe cvičíte šest
hodin denně?“
Pan Casals sklonil smyčec a odpověděl: „Protože si myslím,
že dělám pokroky.“
Není špatným cílem udělat malý pokrok každý den svého
života.

Pablo Casals

Foto: Wikimedia Commons, Jennifer Laredo Watkins (CC BY-SA 3.0)

Není špatným cílem
udělat malý pokrok
každý den svého života.

Kdo bude hrát druhé housle?
Jednou se ptali dnes již zesnulého velkého s nadšením – to je problém. Ale když „jen“ druhé housle. Před Bohem neexistují
dirigenta Leonarda Bernsteina, na který nenajdete nikoho, kdo by hrál výborně velké a malé práce. Jen práce a poslání
nástroj v orchestru je nejtěžší hrát.
druhé housle, schází harmonie.“
dělané s vytrvalostí, věrností a láskou,
Mistr dal překvapivou odpověď:
Pozn. redakce: Nejen řada koncertů, a pak ty ostatní…
„Druhé housle,“ řekl bez rozmýšlení. „Prv- ale i mnoho dalších dobrých věcí by se
ních houslistů můžete mít spoustu. Ale nikdy neuskutečnilo, kdyby nebyli lidé,
2x Brian Cavanaugh
sehnat někoho, kdo umí hrát druhé housle kteří jsou ochotní hrát s plným nasazením („Kolik váží sněhová vločka a jiné příběhy“,
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní
Vydří, 2003; možnost objednání
na www.ikarmel.cz)

Foto: Flickr, CrazyUncleJoe (CC BY-NC-ND 2.0)

Dokážeš, když je třeba, „hrát druhé
housle“? A hrát je s plným nasazením?

29. číslo •
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příběh k zamyšlení

Altamira
Foto: Flickr, quinet (CC BY-SA 2.0)

Je to vyprávění archeologa. zůstává stát dech i umělcům i historikům – viz http://en.wikipedia.org/wiki/Cave_of_
Altamira).
Ale užitečné je pro každého. umění.
Víte, jak byly objeveny jeskynní malby
v Altamiře? Jedny z nejnádhernějších
archeologických památek, jaké se kdy
na zemi objevily? Jsou to fantastické
malby v jeskyních, obrazy, před kterými

Ti prapředci, kteří ony krásy vytvořili,
Šla se podívat do jeskyně se svým
žili před mnoha lety a jejich díla byla obje- otcem. Neznala ještě pravidla archeologie,
vena náhodou.
neuvědomovala si, že archeologové hleNáhodou?
dají památky pod zemí.
Malou holčičkou (pozn. redakce: byla
Pohlédla vzhůru –
to pětiletá María, její otec byl amatérský
A užasla…
archeolog Marcelino Sanz de Sautuola
Objevila něco tak neuvěřitelně úchvatného,
že dodnes to obdivují zástupy.
Foto: Flickr, www.guigo.eu (CC BY-SA 2.0)
Jak to objevila?
Nedívala se nízko.
Podívala se do výšky…
Často vzpomínám, a zdaleka nejen
při svém zaměstnání, na onu holčičku –
Marii de Sautoulu, a připomínám si její
dětskou moudrost, velikou moudrost…
Chceme něco objevit?
Něco krásného, nového… něco vý
sostného?
A nemůžeme to najít, i když se rozhlížíme kolem sebe, jak nejpozorněji dokážeme…?
Možná je to tím, že se díváme nízko.
Příliš nízko.
Kdo chce objevit něco vysokého,
nesmí to hledat nízko…
V nízkosti.
Pokud chce člověk objevit něco vysokého, musí být i jeho pohled namířený
do výšky…
Co na tom, že ostatní se dívají na zem.

Pokud chce člověk objevit
něco vysokého, musí být
i jeho pohled namířený
do výšky…

Co na tom,
že ostatní
se dívají na zem.
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zapsal Eduard Martin
(zkráceno, z knihy Eduarda Martina
„Andělská škola lásky“, Karmelitánské
nakladatelství, 2012)

svědectví

Kapky hloubí i kámen
Latinské přísloví říká: gutta
cavat lapidem (kapka
hloubí kámen). Přísloví
mluví o kameni a kapkách,
ale týká se i lidských srdcí
a trpělivosti a vytrvalosti
v dobrém.
Foto: Flickr, Bennyboy218 (CC BY-ND 2.0)

jako poprvé. Tentokrát však nenadával
nám, ale těm, kteří nás poslali „ožebrávat žebráky“. Když jsme odcházeli, ještě
za námi křičel přes ulici.
„No, určitý posun tu je,“ řekli jsme
si, „loni jsme byli my ti zlí, kdežto letos
nejsme zlí, jenom navedení a darebáci
jsou ti, kteří nás poslali…“
A další rok jsme u něj opět zaklepali.
Nikdo neotevřel. Snad nebyl doma. Snad
otevřít nechtěl. Celkem jsme si oddechli –
bylo to vždy dost náročné, nechat na sebe
několik minut křičet.
O rok později jsme u něj s rozechvělým srdcem zaklepali znovu. Čekali jsme,
co zase přijde. Otevřel okamžitě, jako by
nás již vyhlížel z okna: „A máte taky nějakou tu pokladničku?“ vybafl na nás ne

Foto: Flickr, stefano lubiana wines (CC BY 2.0)

Tradiční tříkrálové sbírky na podporu
charitativních aktivit jsem se aktivně začal
účastnit před osmi lety. Ještě se dvěma přáteli jsme si nacvičili zpěv „My tři králové
jdeme k vám“, oblíkli kostýmy a o jedné
sychravé lednové sobotě jsme vyrazili
se zapečetěnou pokladničkou a cukříky
s logem Charity do terénu. Dostali jsme
na starost vesnici asi se sedmdesáti čísly.
Měl jsem dost obavy, jak nás lidé přijmou.
A byli jsme většinou mile překvapeni. Jen
v pár domech nám neotevřeli a jeden člověk nás odbyl se slovy: „Nic vám nedám,
já jsem mohamedán!“
„No to máte náramnou příležitost dát
zakát…“ nedali jsme se jen tak lehce odradit. Nezdálo se nám ale, že by o nějakém
zakátu – almužně, která tvoří jeden z pěti
pilířů islámu – vůbec kdy slyšel… Každopádně nedal nic.
A pak jsme došli k malé, ne moc udržované chaloupce téměř na konci vesnice.
Zaklepali jsme. Dveře se otevřely a v nich
stál nasupeně vypadající stařík. Nestačili
jsme ani začít zpěv tříkrálové písně a už
na nás spustil – a to dost zhurta: „Takhle
ožebrávat žebráky! Běžte za Klausem, ten
má peněz! A neotravujte u lidí, co sami
nic nemají…“ Nebyl k zastavení. Ani nás
nepustil ke slovu.
„No nic,“ řekli jsme si, „celkově nás
lidé přijali lépe, než jsme čekali, a když
chce člověk pomoci něčemu dobrému,
musí vždy počítat i s obtížemi…“
A o rok později jsme u něj zaklepali
zase. Slušně jsme pozdravili a popřáli
požehnaný nový rok. Byl stejně nazlobený

moc vlídně. „Samozřejmě, tady,“ odpověděli jsme dost překvapeně. „Tak ji dejte
sem!“ natáhl po ní ruku, prohlédl si, jak je
zapečetěná, a začal do ní cpát tisícikorunu,
kterou už měl připravenou zmačkanou
ve dlani. Kdyby nám vrazil pár facek, ani
by nás to nepřekvapilo. Ale takhle jsme
jen zůstali stát s otevřenou pusou. Byla to
nejvyšší částka, jakou jsme za ty čtyři roky
dostali. Asi chtěl dát i za předcházející léta.
Vlídně jsme mu popřáli, zazpívali, poděkovali a rozloučili se.
Ano, kapky hloubí i kámen a vytrvalost v dobrém nakonec přináší ovoce.
Někdy ne hned na podzim, ale třeba až
za řadu let…
Pavel

Vytrvalost v dobrém
nakonec přináší
ovoce. Někdy ne hned
na podzim, ale třeba až
za řadu let…
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Foto: Ondřej P. Vaněček

Budou patřit také zvířata
k nádheře, která přijde?
Jeden starý kněz se obrátil na salcburského světícího biskupa
Dr. Andrease Launa s otázkou, jestli mají také zvířata naději na příští
slávu – na nebe, věčný život… Tíží ho myšlenka, že se jednoduše
propadnou do nicoty. Podle biskupa Launa směřuje tato otázka
vlastně k Bohu. Jedná se – v odborné řeči – o problém teodiceje
(z řeckého „theos“ – „Bůh“ a „diké“ – „spravedlnost“; teodicea řeší
závažné otázky související s porozuměním Boží spravedlnosti a s tzv.
„problémem zla ve světě“, s existencí utrpení). Celý problém zní:
„Zvířata nemají nesmrtelnou duši a nebudou spasena. Jejich cenný
život je vlastně ztracený! Je tomu tak?“
Když někdo nevidí rozdíl
mezi člověkem a zvířetem…

mezi zvířetem a člověkem, ale přesto se
urazí, když ho někdo nazve oslem, opicí
Bylo by nejenom nelaskavé, ale i nevěcné nebo hloupou husou! Člověk „je prý
a nespravedlivé odbýt otázku na věčný jenom jiné zvíře“, opice jsou naši praroživot zvířat jako dětinskou nebo také zby- diče? Za tím stojí darwinismus, přesvědtečnou! Taková otázka by mohla a měla čení, že z ničeho povstalo něco, dokonce
napadnout každého věřícího člověka.
něco, co je lepší než nic. Tito lidé vlastně
Není ovšem možné mluvit o tom ani nevědí, proč by měli milovat lidi, kteří
s nevěřícím, který nevidí žádný rozdíl jsou přece jenom zvířata, protože zvířata
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jsou přece jen hromádka materiálu a člověk také nemiluje kameny nebo hromadu
hlíny.

Také „převtělování“ a „lidská
práva zvířat“ jsou omyl

Pravdě blíž nejsou ani ti, kteří tvrdí, že
zvířata jsou prý znovuzrozením nějakého
člověka, třeba zemřelé babičky, a proto
musí být milována a musí se s nimi
dobře zacházet. Tedy láska ke zvířatům je
„ve skutečnosti“ jenom láskou k babičce
nebo k mrtvým? Proč by se pak mělo mluvit o lásce ke zvířatům? Správné je spíše
toto: Opravdová láska ke zvířatům ponechává psovi, slonu nebo kosu a pstruhovi
jejich nynější přirozenost a miluje je jako
zvířata, taková, jaká jsou. Každé zvíře
smí zůstat, čím je, nepotřebuje průkaz předků, ani žádná lidská práva. To,
co jim patří, jsou určitá „práva zvířat“,
která mají jako Boží tvorové, nic více,
ale také nic méně!

„nové stvoření“ ve světle Písma svatého
Bůh miluje svá zvířata

A teď přichází shora uvedená otázka!
Musíme zaměřit pohled na Boha, jaké
mohou být úmysly Boží se zvířaty, co
o tom víme, co se smíme domnívat a co
Jemu máme přenechat jako jeho překvapení pro nás.
Dá se snadno ukázat, že Bůh miluje
nejenom nás lidi, ale také svá zvířata. Nejprve se podívejme na dějiny stvoření. Tam
stojí: „Potom Bůh řekl: ‚Ať vydá země
živočichy různého druhu: krotká zvířata,
drobnou zvířenu a divokou zvěř nejrůznějšího druhu.‘ A stalo se tak. Bůh udělal
různé druhy divoké zvěře, krotkých zvířat a všechny druhy drobné zemské zvířeny.“ (Gn 1,24–25) Tedy, Bůh sám nám
říká, že stvoření zvířat bylo dobré, že se
mu podařilo a vůbec všechno, co učinil,
bylo nejen dobré, nýbrž dokonce „velmi
dobré“ (Gn 1,31).
Samozřejmě že Bůh si je vědom toho,
že všechna zvířata jsou jeho tvory a jeho
vlastnictvím! (Všechna lesní zvěř mi patří
i dobytek – viz Žl 50,10.) Když to shrneme,
v Bibli se říká: „… ty miluješ všechno, co
je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal,
neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to
nepovolal k bytí? Ale ty máš na všechno
ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život…“ (Mdr 11,24–26)

Hřích: zlo narušuje
soulad ve stvoření

proroka Jonáše. Ten jako prorok nechtěl připustit, že Bůh nehodlá zničit město Ninive,
Že jsou zvířata krásná a dobrá, to pocho- které mu nadělalo tolik mrzutostí, a nechce
pil ihned i člověk („adam“ znamená v heb- mu dovolit, aby zkáze přihlížel. Bůh se ptá
rejštině, v jazyku Starého zákona, „člověk“ svého nechápavého proroka: „A já bych se
– pozn. red.). Radoval se z nich a dával jim neměl slitovat nad Ninivem, velikým městem, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí …
jména (Gn 2,19).
Útok ďábla se zaměřil nejprve na vztah a tolik dobytka?“ (Jon 4,11)
člověka s Bohem! Tím, že lidi svedl ke hříchu, zničil nejprve jejich lásku k Bohu, Bible vypráví o zvířatech, která
současně s tím vztah mezi mužem a ženou
Boha poslouchají a slouží mu
(Gn 3,16) a v návaznosti na to také vztah Lvi ušetří proroka Daniela (Dan 6,25).
ke zvířatům, který je dodnes často určo- Je to ryba, která Ježíšovi pomůže, a to
ván vzájemným strachem (Gn 9,2).
ve sporu o daně. Ježíš řekl Petrovi: „Jdi
Oproti tomu popisuje již starozákonní k moři, vhoď udici, a tu rybu, která se
prorok Izaiáš budoucí znovunastolení první chytí, vezmi, otevři jí ústa a najdeš
Božího pořádku, a následkem toho také stříbrný peníz. Ten vezmi a dej jim za mě
míru mezi lidmi a zvířaty. K tomu slouží i za sebe.“ (Mt 17,27)
téměř „pohádkové“ obrazy, které Izaiáš
I osel má zvláštní postavení v Ježíšově
ve svých proroctvích používá, jak žijí životě: Ježíš vjíždí na oslu do Jeruzaléma
„lvíče vedle telete“ a „kojenec si bude hrát (Lk 19,30). K tématu o oslu v Bibli patří
nad dírou zmije“ – aniž by se stalo neštěstí také milá příhoda s oslem, který patřil pro(Iz 11,6–8).
roku Bileámovi: Osel viděl anděla Božího,
který se postavil prorokovi do cesty, dříve
Boží soucit se zvířaty
než prorok sám a zůstal stát. Bileám se
Ale nazpět k lásce Boží ke zvířatům: Bible rozzlobil a uhodil osla, ale tu energicky
vypráví také o Božím soucitu se zvířaty, zasáhl anděl a bránil osla proti Bileámovi
zvlášť pěkně pak v příběhu svého odbojného (Nm 22,21nn).

Z Bible smíme vyvozovat: Bůh
nezapomíná na „svoje zvířata“!
Foto: 2x Flickr, Tambako the Jaguar (CC BY-ND 2.0)
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„nové stvoření“ ve světle Písma svatého

Přítomnost zvířat
v nebi se možná
odhalí jako jedno
z jeho mnoha
radostných
překvapení
pro nás…

Také pro člověka obtížná a nebezpečná zvířata slouží koneckonců plánům a úmyslům Boha: sarančata, komáři,
žáby, kteří donutili faraona a jeho Egypťany konečně k ústupu (srov. Ex 8 a 10).
Podobný úkol mají také jedovatí hadi
na poušti, kteří měli přivést hříšníky
k obrácení (Nm 21,6).

Bůh používá zvířata také
v podobenstvích

Bůh sám je ve starosti o svůj lid jako orel,
„který bdí nad svým hnízdem a nad svými
mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá,
své mládě bere a na své peruti je nosí“
(Dt 32,11).
Bůh se chová k hříšníkovi jako medvědice, které sebrali mládě (Oz 13,8). Co
to znamená, nepotřebuje, jak se prorok
domnívá, žádný bližší popis.
Bůh je jako lev, který si nedá vzít svoji
kořist (srov. Iz 31,4). Ježíš je srovnáván
s beránkem, který je obětován. Bůh také
po delší dobu dovoluje, aby mu byla přinášena jako oběť zvířata, i když později
zastavil tento způsob uctívání a nebyl
nadále platný (srov. Žl 50,9). Jenom v přirovnání přežívá praxe zvířecích obětí, a to
na prominentním místě, když dodnes
kněz při každé mši svaté opakuje dvojnásobné zvolání Jana Křtitele, to zvolání,
kterým připomíná dějiny vyjití z Egypta,
a přitom Ježíše přirovnává k obětovanému beránkovi: „Hle, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa!“ (Jan 1,29.36)
Ovce mají v biblických přirovnáních
podobně jako osel zvláštní postavení:
aby vysvětlil lásku k lidem, připomíná
nám Bůh lásku dobrého pastýře k jeho
ovcím. K tomu se vztahuje ostatně také

Foto: Flickr, David Kingham (CC BY-NC-ND 2.0)

Bylo by nespravedlivé
odbýt otázku na věčný
život zvířat jako dětinskou
nebo zbytečnou!

… nechejme se tedy
v důvěře překvapit.
Lucas Cranach starší: Zahrada Eden (1530)
Foto: Flickr, Tambako the Jaguar (CC BY-ND 2.0)

Krokodýl často ztotožňovaný s biblickým livjátanem
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příběh o lásce ke zvířatům, který vyprávěl prorok Nátan králi Davidovi, aby ho
přivedl k poznání jeho velkého hříchu:
Jeden boháč vzal ovci chudému a porazil ji. Sprostotu boháče objasňuje prorok
tím, že líčí lásku toho chudáka ke zvířeti: „Chudák neměl vůbec nic, jen jednu
ovečku, kterou si koupil. Tu choval a ona
rostla u něho spolu s jeho dětmi. Jedla
z jeho chleba a pila z jeho misky a spávala
v jeho klíně; byla pro něho jako dcera.“
(2 Sam 12,3)
Duch Svatý, určitým způsobem nejtajemnější ze tří božských Osob, je srovnáván
s holubicí a od té doby je tak zobrazován
v křesťanském umění (Lk 3,22).

Zvířata jako důkaz Boží
proti lidské nafoukanosti

Jsou to zvířata, která mají Jobovi ukázat,
jak velký je Bůh a jak malý je on sám. Bůh
připomíná Jobovi lvy, havrany, pštrosy,
jeleny a jiná zvířata, především ale hrocha
a krokodýla, kteří jsou přesně popisováni.
Při jejich pozorování má Job konečně
Foto: Flickr, marylkayoe (CC BY-NC-SA 2.0)
pochopit, jak veliká a podivuhodná je
tvořivá síla Boží. Zvířata jsou v tomto zvířaty tak, „že zahynou, jako by nikdy doufáme-li v něco, co ještě nevidíme,
čekáme na to s vytrvalostí.“ (Řím 8,25)
příběhu jako důkazy Boha v ústech Boha nebyla“.
Přeloženo: Smíme také za zvířata „doufat“,
samého (Job 39,1nn). Je hroch „krásný“?
i když ještě nevidíme, co to má znamenat.
Tvorstvo podrobeno
(Job 40,15) Pravděpodobně spíše není,
Ale že čekají úplně „nadarmo“, to Pavel
pomíjejícnosti,
ale majestátní je a je také jednou z půsourčitě nemyslí.
ale zůstala naděje…
bivých „stop“, které zanechal sám Bůh
ve svém stvoření, aby v nich lidé četli Zaprvé říká Pavel: „Jsem přesvědčen, že
utrpení tohoto času se nedají srovnat
Čekáme … novou zemi!
a poznávali jeho velikost.
s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Zadruhé v Písmu svatém čteme: „A tak
Jaký je „Boží plán“ se zvířaty? Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží všechno vezme za své (…) Ale my čekáme
Položená otázka, zda se zvířata rozpadnou synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo – jak on to slíbil – nová nebesa a novou
v nic, nebo je určitá naděje, je oprávněná, podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní zemi, kde bude mít svůj domov spravedlprotože Bůh zvířata stvořil a také svá zví- vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. nost.“ (2 Petr 3,11–13)
řata miluje. Na tomto pozadí se naskýtá Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono
A Bůh říká již ve Starém zákoně:
otázka starého kněze: Stvořil Bůh zví- bude vysvobozeno z poroby porušení „Minulá soužení budou zapomenuta,
řata jenom pro krátký čas lidem na zemi, a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. ukryta před mým zrakem. Hle, utvořím
nebo pro ně existuje nějaký „Boží plán“? Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá nová nebesa a novou zemi, nebude se
– V Bibli nacházíme především tři místa, a spolu trpí až doposud.“ (Řím 8,18–22) vzpomínat na to, co minulo, to nevstoupí
která zpochybňují možnost, že je to se A to by mohlo platit také pro zvířata: „Ale na mysl.“ (Iz 65,16–17) A novozáHroch, snad biblický behemót

Foto: Flickr, Stuart Barr (CC BY-NC-SA 2.0)

Foto: Wikimedia Commons

Pieter Lastman: Jonáš a velryba (1621)
Foto: Flickr, jimforest (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Wikimedia Commons

Erasmus Grasser: Kristus na oslu (1500)
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„nové stvoření“ ve světle Písma svatého

Je opravdu možné
představit si
„novou zemi“
holou a – kromě
nás lidí – bez
života, a mrtvou?!
A pravda vás osvobodí
související body učení učitelského
úřadu Církve k dalšímu studiu

Z nauky Církve
Svět je dílem Boží moudrosti.[Sent. cert.]
Svět byl stvořen k oslavě Boží.[De fide]
Bůh udržuje stvořené v jeho existenci.[De fide]
Bůh chrání a řídí svou prozřetelností vše
stvořené.[De fide]
Na konci světa přijde Kristus ve slávě
k soudu.[De fide]
Foto: Flickr, ikewinski (CC BY 2.0)

konní prorok komentuje: „Potom jsem
viděl nová nebesa a novou zemi – dřívější
nebesa a dřívější země zmizely, ani moře
už není. A uviděl jsem svaté město, nový
Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha;
bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro
svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu
mohutný hlas: ‚Hle, Boží stan mezi lidmi!
Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho
lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich
Bohem.‘“ (Zj 21,1–3)
Je opravdu možné, představit si
„novou zemi“ holou a – kromě nás lidí –
bez života a mrtvou?!

Zvířata v obrazech
budoucí slávy

A zatřetí: Izaiáš popisuje přicházející slávu
Boží v nádherných obrazech, v těchto
jeho „obrazech“ žijí také zvířata: „Vstaň,
rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé
světlo a Hospodinova velebnost září nad
tebou! Hle, tma zahalí zemi a temnota
národy, nad tebou však zazáří Hospodin,
jeho velebnost se zjeví nad tebou. Národy
budou kráčet v tvém světle a králové
v tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem
a podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové,
na zádech jsou přinášeny tvoje dcery.
Spatříš to a zazáříš, radostí se zachvěje
32
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a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství moře, poklady národů přijdou k tobě.
Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři
z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby,
přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu chválu. K tobě se shromáždí
všechny ovce z Kédaru, nebajótští berani
ti budou k službám.“ (Iz 60,1–7)

Nebe nedokážeme „nakreslit“

Z těchto míst Bible nelze udělat „reklamní
leták“ nového nebe a nové země – také
zvířaty obydlené země, ale smíme dále
vyvozovat: Bůh nezapomíná na „svoje
zvířata“! Budou také patřit neznámým
způsobem k novému stvoření. „Nová
země“, pokud má být ještě pěknější než
současná, je nepředstavitelná bez rostlin a zvířat. Jestliže „nebe a země jsou už
teď plné slávy Boží“, jak slyšíme v každé
mši svaté při Sanctus (zpěv Svatý, svatý…
– pozn. red.), a jestliže se touto „nádherou země“ myslí všechny krásy světa, pak
k tomu patří rovněž zvířata a budou také
navěky přítomna. Ovšem zůstanou zvířaty a nebudou moci „patřit na Boha“.
Ale tak jako nejvěrnější milovaný pes žije
v rodině jako „člen rodiny“ a je všemu
přítomný, podobně by tomu mělo být
také na věčnosti. Jako nějaká vlaštovička,
která zabloudí do chrámu, nerozumí mši

Doba Ježíšova příchodu je lidem
neznáma.[Sent. cert.]
Přítomný svět bude v soudný den nově
uspořádán.[Sent. cert.]
Srov. Dogmatika, Olomouc;
Matice cyrilometodějská, 1994.

Co říká katechismus

Jak svět dosáhne svého naplnění?

Na konci času Bůh obnoví celý vesmír,
tj. promění ho v „nové nebe a novou zemi.
Zlo už nebude mít moc a ztratí svou přitažlivost. Vykoupení budou hledět na Boha tváří
v tvář – jako přátelé (…), už nebude smrt,
zármutek, nářek ani trápení.
Srov. Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé.
Kostelní Vydří; Karmelitánské nakladatelství, 2011.

svaté, ale je jí přítomna. Tato přítomnost
zvířat v nebi se možná odhalí jako jedno
z jeho mnoha radostných překvapení pro
nás. Jestliže nás lidi Bůh miluje více, než
nás milují naši rodiče a přátelé, pak tomu
bude stejně i se zvířaty: Bůh je miluje více,
než je milujeme my, nechejme se tedy
v důvěře překvapit.
Mons. Andreas Laun,
světící biskup v Salzburgu
(podle „Kirche heute“ 6/2013,
překlad „Světlo“ 28/2013,
redakčně upraveno a zkráceno)

moudrost v příbězích o zvířatech

Holubice
Jedna velmi zvědavá holubice se chtěla podívat, jak
vypadá bažina, a ušpinila si od bahna své krásné bílé
peří. Ropucha, která v bažině žila, jí řekla: „Kmotřičko,
tak vidím, že taky občas spadnete do bláta!“
Holubice jí odpověděla: „Ale nezůstávám v něm
pořád!“ A odletěla pryč.

Jsou dvě cesty k tomu,
jak žít správně: buď
nikdy neupadnout, nebo
se vždycky pozvednout.

Foto: Flickr, weakhead (CC BY-NC-SA 2.0)

Srdce myši
Byla jednou jedna myš, která měla šílený strach z koček. Jeden kouzelník
se nad ní smiloval a proměnil ji v kočku. Když se ale stala kočkou, začala
mít zase hrůzu ze psů. Kouzelník se nad ní slitoval i podruhé a proměnil
ji v psa. Když se z ní ale stal pes, zachvátil ji strach z leopardů.
Kouzelník ji proměnil v leoparda.
Když se z ní stal leopard, začala mít stará myš strach z lovců.
Kouzelník to pak už vzdal. Už měl dost všeho čarování, proměnil ji
zase v myš a řekl jí: „Není žádná cesta, jak bych ti mohl pomoci, protože
ti v hrudi stále bije srdce myši!“

Ryby

Foto: Flickr, MichelBakkenes (CC BY-NC-SA 2.0)

Je to právě srdce, které se musí
proměnit! Revoluci musíme dělat
„uvnitř“…

Foto: Flickr, modernowl (CC BY-NC-SA 2.0)

Ještě v dobách starověkého Řecka se jeden žák zeptal
jednoho moudrého muže: „Proč necháváš před
výběrem svých žáků nejprve každého zájemce
pohlédnout do rybníka?“
Moudrý muž odpověděl: „To je velmi prosté: když mi řekne, že vidí ryby, tak ho přijmu. Pokud mi ale odpoví, že vidí svou tvář,
odmítnu ho.“
3x Pino Pellegrino
(„Příběhy pro osvěžení duše“, Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní Vydří, 2012; možnost
objednání na www.ikarmel.cz)

Dokážeš vidět víc
než jen sebe?
29. číslo •
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Pomoc misiím? Proč?

Foto: Flickr, Jason. Tabarias (CC BY-NC-SA 2.0)

na den. Svět mi nabízel spoustu krásných věcí a moderních vymožeností a já
jsem po nich velmi toužila. Proč bych je
neměla mít, když existují? A někdy jsem
vůči Bohu pociťovala opravdu velmi silný
hněv.
Jednoho dne jsem vystříhala z časopisu National Geographic obrázky dětí
a rodin z celého světa, vyrobila z nich
velký plakát a pověsila si ho do kuchyně.
Když jsem byla naštvaná, že si nemohu
koupit to, co chci, šla jsem si před tenhle
plakát zničeně sednout.
Před očima jsem měla muže z Afriky,
který nese na rameni velký bochník
chleba. Dostal ho od křesťanských misio
nářů a kráčel s ním mnoho mil, aby ho
přinesl své rodině. A vzpomněla jsem si
na dvacet tašek s nákupem, který jsem
právě dovezla domů. Je v nich sice i chléb,
ale také arašídové máslo, sýry, maso
a čokoládové lupínky.
Oči mi padly na rodinu z Asie, která
seděla na kamenech kolem otevřeného
ohně a třásla se za mrazivého rána chladem, zatímco já jsem pohodlně seděla
v teple domova a před sebou měla šálek
horké kávy a teplý toast s marmeládou.
Dívala jsem se na ženu, která vařila
v díře ve zdi na dřevu a jakémsi roštu,
nebo na rodinu, která měla místo nábytku
pytle s obilím z mezinárodní potravinové
pomoci, a pak jsem se podívala na svůj
elektrický sporák, ledničku a myčku nádobí
a pohodlné polstrované pohovky a židle.

Holly Pierlotová, matka pěti
dětí, které také sama vyučuje,
popisuje svůj souboj na bolavé
téma „nedostatek financí“. Když
Bohu svou bolest nabídneme,
má moc nás proměnit. Pomáhá
nám uvidět věci v novém světle.
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Manžel a já jsme zápasili s finančními těžkostmi a se silnou touhou mít víc a víc
nakupovat. Hluboko v srdci jsem cítila,
že kdybych byla bohatá, nahodile bych
kupovala vše, co bych chtěla, a Bůh zřejmě
ví, jaké duchovní důsledky by to pro mě
mělo.
Ani toto poznání mi situaci neulehčilo.
Nemohla jsem změnit své srdce ze dne

Hluboko v srdci
jsem cítila, že
kdybych byla
bohatá, nahodile
bych kupovala
vše, co bych chtěla,
a Bůh zřejmě ví,
jaké duchovní
důsledky by to
pro mě mělo.

Dívala jsem se
na ženu, která
vařila na jakémsi
roštu, a pak
na svůj elektrický
sporák, ledničku
a myčku…
Viděla jsem před sebou rumunské děti
sedící na špinavých kobercích v prázdné
místnosti kolem starého muže, který je
vyučuje pomocí jedné staré knihy. Ze zdí
Foto: archiv OMI
místnosti se olupuje omítka a dovnitř
táhne rozbitým oknem. Vzpomněla znetvořenou střepinami granátu a srov- vše vděčná. A pak jsem vstala, řekla Bohu:
jsem si na své poličky plné knih, zásuvky nala jsem tuto tvář se zářícíma očima „Je mi to líto. Děkuji ti. Pomoz mi.“
plné poznámkových bloků, glóbus, edu- s tvářičkami svých dětí, které znaly jen
Připravila Hana Koukalová
kační videa, tabuli a křídu, pracovní stůl, sourozenecké šarvátky. A ptala jsem se
potřeby pro výtvarnou výchovu a počí- sama sebe: „Proč oni? Proč já?“ A nena- (podle: Holly Pierlotová, „Mámy v jednom
šla jsem žádnou odpověď, jen tu, že jsem
kole“, Karmelitánské nakladatelství,
tač.
Kostelní Vydří, 2013; možno objednat
Dívala jsem se na obrázek malého obdržela mnoho požehnání a dobra a že
na www.ikarmel.cz)
chlapce s páskou přes zraněné oko a s tváří mám ohromnou odpovědnost být za to
Foto: Flickr, UNAMID Photo, Albert González Farran (CC BY-NC-ND 2.0)

Nenašla jsem
žádnou odpověď,
jen tu, že jsem
obdržela mnoho
požehnání
a dobra a že
Ptala jsem mám ohromnou
se sama sebe: odpovědnost být
„Proč oni? Proč já?“ za to vše vděčná.

Misionáři
Obláti

Pomoc misiím zprostředkovávají
misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné skrze projekty Mariánského
misijního díla. Pomoc směřuje do míst,
ve kterých obláti působí, tedy např.
do Konga, Pákistánu, Vietnamu,
na Haiti, do misijních škol i na pomoc misionářům. Více informací
na www.oblati.cz/mmd.

Foto: archiv OMI

Mariánské misijní dílo
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řekli svatí a to platí…

Svatí o vděčnosti a štědrosti

Foto: Flickr, grendelkhan (CC BY-SA 2.0)

Svatý Ignác z Loyoly řekl:
„… našemu Pánu jsme zavázáni
za tolikeré dary. Vždyť se daleko
dříve znavíme my přijímáním
Jeho darů než On tím, že nám je
uděluje.“ Svatí byli lidé, v jejichž
životě se spojila obrovská
vděčnost za přijaté Boží dary
s velkou štědrostí. Obojí je totiž
vzájemně propojené.

■

Kdo dává dar potřebnému, dělá to, co
činí Bůh, který ve své dobrotě obdarovává.
sv. Augustin

■

Kdo nevztahuje své ruce k chudým,
aby jim podal dar, ten je zbytečně
pozvedá k Bohu, aby přijal odpuštění
svých hříchů.
sv. Bernardin Sienský

■

Až v nebi uvidíme, kolik dlužíme chudým, že nám pomohli lépe milovat
Pána Boha.
Matka Tereza

■

Dar dávaný chudým je jako zrno vložené do země.
sv. Augustin

■

Ukládejte si tedy peníze k chudým,
je to lepší než konat zázraky. Když
konáte zázraky, jste Božími dlužníky.
Když dáváte almužny, je vaším dlužníkem Bůh.
Matka Tereza

■

■

Běda tomu, kdo pracuje a očekává
chválu světa; svět je špatným vládcem
a vždy platí nevděčností. sv. Jan Bosco

Připravila Irena Brožová
(podle: Marek Dunda, „Řekli svatí a to
platí“, 1. a 2. díl, vydal A.M.I.M.S.; možno
objednat jen za příspěvek na tisk 2 x 20 Kč
– viz kupon na této straně)

Matka Tereza

adresa:				



objednávkový kupon

Ne chudí potřebují nás, ale my potřebujeme chudé. Abychom se naučili
rozdělit se s nimi, abychom se naučili
Krista milovat právě v těch nejchudších z chudých.
Matka Tereza

Ve vztahu k Bohu nebuď skoupý, ale
štědrý!
sv. Vincenc Pallotti

Ne chudí potřebují nás, ale my
potřebujeme chudé…
Jméno:				

■

PSČ:

Název publikace, popis a doporučený příspěvek na tisk

kusů

Ze života pro život (nejzajímavější svědectví z časopisů Milujte se!; A5, bar. obálka, 96 str., 20 Kč)
sestra Cecílie: Útěk sestry Cecílie (napínavé i humorné; formát A5, bar. obálka, 96 stran, 20 Kč)
sv. Alfons: Návod na dobrý život (stručný, ale jasný; formát A5, bar. obálka, 96 stran, 20 Kč)

Peňáz: Pouť do Říma od A do Z (nejen cestovní deník, formát A5, 84 stran, 20 Kč
Peňáz: Pojď na pouť (do Říma, Mariazell a Compostely, formát A5, 72 stran, 17 Kč)
Brabcová: Pojďte s námi (o každoroční pěší pouti na Velehrad, formát A5, 42 stran, 15 Kč)
Peňáz: Biblický rozjímavý růženec (pomůcka pro modlitbu růžence, formát A5, 32 stran, 5 Kč)
Sedloň: Doprovázení (myšlenky z duchovního vedení; formát 21 x 12 cm, 40 stran, 10 Kč)
Řekli svatí a to platí I. a II. (2 x 777 citátů svatých a blahoslavených; A5, 80 + 84 stran, 2 x 20 Kč)
Dunda a kol.: Příprava na svátost smíření dnes (praktická pomůcka; formát A6, 48 stran, 25 Kč)

Nezapomeňte, prosím, uvést své jméno, adresu a PSČ.

I. díl

II. díl

Objednávkový kupon odstřihněte
a pošlete na adresu
A.M.I.M.S.
Římskokatolický farní úřad
671 03 Vranov nad Dyjí 20
(je možné objednávat i na internetu
www.amims.net nebo e-mailem
na apostolat@fatym.com,
či telefonicky 515 296 384).
Knihy přijdou na vaši adresu
s přiloženou složenkou na uhrazení
příspěvku na tisk a poštovné.

Asi 70 dalších publikací
najdete na www.amims.net!

svědectví

Foto: Flickr, Sarah Ross photography (cc by-nc 2.0)

V

Kristus mě přitahoval,
ale řeholní život moc ne

yrůstala jsem v křesťanské rodině,
rodiče mají pevnou víru a nás tři
děti vedli k Bohu navzdory zastrašování
tehdejšího ředitele základní školy, že se
na žádnou další školu nedostaneme.
Až do svých 16 let jsem nijak vážněji
nepřemýšlela o tom, zda mě Pán volá

Do svých 16 let
jsem nijak vážněji
nepřemýšlela
o tom, zda mě Pán
volá do manželství,
nebo mě chce jen
pro sebe.

do manželství, nebo mě chce jen pro sebe,
říkala jsem si, že mám na to ještě čas. Můj
bratr už byl tehdy v kněžském semináři
a spolu se sestrou jsme se s ním začaly
modlit breviář.
Když mě ale někteří lidé přímo oslovili, abych přemýšlela, zda mě Ježíš
nevolá, nešlo to jen tak „hodit za hlavu“.
Kristus mě přitahoval, ale přiznám se,
že řeholní život moc ne, a třeba řeholní
hábit už vůbec ne. Začala jsem se intenzívně Pána ptát a On odpovídal i skrze
některé knihy (např. Otec vyhoštěných),
skrze duchovní cvičení o bohatém mladíkovi a podobně…

Moje první „ano“ Ježíšovi

To první „ano“ jsem Mu řekla na horách
v Rumunsku, kam jsme jezdili pod stany
s partou mladých a s knězem z farnosti.
Bylo to v den, kdy jsem mohla nést Pána
Ježíše v Eucharistii v kožené schránce

na krku, která potom byla na noc uložena
v takzvané stanové kapli.
Vzhledem k tomu, že mi byla blízká
práce s dětmi a mladými (jezdila jsem už
na setkání asistentek, které o prázdninách
organizovaly tzv. „chaloupky“ pro děti
a mládež), můj zpovědník mi zprostředkoval setkání se sestrami salesiánkami,
které v té době byly přísně utajené. Začala
jsem jezdit na jejich formační víkendy,
které byly jednou za měsíc. První dva roky
to bylo zároveň i takové upevňování povolání, protože život ve světě s sebou přinášel příležitosti vztahů s kluky a v jednom
případě se přiznám, že to byl pro mne
docela velký a dlouhý vnitřní boj. Ježíš
byl ale první, a tak to vyhrál a při obláčce
(obřad na začátku noviciátu, kterým žadatelka začíná přípravu na řeholní život –
pozn. red.), která byla na jedné chaloupce
(se vším všudy – ve svatebním), jsem byla
opravdu šťastná.
29. číslo •
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svědectví

Ikony vytvořené sestrami lze objednat na http://trapistky-trappiste.blogspot.it

Výroba sušenek

Foto: 2x archiv kláštera

Začala jsem se intenzívně Pána ptát
a On odpovídal i skrze některé knihy,
skrze duchovní cvičení…

Život po obláčce pokračoval zase
navenek „normálně“, dál jsem studovala
na Vysoké škole zahradnické v Lednici,
začala jsem bydlet spolu se sestrami (jednalo se o rodinné domky, kde Pán Ježíš
v Eucharistii býval ukrytý v knihovně…)
a s nimi jsem pokračovala v tajném apoš- od Boha. Při rozlišování cesty hrála určitou roli vzpomínka na dětství, kdy taťka
tolátu mezi mládeží.
Čas od času jsem v sobě vnímala touhu čítával a také na stroji opisoval knihy
po mnišském životě, ale vždy jsem to pak od Thomase Mertona (tehdy jsem chápala jen to, že Merton byl mnich – trauzavřela tím, že ho budu žít ve světě.
pista, ale nějak tajemně mě to přitahovalo
a utkvělo v mysli). V knize Žádný člověk
První řeholní sliby
V srpnu roku 1989 jsem složila první není ostrov, kde Merton popisuje mnišský
řeholní sliby v Polsku ve Wrocławi, spolu život, jsem našla odpověď na svou touhu
s ostatními sestrami. Tentokrát už u toho
byli přítomni rodiče a sourozenci, kteří
do té doby spíš jen tak něco tušili. Cestou zpět jsme se k mé velké radosti zastavili v Čenstochové, vyprosit si pomoc
od Panny Marie. No a v listopadu přišla
sametová revoluce. Byla jsem v posledním ročníku na vysoké. V roce 1990 jsem Komunita kláštera Naší Paní nad Vltavou
složila státnice a se salesiánkami jsme
začaly existovat „oficiálně“. Dostala jsem
na starost tzv. Stanici pečovatelské služby
pro děti. Byla to práce, která se mi velmi
líbila, i když jsem také zakoušela velkou
bezmocnost tváří v tvář těm hrozným
rodinným situacím, kterými byly tyto děti
poznamenány.

– dát se zcela Bohu a nechat Jeho, aby těm
dětem a mladým a vůbec všem lidem dal
On sám to, v čem já jsem byla bezmocná.
Benediktinsko-cisterciáckou spiritualitu,
od které se odvíjí řeholní život v trapistických klášterech, jsem cítila jako mně
nejbližší, možná i proto, že Don Bosko se
v některých věcech inspiroval Řeholí svatého Benedikta.

Bylo to, jako bych objevila svou pravou
identitu, která nespočívá v tom, co
člověk dělá, ale v tom, co je – Boží dítě.

Zároveň jsem se nemohla ubránit stále
se vracející intenzívní touze po novém
obrácení, po životě modlitby v tichu
a samotě. Pán dával znamení a byl to
další velký vnitřní boj a jen s Jeho milostí
jsem byla schopna se odhodlat k nějakému kroku. Radila jsem se a představení i zpovědník pochopili, že to přichází
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Foto: archiv kláštera

Pán znovu volá, dává
znamení…

Náš skrytý život v Bohu je
zde pro druhé, pro naši zemi,
pro celý trpící svět.
Chór v klášteře Naší Paní nad Vltavou

V klášteře trapistek

V klášteře trapistek v Itálii ve Vitorchianu už byly dvě Češky, takže jsem
se obrátila tam, a navíc italštinu jsme se
u salesiánek učily. A tak v den, kdy jsem
složila závěrečné zkoušky na doplňujícím studiu na pedagogické fakultě, jsem
odjela na tříměsíční zkoušku do Vitorchiana – Pán Bůh má smysl pro humor…
A v srpnu 1993 jsem tam vstoupila jako
postulantka (postulát je období ještě
před zahájením noviciátu – pozn. red.).
Byla jsem šťastná, že jsem našla právě to
Srdce Církve (o němž mluví svatá Terezie
z Lisieux) blízko Říma.

Být prostě Boží dítě

Tam jsem začala formaci od začátku
(samozřejmě ne bez námah) a zakoušela jsem milosrdenství Boha a komunity.
Bylo to, jako bych objevila svou pravou
identitu, která nespočívá v tom, co člověk dělá, ale v tom, co je – Boží dítě. Učila
jsem se prostě „být“ a „ničemu nedávat
přednost před Kristem“ (Řehole sv. Benedikta). V komunitě mě hodně oslovila

Foto: 2x archiv kláštera

Komplex kláštera v Poličanech

vnitřní svoboda sester a pravdivé vztahy sestry hrát na citeru. Oslovilo mě, že přípřátelství, jednota okolo Matky abatyše, tomnost a svědectví této malé církve v té
silné církevní cítění, modlitba (liturgická, obrovské, převážně muslimské zemi byly
tichá a lectio divina) a práce (jako spo- jako „kapka v moři“, a přesto tato kapka
lupráce na Božím díle stvoření a vykou- dávala tomu moři smysl.
pení) – pilíře, na kterých svatý Benedikt
Do Poličan, kde vznikal nový klášstavěl –, pohostinnost a také jednodu- ter Naší Paní nad Vltavou, jsme odjížchost a praktičnost. Při slavných slibech děly na jaře roku 2007. Bolest z odloučení
25. března 2000 jsem silně zakusila souná- se snoubila s radostí z nového života,
ležitost s touto komunitou a skutečnost, že který se rodil, z nečekaného přijetí lidmi,
Kristus, na jehož volání jsem odpověděla z nových povolání.
už před 15 roky, má tuto konkrétní tvář,
a cítila jsem se opravdu „doma“.
Skrytý život v Bohu

Zpět do Čech

– život pro druhé

Žijeme zde jako ve Vitorchianu. Panna
Poslechnout a jít zakládat klášter Naší Maria, Matka jednoty, naše patronka, nám
Paní nad Vltavou, i když se jednalo našla toto krásné místo uprostřed přírody,
o návrat do vlastní země, nebylo pro mě navíc i historicky zajímavé. Nový kostel
tedy vůbec lehké a samozřejmé. Naopak, je srdcem kláštera a vyzařuje přítomnost
zdálo se mi divné vrátit se na misie Toho, který nás povolal do této „školy
do vlastní země. A hlavně jsem si nedo- lásky“ a který formuje náš život a dává mu
kázala představit odchod z Vitorchiana, smysl a plodnost. Náš skrytý život v Bohu
to byl tedy další boj. K přijetí tohoto je zde pro druhé, pro naši zemi, pro celý
„povolání v povolání“ mi pomohl i pobyt trpící svět.
v jedné naší komunitě v Indonésii, na Jávě,
kde jsem byla asi dva měsíce, abych učila
sestra Miriam

DŮM PRO HOSTY
Nedílnou součástí každého kláštera žijícího podle řehole
sv. Benedikta je dům pro hosty otevřený pro každého, kdo
touží prožít několik dní v ústraní, tichu a modlitbě, a načerpat tak novou sílu pro každodenní život. V tomto domě přijímáme všechny bez rozdílu.

KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU
Poličany – Křečovice 10, 257 56 Neveklov (CZ)
e-mail: sestrytrap@gmail.com
tel.: 312 312 004, mobil: 731 604 168

Foto: archiv OCSO

Máte-li zájem o bližší informace, obraťte se na naši kontaktní adresu:

29. číslo •

39

ÚD

Foto: Flickr, Free Wildebeest (cc by-nc-SA 2.0)

ÚD – úhlavní dobrodinec

vztek a většinou to setkání nedopadne
moc dobře. A jako naschvál musíme
takovéhoto člověka potkávat hodně často,
nebo jsme s ním dokonce nějak svázáni…
Dovoluji si pro tohoto člověka použít
označení „úhlavní dobrodinec“ – s mládeží to zkracujeme ÚD. Slovo „úhlavní“
jsme zvyklí používat ve spojení „úhlavní
Chvíle, kdy se ukáže,
nepřítel“. A někoho by mohlo napadnout:
jak na tom jsme
„To by bylo opravdu výstižné označení
Často nás smutek, nepřijetí a určitý druh pro toho člověka – a ne dobrodinec…“
beznaděje usvědčují, že ve skutečně křes- Jenomže ve světle víry to může být úplně
ťanském postoji k obtížím máme ještě jinak.
významné rezervy. Bůh, který nás má rád,
by nedopustil, aby v některém okamžiku
Náročné, ale pro tvůj růst
našeho života byla neplatná věta napsaná Pán Bůh, který tě má tolik rád, chce, abys
svatým Pavlem křesťanům do Říma: „Těm, rostl k dokonalosti. Proto ti vybral člokteří milují Boha, všechno napomáhá věka, vedle kterého obstojíš jen tehdy,
k dobrému.“ (Řím 8,29)
když budeš mobilizovat všechnu svou
Uveďme si malý příklad: Někteří mají trpělivost, lásku, dobrotu a když budeš
dlouhodobě problém s určitým člově- znovu a znovu odpouštět a začínat. Bez
kem. Kdykoliv ho potkají, už mají vnitřní pokory a trvalé modlitby za správné

Pro nás křesťany je důležité,
abychom se celý život učili
na všechno dívat pohledem
víry. Také na překážky a obtíže.
Dokonce i na obtížné lidi.
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ustání situací, které nastanou při setkáních s tímto „úhlavním dobrodincem“, je
každé takové setkání pro tebe velmi ztrátové. Ale pokud se na to díváš pohledem
víry, pak si uvědomíš: „Můj ÚD je zvláštním darem Boží lásky. Nechci tento dar
promarnit, nevyužít.“
Před každým setkáním s ÚD je dobré
prosit v modlitbě o dary Ducha Svatého,
abychom obstáli a nesklouzli ke hříchu
nebo malomyslnosti. Náš ÚD nám ve skutečnosti připravuje situace, které mohou
být v Božích očích mnohem víc záslužné
než setkání s jakýmkoliv jiným člověkem,
kdy pro nás není tak náročné udržet si
vnitřní rovnováhu.

Setkání za více bodů

Zkusme si to představit jako „nebeskou
knihu“, do které se nám zapisují „body“.
Je to samozřejmě jen přirovnání, ale
není tak úplně od věci, protože skutečně

Při setkáních s „lidmi za víc bodů“ se
skóre vždycky posouvá. Buď ten větší
počet bodů získáme, nebo je ztratíme.
On pomáhá tobě, ty
pomáhej jemu!

Když se opakovaně podaří ustát takového
ÚD, dochází k našemu duchovnímu růstu.
Ale měli bychom mít svým způsobem
s naším ÚD solidaritu. Protože když se
vůči nám projevuje nějak nečestně, proFoto: Flickr, bark (cc by 2.0)

zde na zemi můžeme a máme získávat
zásluhy pro nebe – to je součást poselství
Pána Ježíše i nauky katolické církve (pozn.
redakce: stejně tak ale víme, že ke každému záslužnému činu potřebujeme Boží
pomoc – Boží milost, takže naše spása –
pokud zkoumáme „kořeny“, ze kterých
vyrůstá – zůstává nezaslouženým Božím
darem). Pak bychom si mohli představit,
že za dobře prožité setkání s běžným člověkem je nám zapsán jeden kladný bod.
Jsou ale také lidé za víc bodů! To jsou ta
setkání, která přímo nevyhledáváme, ale
ke kterým stejně dochází… U těch za víc
bodů se vždycky bodové skóre posouvá.
Buď ten větší počet bodů získáme, nebo je
ztratíme – pokud se necháme vyprovokovat k nějaké zlé reakci. Setkání s člověkem
za víc bodů nikdy není bez pomyslného
„nebeského obodování“.
A pak je tu ještě ÚD. Ten není jenom
za víc bodů, o tom bychom mohli říci, že
je za stovky, nebo možná za tisíce bodů.
V jeho blízkosti se pomyslné nebeské body
velkou rychlostí získávají – nebo ztrácejí.
O to víc je třeba brát tohoto člověka jako
dar Boží lásky a každé setkání s ním prožívat jako situaci mimořádně důležitou,
ve které můžeme s Boží pomocí vítězit.
Vítězstvím zde ovšem není myšleno to, že
jsme měli při setkání „navrch“, ale že jsme
zůstali klidní, pokorní a nechali se vést
láskou.

Foto: Flickr, shawncalhoun (cc by-nc 2.0)

setkání jako příležitosti k růstu i k zásluze

tivně, vztekle a podobně, jistě tím před
Bohem kladné body nezískává, ale ztrácí.
Když to domyslím, vidím: on mi tolik
prospěje, a sám z toho nic nemá. O to víc
bych se měl za něho modlit, aby v pozici
ÚD nezůstal dlouho!

***

Občas je dobré zamyslet se, zda my sami
nejsme takovým ÚD pro někoho ze svých
bližních. Pokud bychom zjistili, že ano,
rychle s tím začněme něco dělat! Protože
i když celý článek vyzdvihuje přínos takovýchto „úhlavních dobrodinců“, určitě
neplatí, že ten, kdo v této pozici vědomě
setrvává, by zasloužil nějaký obdiv nebo
chválu. Právě naopak. Ale to jste asi už
pochopili…
P. Marek Dunda

A pak je tu ještě
ÚD – úhlavní
dobrodinec. Není
jenom za víc bodů,
ale za stovky, nebo
možná za tisíce
bodů.
29. číslo •
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Moje cesta
k přirozenému
plánování
rodičovství
Foto: Flickr, zubrow (cc by-nC 2.0)

K

přirozenému plánování rodičovSháněla jsem, kde se dalo
a spolehlivé plánování rodičovství. Jelikož
ství (PPR) jsem neměla příliš velkou A tak se moje cesta zaměřila k sympto- jsem člověk, který se snaží čerpat z mnoha
důvěru, protože jsem slyšela, že je nespo- termální metodě (STM) přirozeného zdrojů a udělat si co nejúplnější pohled
lehlivé a časově náročné. Nakonec jsem se plánování rodičovství a já začala shánět na věc, tak mi jedna publikace nestak němu dostala hlavně kvůli tomu, že jsem informace všude, kde se dalo.
čila. A navíc jsem potřebovala tabulky
měla hodně nepravidelné cykly. Nechtěla
Nejprve jsem si zakoupila knihu na zaznamenávání denních pozorojsem nepravidelnosti řešit na radu svého od manželů Šiprových s názvem Přirozené vání symptomů plodnosti. V tu dobu
předchozího gynekologa užíváním horFoto: Flickr, blmurch (cc by-SA 2.0)
monální antikoncepce. Na stránkách
Hnutí Pro život (prolife.cz) jsem zjistila,
že hormonální antikoncepce může působit abortivně – usmrtit několikadenní dítě
v lůně matky. V té době jsem také začala
hlouběji prožívat víru, ve které jsem byla
vychovávána. Rozhodla jsem se, že žádnou umělou antikoncepci, abortivní ani
neabortivní, nechci.

Rozhodla jsem se, že žádnou
umělou antikoncepci, abortivní
ani neabortivní, nechci.

… hormonální
antikoncepce může
působit abortivně
– usmrtit počaté
několikadenní dítě.
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svědectví

Měřit svou bazální
teplotu jsem
začala tak rok
a půl před svatbou.
Doufala jsem,
že tak zjistím
příčinu svých
nepravidelných
cyklů.
jsem se dozvěděla o věřící paní doktorce
MUDr. Preiningerové, přestoupila k ní
a ona mi poradila tabulky od CENAPu.
Ještě jsem čerpala z učebnice STM s mírně
odlišnými pravidly od Ligy pár páru, kterou jsem dostala od kamarádky. Všechno
jsem četla několikrát, abych to dobře
pochopila. A uvědomila jsem si, že pokud
se to někdo učí tímto způsobem a není
tolik nadšený, jako jsem byla tenkrát já,
tak ho to může brzo odradit.

Od teorie k praxi

S měřením bazální teploty jsem začala
tak rok a půl před svatbou. Doufala jsem,
že tímto způsobem zjistím příčinu svých
nepravidelných cyklů. S pravidly jsem
měla trochu potíž. Hodně jsem se k nim
vracela a zkoumala, jestli tabulky hodnotím správně. Byla to taková dobrodružná
cesta. Měla jsem naměřených asi deset
cyklů, když jsme začali chodit s mým
nynějším manželem na přípravu pro snoubence k panu faráři. Byla jsem ráda, že
nás v rámci přípravy poslal i do Poradny
Ruth v Třebíči. Setkali jsme s psychoterapeutkou Marcelou Blažkovou, která nám
více pověděla o vztazích a sexualitě. Zají-

Díky měření teplot se
ale ukázalo, že mívám cykly
bez ovulace, anovulační cykly.
Foto: Flickr, Emily E. Cline (cc by-NC-ND 2.0)

mavé pro nás bylo dozvědět se o rozdílech
v myšlení mužů a žen i to, jak řešit manželské konflikty. Jedno z témat bylo samozřejmě také plánování rodičovství. Měla
jsem s sebou záznamové tabulky STM,
a proto jsem se mohla zeptat na několik
drobných nejasností. Myslím si, že mož-

nost konzultovat vyhodnocování tabulek
v této nebo jiné poradně je velmi důležitá, především pro ty ženy (či páry), které
nemají tolik trpělivosti se zkoumáním
literatury. Setkání v poradně bylo pro nás
přínosné i v tom, že můj budoucí muž
poznal místo, kam by se dalo v příFoto: Flickr, Andrew Stawarz (cc by-ND 2.0)

Paní doktorka mi
radila, abych příliš
dlouho nečekala
s těhotenstvím,
protože se porucha
může zhoršovat
s věkem.
29. číslo •
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Opravdu velký přínos STM
vidím v tom, že žena zjistí
svou plodnost.

velký přínos STM vidím v tom, že žena
zjistí svou plodnost. Záznamy sice neukážou úplně vše, ale mohou se významně
podílet na diagnostikování problémů.

První miminko jsme
neplánovali hned

Po svatbě jsme neplánovali miminko
hned, chyběl mi ještě rok vysoké školy,
proto jsme STM používali nejprve
na předcházení početí. Celou dobu studia jsem však měla velké dilema, které
mě trápilo. Na kdy naplánovat první dítě?
Raději co nejdřív po škole, jak mi radila
paní doktorka, nebo až po získání nějakých pracovních zkušeností? Toto dilema
bylo vyřešeno, když jsem tři měsíce
po svatbě otěhotněla. Pozor – ne selháním metody PPR, ale vědomým nedodržením pravidel…
Za rok a měsíc po svatbě se narodila
Maruška, týden po státnicích na vysoké
škole, krásné Boží vedení. Tenkrát už
jsme měli s manželem jasno, že druhé
miminko bychom rádi přivítali na svět
brzo po Marušce. Díky PPR se nám brzy
zadařilo a nyní jsem čtvrtý měsíc v požehnaném stavu.

Nechci si to nechat
jen pro sebe

Foto: Flickr, ibm4381 (cc by 2.0)

padě manželské krize zajít. Po zkušenosti ovulace, anovulační cykly, tzn. bez teplots příjemným prostředím tohoto pora- ního vzestupu. Z toho jsem byla zklamaná.
denského zařízení by jeho návštěvu jistě Tabulky jsem konzultovala s paní doktorkou, a ta mi radila, abych příliš dlouho
neodmítl (dříve určitě ano).
nečekala s těhotenstvím, protože se poruŽena zjistí svou plodnost…
cha může zhoršovat právě s věkem. Také
Mnohdy jsem byla z vyhodnocování tabu- se mi občas stávalo, že jsem měla krátlek opravdu nešťastná, protože když se kou luteální fázi cyklu (doba od ovulace
člověk začíná měřit, tak se těší, že uvidí do konce cyklu), někdy i méně než 12 dní,
vzorový vzestup teploty, a ono nic… Díky což je hraniční cifra pro úspěšné uchycení
měření se ale ukázalo, že mívám cykly bez počatého dítěte, lepší je více dní. Opravdu

Moc bych si přála, aby ženy (nejen
ty věřící) věděly o této spolehlivé,
přirozené a zdravotně nezávadné
kontrole početí.
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STM mě velmi oslovila a nechci si nechávat nové poznatky pro sebe. Dala jsem
si za cíl změnit povědomí o přirozených
metodách plánování početí. Je alarmující,
že o PPR kolují především kusé a nepravdivé informace. V poslední době více
procházím internetové stránky k tomuto
tématu a zjišťuji, že opravdu málokde
jsou informace úplné. Strašně moc bych si
přála, aby ženy (nejen věřící) o spolehlivé,
přirozené a zdravotně nezávadné kontrole
početí alespoň minimálně věděly.
Dělám to tak, že v Poradně Ruth, která
patří pod Oblastní charitu Třebíč, kde
jsme kdysi byli s manželem na části přípravy na manželství, pracuju jako dobrovolník v terénu. Když ve svém okolí
vidím někoho, kdo by mohl mít o STM
zájem nebo hledá neškodnou alternativu
k masově propagované antikoncepci, tak
se zmíním a nabídnu i výuku metody buď
mnou osobně (absolvovala jsem kurz STM
v Brně), nebo prostřednictvím poradny.
Pokud vás moje svědectví oslovilo,
chtějte se o této metodě dovědět více
a svoje zkušenosti šiřte dál! Cítím, že je to
velmi potřebné.
Lucie Hospůdková
(titulky redakce)

NaPro Technology

Foto: Flickr, Lars Plougmann (cc by-SA 2.0)

NaPro

Vysoce účinná a etická
pomoc manželům
Když miminko nepřichází, Milujte se!
č. 21/2012 str. 44–47 – on-line v archivu
dosud vydaných čísel na www.milujte.se),
ale léčbou a hlavně alternativními
(a hlavně morálně a eticky přijatelnými)
metodami léčby neplodnosti.
Neplodnost – chronické
Klasické metody „léčby“ neplodnosti
onemocnění „vyspělého“ světa zahrnují v převažující míře IVF metodu
Neplodnost bývá označována jako chro- (z In Vitro Fertilization – tzn. „oplodnění
nické onemocnění, postihující čím dál ve skle čili ve zkumavce“), tedy proces,
větší množství párů, především ze zemí při kterém je vajíčko oplodněno sper„vyspělého“ světa. Zcela jistě zasahuje mií mimo tělo matky. Nejedná se tedy
zejména ženy na tom nejzranitelnějším o léčbu v klasickém slova smyslu – o zjišmístě, protože touha být matkou, mít
vlastní dítě, prostupuje celou její bytost již
od raného dětství. Asi těžko si proto dokážeme představit situaci ženy, co prožívá,
když tato touha zůstává po delší dobu
nenaplněná.

Slyšeli jste již o NaPro
Technology? Jde o vysoce
účinnou léčbu neplodnosti.
Skutečnou léčbu…

NaPro Technology nezabíjí…

Nechci se nyní zabývat příčinami neplodnosti (pozn. redakce: o těch více např.
v článku MUDr. Ludmily Lázničkové

tění a odstranění příčiny nemoci. Navíc
při tomto postupu bývá vždy oplodněno
více než jedno vajíčko, takže je vyprodukováno více embryí, která jsou následně
podrobena selekci (třídění) a nadbytečná
nebo nevyhovující embrya jsou v lepším
případě zamražena, v tom horším rovnou zlikvidována. To je zcela neslučitelné
s právem všech lidských jedinců na život
už od okamžiku početí (a tedy i takto
„vyrobených“ embryí).
Bohu díky, i v těžké situaci nedobrovolné bezdětnosti existuje naděje nejen

Při umělém oplodnění bývá vždy
oplodněno více než jedno vajíčko, takto
vyprodukovaná embrya jsou potom
tříděna, nevyhovující a nadbytečná
jsou likvidována.
29. číslo •

45

NaPro Technology

Foto: Flickr, Enrique T (cc by-NC-SA 2.0)

NaPro Technology navíc
ponechává akt početí
nového lidského jedince
na místě, kde byl Bohem
zamýšlen a ustanoven: tedy
během intimního styku
muže a ženy.

pro všechny věřící a v souladu s křesťanskou morálkou žijící manžele – ale také
pro všechny, kteří jsou třeba nevěřící, ale
nechtějí přivést na svět dítě za cenu zabití
řady jeho bratrů a sester. Tato naděje spočívá v málo známé, ale ve světě (převážně
v USA, ale třeba i v Polsku a na Slovensku) již delší dobu s úspěchem využívané
metodě zvané NaPro Technology.

… NaPro Technology léčí

NaPro Technology (z angl. Natural Procreation, tedy přirozené početí) je přirozená metoda léčby neplodnosti vyvinutá
prof. Hilgersem (univerzita Omaha,
USA) již v roce 1985. Její metodika je dost
složitá, ale pro zjednodušení se dá říci, že
základ diagnostiky spočívá ve sledování
biologických markerů – známek plodnosti (např. sledování průběhu hladiny

Na rozdíl
od umělého
oplodnění se
jedná o skutečnou
léčbu neplodnosti.

pohlavních hormonů během menstruačního cyklu, tloušťka endometria aj.) – prostřednictvím tzv. Creightonského modelu
Bez psychické zátěže
sledování plodnosti CrMS. Převážně se Jako přirozená metoda léčby neplodnosti
používají moderní zobrazovací tech- s sebou NaPro Technology nepřináší
niky, hlavně ultrazvuk, a také pravidelné ohromnou psychickou zátěž, jak je tomu
krevní odběry určené ke stanovení hla- u metod asistované reprodukce, kdy vešdiny hormonů v krvi. Na rozdíl od oplod- kerá naděje bývá soustředěna na jeden
nění „in vitro“ je tedy tento Creightonský konkrétní „pokus“ nebo cyklus.
model zaměřený na sledování a zjištění

NaPro Technology nepřináší ohromnou
psychickou zátěž, jak je tomu u metod
asistované reprodukce, kdy veškerá
naděje je soustředěna na jeden
konkrétní „pokus“ nebo cyklus.
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hormonální
dysfunkce nebo
organické překážky a následném odstranění této příčiny tak, aby bylo v optimálním případě dosaženo fyziologického
stavu organizmu vhodného pro přirozené početí. Tedy se jedná o skutečnou
léčbu neplodnosti.

Foto: Flickr, wellcome images (cc by-NC-ND 2.0)

Výrazně vyšší úspěšnost!

Velmi zajímavá je i udávaná úspěšnost
této metody – okolo 80 % (v časovém
úseku dvou let, tj. že ve čtyřech případech
z pěti pomůže NaPro Technology během
dvou let otěhotnět), což výrazně přesahuje úspěšnost všech ostatních metod.
Pro srovnání, u IVF je udávaná úspěšnost
25 %, vztažená na 4 proběhlé cykly. (Zdroj:
Wallenfels, Ivan: Neplodné manželstvo
ako problém medicínský a etický. Sbor-

Foto: Flickr, Aurimas Adomavicius (cc by-ND 2.0)

ník sylabů, 5. Brněnské bioetické dny –
Ochrana života, 3. – 4. 5. 2013, str. 17–18.)

Respektuje důstojnost
a integritu manželství

NaPro Technology, na rozdíl od ostatních
metod asistované reprodukce, respektuje
vzájemnou plodnost muže a ženy, jejich
důstojnost a integritu manželství. Samotný
akt početí nového lidského jedince ponechává na místě, kde byl Bohem zamýšlen
a ustanoven: tedy během intimního styku
muže a ženy.
Velmi zajímavý pohled na tuto problematiku vnáší Jan Pavel II. ve své Teologii těla, kde nazývá sex mezi manžely
dokonce svátostí, která má přesah do věčnosti – protože při něm může (za Boží
účasti – a pokud manželé umělým zásahem nevyloučí tuto otevřenost přijetí
života např. prostředky umělé antikoncepce) dojít ke stvoření nové lidské bytosti
s nesmrtelnou duší.
Samozřejmě že Bůh nesmírně miluje
všechny lidské bytosti počaté jakýmkoliv způsobem (a tedy i děti počaté „uměle“
různými technickými metodami ve „zkumavce“) a zcela jistě na světě neexistuje
nikdo, jehož existenci by si Bůh nepřál.
A i když děti „počaté ve zkumavce“ v sobě
nesou Boží obraz a potřebují lásku a péči

Foto: Flickr, photosavvy (cc by-ND 2.0)

Velmi zajímavá
je i udávaná
úspěšnost této
metody
– okolo 80 %!
jako kdokoli jiný, žádné z nich nebylo
počato způsobem, který zrcadlí Boha. A to
je a vždycky bude vůči nim nespravedlivé.
Petra Zahradníčková
(email: petra.jerabkova@post.cz;
autorka je lékárnice a místopředsedkyně
organizace Lékárníci pro život)
Více o NaPro Technology:
www.naprotechnology.com

A pravda vás osvobodí
související body učení učitelského
úřadu Církve k dalšímu studiu

Co říká katechismus

K jakým prostředkům může
sáhnout pár, který zůstává
bezdětný?

Manželské páry, které trpí z důvodu neplodnosti, mohou využít všech lékařských
metod, které neodporují důstojnosti
lidské osoby, právům plozeného dítěte
a posvátnosti svátostného manželství.
Neexistuje právo na dítě. Každé dítě je Boží
dar. Manželské páry, kterým je tento dar
odepřen, přestože využily veškeré povolené lékařské pomoci, mohou přijmout
děti do pěstounské nebo adoptivní péče
nebo se mohou angažovat jiným způsobem na sociálním poli, například se věnovat opuštěným dětem.
Srov. Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé.
Kostelní Vydří; Karmelitánské nakladatelství, 2011.

www.plodar.sk
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Foto: Flickr, smileham (cc by-NC 2.0)

svědectví

Do Říma pěšky
Když jsme na začátku roku
2000 oznámili svým známým,
že v tomto svatém roce se
hodláme v květnu vydat na pěší
pouť do Říma, setkali jsme se
s různými reakcemi. Někteří
mysleli, že si jen děláme legraci,
jiní že nás tento nápad za pár
týdnů přejde, a našli se i takoví,
kteří o nás měli vážné obavy.
Ale všechny jsme ubezpečili,
že náš úmysl je pevný a vše
vkládáme do rukou Božích.

trů. My ostatní jsme se spíš řídili názo- hala vzpomínka na tyto lidi ve chvílích,
rem dalšího poutníka P. Jindřicha Bartoše, kdy cesta byla jednotvárná, zdlouhavá
který řekl: „Raději se zničím až na pouti, a nohy bolely stále víc. Navíc ti, kteří nás
než abych se zničil předem.“ Nejvolněji prosili o modlitbu, se po dobu našeho
vzal přípravu náš jáhen František Řezní- putování k pouti připojili duchovně.
ček, který si na pouť vyšel jen v jedněch
Každému bych přál prožít něco tak
botách, a to ve starších polobotkách, které pěkného, jako byla tato pouť. Dny plné
používá po farním dvoře, a teprve když klidu při putování jarní přírodou, s modměl velké puchýře, začal tuto skutečnost litbou, rozjímáním, rozhovory i chvílemi
řešit. Vzpomněl si, že jakási paní mu dala ticha, ve kterých jsme vše mohli zahlédpřed cestou mast, aby si prý mohl nama- nout o něco víc z pohledu Božího.
zat nohy. Mazal si je pak na každé zastávce,
ale nezdálo se, že by to mělo velký efekt,
Poutní „know-how“
a k našemu obveselení přispělo zjištění,
(„vědět jak“)
že tuto mast na nohy dostal v krabičce Vždy nám nějakou dobu trvalo, než jsme
s nápisem MAKE UP.
pochopili, jak v jednotlivých zemích
správně postupovat. V Rakousku bylo
Bylo nás šest a každý se
Pro pouť má klíčový
dobré přijít na předpokládané místo nocpřipravoval jinak…
význam úmysl!
lehu – většinou faru – ohlášeni. Proto
Dobu přípravy jsme každý prožili jinak. Velmi dobré bylo, že mnozí lidé nám před jsme každého pana faráře, u kterého
Nejvážněji a nejzodpovědněji se jí věnoval poutí předali své úmysly s prosbou, aby- jsme přenocovali, ráno prosili, aby zavoP. Jan Peňáz, který se už předem rozchodil chom se při pouti modlili i za ně. To pro lal svému spolubratrovi ve směru, kterým
a měl už v nohách mnoho stovek kilome- nás bylo inspirující a mně osobně pomá- jdeme, a to 40–50 km vzdálenému, aby
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Mnozí lidé nám
předali své
úmysly s prosbou,
abychom se
při pouti modlili
i za ně.
nám tak předjednal další záchytné místo.
Na pohostinných rakouských farách jsme
ráno většinou dostali pořádnou snídani
a svým způsobem jsme se cítili ještě doma,
vždyť v poměrně nedávné době Rakouska-Uherska naše národy spolu vytvářely
jeden společný stát – a to je poznat i dnes.
To, že jsme v Rakousku měli předem
dáno, kam musíme do večera dojít, mělo
své výhody i nevýhody. Výhodné bylo, že
nás toto místo táhlo jako magnet, a nevýhodné bylo vědět, že i kdyby bylo sebehůř, nemůžeme si ulevovat a musíme tam
nějak do večera v rozumném čase dojít.

Jiný kraj jiný mrav…

Poutavou publikaci P. Jana Peňáze Pouť do Říma od A do Z si můžete objednat pomocí
kuponu na str. 36 (84 stran formátu A5, doporučený příspěvek na tisk je 20 Kč)

Foto: archiv MS!

Vzpomínka na lidi, za které jsem
chtěl při pouti prosit, mi pomáhala
ve chvílích, kdy cesta byla jednotvárná,
zdlouhavá a nohy bolely stále víc.
Foto: Flickr, D&S McSpadden (cc by 2.0)

V Itálii to bylo jiné. Poté, co jsme opustili část, která ještě patřívala do Rakouska-Uherska, ocitli jsme se jakoby v jiném
světě. Předdomluvení noclehu zde vůbec
nefungovalo. Takové organizování tu ne
našlo žádnou odezvu. Ale po pár dnech
jakéhosi tápání jsme zjistili, že stačí večer,
a to téměř v jakoukoli pozdní hodinu,
zazvonit u fary nebo kláštera a že nás mile
přijmou a nechají přenocovat. Z pozvání
na snídani jsme se brzy začali omlouvat.
S Italy totiž vše trvalo poměrně dlouho
a navíc – nestálo to za to. Dostali jsme
jen jakýsi malý náprstek kávy a k tomu
sušenku a to bylo vše. Hlad se tím neutišil, spíš probudil a nejvhodnější čas pro
putování – za ranního chládku – se tím
ztratil. Naši hostitelé to mysleli dobře,
ale jsme přece jen zvyklí na něco trochu
jiného. Většinou jsme po takových slabých snídaních zastavovali jen pár kilometrů za místem noclehu a vydatně jsme
pojedli z vlastních zásob.

I když jsme šli, byl to
„čas velkého zastavení“

Během pouti jsme prožili řadu zajímavých
setkání. Bylo to pro nás obohacující a měli
jsme i o čem přemýšlet. Potkávali jsme
lidi při práci, při odpočinku, při modlitbě,
setkali jsme se s kněžími, kteří nás nechali
odsloužit mši svatou… Někteří jazykově
vybavenější poutníci občas prohodili
29. číslo •
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Foto: Flickr, Darkroom Daze (cc by-nc-sa 2.0)

Ta pouť mi dala pro život
jistotu, že po malých
krůčcích se dá s Boží pomocí
dojít ke každému cíli
– i kdyby byl sebevzdálenější.

Foto: Flickr, kabl1992 (cc by-NC 2.0)

Jedna z poutních cest přes Alpy

33 dnů chůze
z Vranova
nad Dyjí, odkud
jsme vyšli, to bylo
celkem 1178 km.

svobodnější a volnější. A tento svobodný
postoj si pak může nést do dalšího života,
kdy už se na vše kolem sebe dívá svobodněji: i když pak zase využívá všechny
dostupné vymoženosti a pomůcky, je
na nich vnitřně nezávislý.

Přicházíme k „Věčnému městu“

Ze samotného příchodu do Říma mi
utkvěly v hlavě především tři skutečnosti.
Přicházeli jsme ze strany, kde byly hřbitovy. Italové mají jiné hřbitovy, než na jaké
jsme zvyklí u nás – jedná se o jakési malé
nadzemní budovy (připomínaly nám
Setkání se „sourozenci ve víře“ paneláky nebo králíkárny), do kterých
Navíc poutník-křesťan zakouší, že všude jsou zesnulí umísťováni. Vstupovali jsme
má bratry a sestry. Každý katolický tedy do Říma s myšlenkou na předchozí
kostel byl pro nás vlastně zas kusem generace a na smrt a pomíjivost lidského
pár slov s náhodnými chodci. Viděli jsme domova. Prožívali jsme radost z kato- života. Modlili jsme se i za naše předky
spoustu pozoruhodných staveb, včetně licity Církve. Měli jsme důvod děko- a za všechny, kdo nás předešli ve víře,
kostelů, kapliček a křížů… Pěší pout- vat Pánu Bohu za to, že nás přijímali a prosili jsme, abychom jednou i my
ník si to pak nese v srdci a ještě dlouho sice úplně cizí lidé, ale zároveň jsme zdárně doputovali do věčného cíle.
o tom, co viděl a slyšel, přemýšlí a vrací se cítili, že vírou jsme si velmi blízcí. PříNečekaná setkání
k tomu. O to jsme my, lidé spěchající doby, chod nezvaných a neočekávaných poutobvykle ochuzeni.
níků byl pro Italy samozřejmě spojen Druhá událost byla zcela nečekaná. My
vždy s určitým problémem, ale nedá- poutníci s holemi, šest zarostlých mužů,
Radost z maličkostí
vali nám to najevo. Jejich vynalézavost ještě kousek před cedulí „ROMA“, jsme
Další velmi silná zkušenost poutníka a vstřícnost je pro mě i po létech důvo- se pozvolna prodírali po rušné silnici
je spojena s tím, že má radost ze zcela dem, abych podobně jednal s těmi, kteří k cíli, místy po krajnici, místy za svodiobyčejných skutečností. Radost z malé u dveří fary zazvoní s nějakou nečeka- dlem – to kvůli bezpečnosti – a najedpřestávky, kdy se může posadit, radost nou nadstandardní prosbou.
nou zastavilo auto. Vystoupil z něj pěkně
ze stínu, z dalších metrů, které se podařilo
Nikdy nezapomenu na setkání s bis- oblečený muž a chvíli nám něco důležiujít, radost ze střechy nad hlavou a z tro- kupem v Sarsině a následné pozvání tého vysvětloval. Pak každému z nás přechy vody… Poutník si na cestu nemůže na zmrzlinu, na nekonečnou cestu kolem dal vzácný dárek: zvláštní kříž, který on,
vzít mnoho věcí, které ho běžně každý den pobřeží z Benátek do Raveny a na mnoho umělec, vyrobil pro svatého otce Jana
obklopují, a na pouti zjišťuje, že se dá žít řidičů, kteří na nás mávali a troubili Pavla II. – před chvílí jej papeži předal
i bez nich. Stačí mu jen málo. Je mnohem na pozdrav…
a teď, když potkal nás poutníky, dal kopii
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Na cestě

Kdysi jsem slyšel vyprávět zajímavý příběh. Nevím, zda se to tak opravdu stalo,
ale snad vám pomůže tak, jako pomohl
mně. Já sám jsem si na něj vzpomněl už
vícekrát – většinou v situacích, když jsem
zatoužil začít se zde na tomto světě příliš
„zabydlovat“.
Ten příběh vypráví o muži, kterého
na cestě zastihla noc. Hledal nějakou možnost, kde by přespal, až zastavil před klášterem. Auto nechal na malém parkovišti
před budovou a zkusil zazvonit u brány.
Otevřel mu mladý řeholník a po krátkém rozhovoru a po poradě se svým přestaveným souhlasil, aby muž v klášteře
přespal. Dokonce mu nabídl, i když už
bylo dost pozdě, střídmou večeři a pak

mu šel ještě ukázat klášterní kapli a provedl ho částí kláštera. Pro toho muže to
byl dost nevšední zážitek. Vše si pozorně
prohlížel. Všechno bylo mimořádně jednoduché a prosté, asi to byl nějaký velmi
skromně žijící řád, snad trapisté. Na konci
prohlídky se ten muž svého průvodce zvědavě zeptal:
„Proč tu nemáte téměř žádný nábytek?“
Řeholník se usmál, prohlédl si muže
i jeho malý, ale velmi praktický cestovní
kufřík a odpověděl také otázkou:
„A proč vy tu s sebou nemáte žádný
nábytek?“
Muž na něj chvíli nechápavě hleděl –
nevěděl zda je to nějaký vtip – a potom
řekl:

příběh pro zamyšlení

„Ale já přece cestuji, jsem na cestě…“
Mladý řeholník se znovu usmál a pak
pomalu odpověděl:
„Také my jsme tu jen na cestě.“
Ani nikdo z nás tu není nastálo – jsme
na tomto světě jen poutníky. Zde ještě
není cíl naší cesty. Na tom se nic nezmění,
ani kdybychom se tu zabydlili tak, jako
bychom na tomto světě měli být věčně.
P. Pavel Zahradníček OMI

A pravda vás osvobodí
související body učení učitelského
úřadu Církve k dalšímu studiu

Co říká katechismus
Proč jsme na zemi?

Na zemi jsme proto, abychom poznávali
a milovali Boha, abychom podle jeho vůle
konali dobro a abychom jednoho dne došli
do nebe.
Srov. Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé.
Kostelní Vydří; Karmelitánské nakladatelství, 2011.

Nejsem tu nastálo
– na tomto světě
jsme jen poutníky.

Foto: Flickr, will_cyclist (cc by 2.0)

tohoto jubilejního „kříže milenia“ i každému z nás. Bylo to pro nás překvapivé
a potěšující. Ale Bůh má připravena i jiná
překvapení.
A právě to třetí, co chci zmínit, se
odehrálo těsně před naším vstupem
do chrámu svatého Petra ve Vatikánu.
Stalo se to 18. června 2000. Přivstali jsme
si, abychom byli mezi prvními, kteří tu
neděli projdou svatou branou. Byli jsme
těsně před cílem naší pouti. Byly v nás
velmi silné neopakovatelné pocity vděčnosti a radosti. To nezažije ten, který se
dostane do Říma jinak než pěšky. My
jsme za sebou měli 33 dnů chůze a z Vra-

nova nad Dyjí, odkud jsme před měsícem
vyráželi, to bylo celkem 1178 km. Na Svatopetrském náměstí jsme byli ještě před
rozedněním. Soustředili jsme se v modlitbě každý sám a po rozednění jsme
pozvolna procházeli přes náměstí směrem ke svaté bráně. Cestou kolem nás
prošel starý kněz v obyčejné černé klerice,
pohlédl na nás milým pohledem a kývl
na pozdrav. Mezi námi to zašumělo: „To
byl kardinál Ratzinger.“ Teprve s odstupem času doceňuji toto drobné setkání,
které nám na konci naší pouti přichystal
Pán – potkali jsme se totiž s budoucím
papežem Benediktem!

Z té pouti žiji dodnes…

Silné okamžiky ze závěru této pouti doznívají ještě dnes a musím se přiznat, že z této
pouti i po létech stále žiji a těžím. Jedno
z nejsilnějších zjištění, které mi tato pouť
dala pro život, je jistota, že po malých
krůčcích se dá s Boží pomocí dojít ke každému cíli – i kdyby byl sebevzdálenější.
A to platí i pro vše v našem životě: nic
není třeba vzdávat – s pomocí Boží je
po malých krůčcích možno dojít, a to vždy,
ke zdárnému konci. Bohu díky za tuto
pouť a za všechny milosti s ní spojené.
P. Marek Dunda
29. číslo •
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Pěší pouť,
Foto: Pavel Mašek

cesta k osvěžujícímu
pramenu
Brzy to bude již patnáct let, co
vznikla myšlenka každoroční
srpnové pěší pouti na Velehrad:
putovat na Velehrad z několika
směrů a pouť prožít jako
duchovní obnovu, exercicie
na cestě.

hou pouť nemůže dovolit. Nedovolují jim
to jejich povinnosti a někdy ani fyzické
možnosti. A tak se objevila prosba: zorganizujte nějakou podobnou pouť tady
přímo v naší zemi, abychom se mohli připojit i my ostatní.
Přiznám se, že tyto výzvy mne velmi
potěšily, protože jeden z úmyslů, se kterým jsem na pouť do Říma šel, byl ten,
aby se v naší zemi probudil poutnický
Začalo to vlastně
duch a oživily se pěší poutě. Pro mě
ve svatém roce 2000
samého totiž setkání s fenoménem pěších
Z pěší pouti do Říma v roce 2000 (viz poutí znamenalo hodně. Poprvé jsem
předcházející svědectví na str. 48) jsme se se na takovou velkou pouť dostal v roce
vrátili plni dojmů a nadšení. Mnozí naši 1988 v Polsku, kdy jsme s několika kamaznámí o ní s námi diskutovali a o vše se rády bohoslovci šli z Krakova do Čenstozajímali. Otec Jan Peňáz jezdil po mnoha chové. Tehdy nás šlo celkem 11 000 a těch
místech a přednášel o této pouti. A stále sto padesát kilometrů bylo pro mě něčím
znovu jsme se setkávali s povzdechem: nezapomenutelným. Od té doby jsem
„Škoda, že jsem nemohl jít taky!“ Jenomže toužil po tom, aby i ostatní mohli takové
většina lidí si takovou náročnou a dlou- poutě zažívat, a nejlépe přímo v naší zemi.
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… toužil jsem, aby
i ostatní mohli
takové poutě
zažívat, a nejlépe
přímo v naší zemi.
Směr: Velehrad

A tak 18. ledna 2001, v den, kdy si Církev
připomíná Pannu Marii, Matku jednoty
křesťanů, jsme se sešli my římští poutníci na faře u sv. Mikuláše ve Znojmě.
V ten památný večer bylo rozhodnuto, že
koncem srpna zorganizujeme pěší pouť.
Velmi brzy jsme se shodli na tom, že nejlépe bude putovat na místo, které je du-
chovním centrem naší země a které je

Foto: Vojtěch Novák

každoroční srpnová Národní pěší pouť na Velehrad

spojeno s kořeny naší víry – na Velehrad.
Uctívá se zde nejen svatý Cyril a Metoděj,
ale i Panna Maria, Matka unie. Je to místo,
které už v minulosti sehrálo důležitou roli
a které je možno díky pěšímu putování
nově objevit i pro naše současníky.

První ročník 2001

Rozdělili jsme si úkoly a stanovili si, že se
půjde ze dvou směrů: z Netína přes Velké
Meziříčí ze severozápadu a z jihozápadu
z Vranova nad Dyjí přes Znojmo. Bylo
třeba sestavit poutní zpěvníčky, vybrat
do nich vhodné písně a další složit, bylo
nutné připravit ozvučení poutních skupin, stanovit přesné trasy, projít si předem
nejasná místa, domluvit zastávky pro noclehy a samozřejmě udělat i vhodnou propagaci. K tomu se ještě museli najít lidé,
kteří pomohou s organizací: pořádkoví,
řidiči doprovodných vozidel, vedoucí
poutní scholy, zdravotníci a další. Před
touto první poutí viselo ve vzduchu velké
očekávání. Nejistota opadla hned po prvních kilometrech a ona krásná poutní
atmosféra, kvůli které jsem si poutě zamiloval už z Polska a z pouti do Říma, nastala
i mezi námi.

Nyní putujeme
z osmnácti směrů

Mnozí, kteří se této pouti jednou zúčastnili, chtějí jít znovu. Dnes už se vychází
celkem z 18 směrů a je radostné, že stále
přibývá nejen proudů, z kterých se chodí,
ale i poutníků. Za ty roky už se podařilo
vychytat vše, co na začátku bylo trochu
nejasné a nejisté… Po celou cestu jdeme
už známou krajinou a těšíme se na každoroční setkání s lidmi, kteří si rok co rok

Někteří se
připojují třeba
jen na den nebo
dva, anebo aspoň
na pár hodin.
nenechají setkání s poutníky ujít. To, že
se chodí stále stejnou trasou, není vůbec
na škodu – stále víc se seznamujeme s prostředím i lidmi a ti, kteří už jdou poněkolikáté, vědí, na co se mohou těšit.

Jedna pouť ve velmi
odlišných variantách…

Za ty roky vznikly v každém poutním
proudu různé tradice a zvyky, které také
ovlivňují poutní ovzduší jednotlivých
směrů. A nápaditost některých je veliká.
Stává se, že když je někdo zvyklý několik
roků po sobě jít s jedním proudem a jednou se vypraví s jiným, je překvapen, protože poutní život každého proudu je velmi
různý.
Všude je však společný cíl, každodenní mše svatá, modlitba během cesty,
promluvy a chvíle ticha pro soukromé
rozjímání, příležitost ke svaté zpovědi

Zvláštní místo
sehrávají
při pouti zastávky
na nocleh.

Foto: Pavel Mašek

a samozřejmě i volný prostor pro rozhovory s ostatními poutníky.

Zastávky a štědrost

Během cesty bývají každé dvě až tři
hodiny pravidelné zastávky, někdy spojené i s pohoštěním, které poutníkům
nachystají dobrodinci. Poutníci se pak
cestou za všechny dobrodince modlí a tak
mají na pouti podíl i mnozí další, kteří
na ni nemohou jít pěšky. Někteří se připojují třeba jen na den nebo dva, anebo
aspoň na pár hodin. Je milé, když na různých zastávkách k poutnímu průvodu přibývají další, kteří pak pokračují až do cíle.
Není totiž až tak důležité, kolik kdo ušel
kilometrů, ale to podstatnější – úmysly
29. číslo •
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Na začátku měli někteří obavu, zda je
vůbec možné takovou trasu pěšky ujít…
a opravdovost –, to vidí Bůh přímo v srdci
Na začátku měli někteří obavu, zda je
poutníka.
vůbec možné takovouto trasu pěšky ujít,
Zvláštní místo sehrávají při pouti zda zvládnou šlapat několik dnů po sobě
zastávky na nocleh. Někde poutníci nocují 30 kilometrů. Jenomže když pak přijdou,
například ve škole, jinde v kulturním domě, zjistí, že tyto obavy byly zbytečné, protože
v tělocvičně, ale přibývá i míst, kde se hlásí poutní atmosféra člověka přímo nese.
Mimořádně silným zážitkem je páteční
ochotní místní, kteří zvou menší i větší
skupinky na nocleh přímo k sobě domů setkání poutníků ze všech směrů na hoře
a poutníky přijímají velkoryse jako vzácné sv. Klimenta. Zde se na místě spojeném
hosty. Ti jsou za takové přijetí samozřejmě s působením svatých Cyrila a Metoděje
velmi vděční, protože při putování si o to společně modlí a pak vyrážejí na Velevíc váží toho, co mají doma, ale na pouti hrad. Sobotní vyvrcholení na Velehradě
ne. Mám radost, že se touto cestou vytvá- bývá vždy velkolepé. Přijedou i mnozí,
řejí nová přátelství, která mají mnohdy kteří pěšky jít nemohli, a společně propřesah i za hranice pouti.
žijí jak obnovu zasvěcení Panně Marii, tak
mši svatou a odpolední požehnání.

Zvu všechny!
informace najdete na www.poute.eu
Samozřejmě, že zvu všechny, kteří tuší, a kousek poutní atmosféry zahlédnete
že by mohli mít poutního ducha – ať se i ve filmech z předchozích ročníků pouti
připojí. A můžete se přidat ke které- na www.TV-MIS.cz.
mukoli poutnímu směru – pro začátek
aspoň kousek a příště už víc… Aktuální
P. Marek Dunda

Národní pěší pouť na Velehrad
Moto: „Radost pro všechen lid.“ (Lk 2,10)
Vychází se vždy z Vranova nad Dyjí, Netína u Velkého Meziříčí či z Vítochova u Bystřice
nad Pernštejnem, a to v pondělí mezi svátkem sv. Rocha (16. 8.), patrona poutníků a Panny
Marie Královny (22. 8.) – tedy, dá-li Bůh, v pondělí 18. 8. 2014, 17. 8. 2015, 22. 8. 2016,
21. 8. 2017, 20. 8. 2018… V úterý se pak jde ze Znojma, Velkého Meziříčí, Olešnice. Ve středu
vycházejí poutní proudy z Brna a z Olomouce. Ve čtvrtek se vychází ze Slavkova u Brna,
v pátek z Ratíškovic, z Veselí nad Moravou a v noci na sobotu z Uherského Brodu… Poutníci z Prahy a z Nového Jičína putují na Velehrad vždy jeden den v měsíci. Hlavní mše svatá
ve velehradské bazilice je vždy v sobotu v pravé poledne (23. 8. 2014, 22. 8. 2015, 27. 8. 2016,
26. 8. 2017, 25. 8. 2018…). Před ní se koná obnova zasvěcení našeho národa Panně Marii.
Informace o letošní pěší pouti: www.fatym.com, www.poutnik-jan.cz
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… pak přijdou
a zjistí, že tyto
obavy byly
zbytečné, protože
poutní atmosféra
člověka přímo nese.

Foto: Jarka Malcová

Kdo zažil, ten pochopí…

V jedné poutnické písni se zpívá: „Kdo
zažil, kdo to zná, ten pochopí, proč mám
ty dny tolik, tolik rád, nediví se, že jdu
opět za deště i v horku svému Pánu pěšky
chválu vzdát.“ Tím je přesně vystiženo to,
co mnozí poutníci zažívají.

Foto: Vojtěch Novák

Foto: Flickr, Clara P. N. Araujo (CC by-nc-sa 2.0)

svědectví

Lepší než pohrdání
je pomoc a podpora

Něco takového by se
mi nikdy nestalo…

… neustále jsem
plakala a bála se
všeho, co přijde.

mžitě odmítl. Na miminko se strašně těšil
a po domluvě jsme uspořádali zásnuby –
večeři s jeho a mými rodiči a sourozenci.
Vojta mě požádal o ruku a oznámili jsme,
že čekáme miminko. Vojtovi rodiče to přijali a začali plánovat svatbu. Moje
maminka byla ze mě velice zklamaná a trvalo jí dlouhý čas, než
se s tím vyrovnala. Ze začátku
jsme spolu moc nemluvili a neustále jsme se hádali. Po svatbě
jsem se odstěhovala k manželovi a napětí mezi mnou a mými
rodiči povolilo.

Narodila jsem se v rodině praktikujících
katolíků a odmalička jsem byla vychovávána ve víře. Pohrdavě jsem pohlížela
na páry žijící sexuálním životem
před manželstvím. Ženy, které se
rozhodly jít na potrat, jsem odsuzovala a neustále tvrdila, že já
bych své dítě zabít nemohla.
V osmnácti letech jsem se
ve spolču seznámila s Vojtou,
do kterého jsem se zamilovala,
a o pár měsíců později jsme spolu
začali chodit. Pomáhal mi se
všemi mými starostmi a neustále
Díky Bohu i lidem
mě podporoval. Oba jsme se rozTěhotenství bylo komplikované,
hodli pro předmanželskou čistotu
ale nakonec jsme si vymodlili
a sex až po svatbě.
zdravého chlapečka. Nedávno
Po pár měsících jsme ale
měl Honzíček půl roku a je veselé
boj s fyzickou přitažlivostí proa spokojené dítě. Neustále děkuFoto: archiv autorky
Honzíček
hráli a já jsem otěhotněla. Bylo
jeme Bohu, že jsme se stali rodiči.
mi devatenáct, právě jsem odmaturo- nešla studovat a měla dítě. Nejvíc ze všeho
Kdyby mě tenkrát Vojta nepodpovala a byla jsem přijata na vysokou školu. jsem se bála reakce mých rodičů. Dobře řil, nikdy bych se nesmířila s tím, že jsem
Všichni moji příbuzní a přátelé počí- jsem věděla, jak moc by je ranilo, kdyby zabila svoje dítě. Velice si za to manžela
tali s tím, že ze mě bude za pět let paní se jejich dcera „musela vdávat“. Dokonce vážím a jsem mu neskonale vděčná.
magistra.
jsem začala uvažovat o potratu.
Klára (zkráceno)

Strach a beznaděj aneb
krok od špatného řešení

Někdo nadával, jiný podržel

A právě v tomto okamžiku zasáhl Duch
Když jsem zjistila, že jsem těhotná, neu- Svatý. Vojta se k tomu postavil jako
stále jsem plakala a bála se všeho, co při- správný chlap. Nesnažil se veškerou zodjde. Nedokázala jsem si představit, že bych povědnost hodit na mě a potrat oka-

http://linkapomoci.cz

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
29. číslo •
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Nenechat si vzít

mužnost, ženství, rodinu…

Před staletími to byla právě katolická církev, která stála u zrodu
myšlenky přirozených práv – nezcizitelných práv vlastních každému
člověku – a prosazovala stejnou důstojnost (nikoliv však identitu)
muže i ženy. Po staletí se také katolická církev o respektování těchto
přirozených práv lidí zasazovala – a dosud se zasazuje. Dnes je
ale potřebné, aby se stejně odvážně zasazovala proti zneužívání
tzv. „lidských práv“ (která postupně vytěsňují skutečná přirozená
práva lidí) k prosazování různých zvráceností, které ničí společnost,
důstojnost člověka i jeho štěstí. Jasné slovo k tomu před časem řekli
katoličtí biskupové na Slovensku:
Bůh nechce omezovat,
přeje ti dobro…

To nejvzácnější, co Bůh daroval světu
i člověku, je život. Pro něj tu připravil
podmínky a stanovil zákony. Budeme-li je
respektovat, začne život vzkvétat. Když se
člověk postaví proti Božímu řádu, nastolí
kulturu smrti.
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ději na štěstí otce a matky. Nakonec je to
štěstí prarodičů… Každou etapu lidského
štěstí zajišťuje spořádaná rodina.

Rodina – „Boží vynález“

Rodina je ustanovena Bohem. Proto
není v lidské moci rodinu zlikvidovat. Ve světě přežije. Nemusí však přežít
v Evropě. Rozvratem rodiny se znehodnocuje lidské štěstí. Ohrožuje to život
a nastoluje kulturu smrti. Aktéři kultury
smrti používají na její prosazování dosti
promyšlené metody. Do velmi ušlechtilých pojmů vkládají úplně nový a opačný,
Rodina – místo, kde
tedy dehonestující obsah. Mluví o „lidmůžeš zažít štěstí
ských právech“ a o „právech dítěte“, ale
Bůh chce, aby každý člověk přichá- do těchto práv chtějí prosadit takové věci,
zel na svět do láskyplného společenství které lidem i dětem škodí. Pod rouškou
rodiny. Pokud tomu tak není, jde buď práv dítěte, která prosazují, ztrácejí otec
o neštěstí, nebo o lidské selhání. Člověk a matka možnost své děti zodpovědně
má po celý život v rodině prožívat mnoho
forem lidského štěstí. Začíná to štěstím
dítěte, které se v náručí otce a matky cítí
bezpečně a bezstarostně. Toto štěstí růstem a dospíváním zraje a mění se na štěstí
zamilovaného manžela či manželky a poz-

Rozvratem rodiny
se znehodnocuje
lidské štěstí.

Rodina je ustanovena
Bohem. Proto není
v lidské moci rodinu
zlikvidovat. Ve světě
přežije. Nemusí však
přežít v Evropě.
Manifestace na podporu rodiny složené z otce, matky a dětí, Francie, 2013

vychovávat. A přitom dítě má přirozené,
Bohem dané právo na výchovu.

Genderová ideologie

Stoupenci kultury smrti přicházejí
s novou „genderovou ideologií“. V jejím
jménu chtějí prosadit tzv. „rodovou
rovnost“. Člověk, který tento termín
uslyší poprvé, si myslí, že tu jde o to,

aby byla muži a ženě přiznaná stejná
práva a stejná důstojnost. Ale tyto skupiny přes tzv. „rodovou rovnost“ sledují
něco zcela jiného. Chtějí nás přesvědčit, že nikdo z nás neexistuje od přirozenosti jako muž nebo jako žena, chtějí
tedy vzít muži právo na identitu muže
a ženě právo na identitu ženy a rodině
právo na identitu rodiny, aby se už muž
necítil jako muž, žena jako žena a manželství, aby už nebylo Bohem požehnaným výlučným společenstvím muže
a ženy. Na roveň manželství chtějí prosadit i společenství dvou mužů či dvou
žen. Tak vzniká jakýsi sodomský paskvil
odporující Boží vůli a připravující Boží
trest.
Přes ušlechtilá hesla se do života společnosti prosazuje rozvrat rodinného
života.

Destrukce řádu daného
Stvořitelem

Foto: Flickr, Mon_Tours (CC by-NC 2.0)

Muž dostal od Stvořitele důstojnost muže,
žena důstojnost ženy a rodina důstojnost

Foto: Flickr, jfgornet (CC by-sa 2.0)

rodiny. Od toho se odvíjí i důstojnost
národa. Toto chtějí aktéři kultury smrti
a stoupenci genderové ideologie pod
rouškou ušlechtilých hesel zničit. Pojem
muž, manžel, otec, rytíř, gentleman je pro
ně nepřijatelný. To stejné platí o pojmech
žena, manželka, matka. V kterém národě
se jim to podaří, ten národ ztratí svoje
důstojné postavení před Bohem i před
světem.

Zákony v rozporu se
zdravým rozumem

Představitelé mnoha zemí těmto aktérům kultury smrti z nepochopitelných
důvodů ponižujícím způsobem podlézají
a prostřednictvím zákonodárství, které
je někdy v rozporu se zdravým rozumem,
jim vycházejí vstříc. Takoví nemají žádnou morální hrdost a svůj národ připravují nejen o jeho důstojnost, ale pomocí
zákonů ho vydávají zániku. Je to ztráta
základního životního smyslu – ztráta citu
pro sebezáchovu. První nebezpečí se už
objevují i u nás.

Stoupenci „genderové ideologie“
nás chtějí přesvědčit, že nikdo z nás
neexistuje od přirozenosti jako muž
nebo jako žena.
29. číslo •
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Přes ušlechtilá
hesla se do života
společnosti
prosazuje rozvrat
rodinného života.

Foto: Flickr, Mandajuice (CC by-NC-SA 2.0)

Aktéry kultury smrti silně podporují
i média. Nedejme se jimi oklamat ani
ovlivnit.

Mluví o „lidských právech“ a o „právech
dítěte“, ale do těchto práv chtějí prosadit
takové věci, které lidem i dětem škodí.
Snaha o zneužití školy a učitele výchovu, která by dítě morálně i psychicky
Aktivisté „rodové rovnosti“ se nevzdá- dokonale zmrzačila. Znemožnila by dítěti
vají, ale čekají na vhodnou příležitost, vyrůst ve všestranně vyzrálého muže
aby pomocí legislativy mohli ovládnout a ženu. A na tuto hroznou devastaci by byl
výchovně-vzdělávací proces a vnutit tuto zneužit učitelský stav. Kdysi byl učitel zne„sodomskou ideologii“ do školní i před- užit, aby dětem proti vůli rodičů vnucoval
školní výchovy. Šlo by o takovou školní ateismus, dnes mu hrozí ještě něco horšího.

Věc každého z nás –
a všech lidí dobré vůle

Kultura smrti skutečně ohrožuje existenci
národa. Předcházející generace při takovém ohrožení neváhali za ochranu vlasti
umírat. Od nás se ještě taková velká oběť
nežádá. Ale žádá se od nás, abychom byli
ostražití. K ostražitosti vyzýváme nositele
moci na všech úrovních, rodiče, školní
samosprávy a všechny lidi dobré vůle.
Abychom projevy kultury smrti odmítali
již v zárodku. Náš hlas při jakýchkoliv volbách může dostat jen ten kandidát, který
odmítá kulturu smrti. Opačným postojem bychom znevážili ty své předky, kteří
položili své životy pro dobro vlasti.

Genderový feminismus dogmaticky tvrdí, že mezi
muži a ženami nejsou žádné podstatné, přirozené
rozdíly, že muži a ženy jsou identičtí a plně zaměnitelní. Tvrdí, že ať už je biologické pohlaví jakékoliv, mnohem důležitější je tzv. gender, tedy naučené
vzorce chování, jež jsou prý společenským konstruktem, nikoliv přirozené, nýbrž vsugerované. Žádné
přirozené mužské a ženské role prý neexistují.
Z toho vyvozuje závěr, že pokud na nějaké
společenské pozici není rovné zastoupení žen
a mužů, je to důkazem diskriminace. A následně
požaduje politické příkazy a zákazy, jež mají svobodu smlouvy a sdružování lidí zrušit ve prospěch
rovnostářství, jakož i zabránit rodičům vychovávat své děti v „genderových stereotypech“ (přitom
za genderový stereotyp je považována i klasická
rodina tvořená otcem, matkou a dětmi – pozn.
redakce).

Roman Joch, politolog
(pro KT 4/2014, str. 9)
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Foto: Flickr, queensu (CC by-NC-ND 2.0)

Genderový feminismus
Kdysi byl učitel
zneužit, aby dětem
proti vůli rodičů
vnucoval ateismus,
dnes mu hrozí ještě
něco horšího.

biskupové Slovenska
(zkráceno z pastýřského listu KBS
z 1. neděle adventní 2013, titulky
redakce, kompletní text je dostupný
na webu Slovenské biskupské
konference www.kbs.sk)

svědectví

Země prosáklá
krví mučedníků
„Do Běloruska jsem se
dostal krátce po tom, co
jsme byli s naším filmem
‚Pražské Jezulátko‘ (vybraným
i pro největší trh s dokumenty
pro Východní Evropu – East
Silver Market) nominováni
jako první Češi na evropskou
cenu Per Artem ad Deum –
Uměním k Bohu (papežská
cena, navrhovaná ministerstvy
kultury jednotlivých zemí)
a skončili jsme za legendárním
hudebním skladatelem Ennio
Morriconem,“ říká režisér,
kameraman, scénárista
a konvertita Otakáro
Maria Schmidt.
Foto: 4x Jana Kristina Studničková

S kamerou v Bělorusku

V srpnu 2012 jsme natáčeli s Janou Studničkovou v Bělorusku pro Českou televizi
a Televizi Noe. Byli jsme tam na pozvání
velvyslanectví ČR v Minsku, osobně
pozvaní Jiřím Karasem, tehdejším velvyslancem. Na cestu jsme byli vybaveni
doporučujícím dopisem kardinála Dominika Duky.
Velvyslanec Jiří Karas předtím dovezl
do regionu sošku Pražského Jezulátka,
které bylo ve více než 100tisícovém davu
poutníků představeno Bělorusům. Vysílání běželo v běloruské televizi ve dvouhodinovém přímém přenosu.
Natáčeli jsme slavnost Cyrila a Metoděje v Minsku za přítomnosti arcibiskupa
Tadeusze Kondrusiewicze, minsko-mohilevského metropolity, a místo budoucího umístění sošky Pražského Jezulátka
v minské katedrále. Natáčeli jsme i restaurování nedávno nalezených fresek se svatým Václavem v pravoslavném (dříve
jezuitském) klášteře v Polocku. Tento
nález je o to významnější, že jde o jediné
vyobrazení – fresku – našeho společného
světce knížete Václava na území pravo-

slavného Běloruska, Ruska a Ukrajiny.
Nejvyšší běloruský pravoslavný duchovní
metropolita Filaret pak po nás poslal
zarámovanou fotografii této restaurované
fresky jako výraz ekumenického přátelství
kardinálovi Dominiku Dukovi.

Překvapení za překvapením

Ale co bylo pro nás nejdůležitější, že
jsme tam viděli neuvěřitelnou
zapálenost pro křesťanství,
a to v pravoslavném
i katolickém prostředí, a protože je

Osmnáct
mší doslova
přeplněných
lidmi za jednu
neděli v jednom
katolickém kostele!
29. číslo •
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Filmy O. M. Schmidta
Jeho filmy natočené pro ČT si můžete
objednat v Karmelitánském nakladatelství
nebo v teleshoppingu České televize
(s několika jazykovými mutacemi
a bonusy), ale také pustit jedním
kliknutím na internetu:

Foto: 2x Jana Kristina Studničková

Nejsme andělé, jen děláme jejich práci
(tajemství a moc jezuitů)
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10110048642nejsme-andele-jen-delame-jejich-praci/
Nejznámější Čech na světě – Jan
Nepomucký (světec s pěti hvězdami)
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122682600nejznamejsi-cech-jan-nepomucky/
Dej mi duši a ostatní si ponech (film
o salesiánech)
www. ceskatelevize.cz/ivysilani/10169742975dej-mi-dusi-a-ostatni-si-ponech/
Svatý Vojtěch – první český Evropan
(o českém, polském a maďarském
patronovi)
www. ceskatelevize.cz/ivysilani/10213474016svaty-vojtech-prvni-cesky-evropan/
Blázen z La Verny (o sv. Františkovi z Assisi,
sv. Kláře a františkánské rodině)
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10306318763blazen-z-la-verny/
Cyril a Metoděj (Dědictví otců a matek
zachovej nám, Pane!)
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10365635773cyril-a-metodej-dedictvi-otcu-a-matek-zachovejnam-pane/
Misie (Až na kraj světa s jezuity)
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10430569070misie-az-na-kraj-sveta-s-jezuity/21256226460/
Herbert v ringu (televizní hraný film
o katolickém knězi)
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169245852herbert-v-ringu/
a další…
Foto: Jana Kristina Studničková

Jana Studničková, bývalý český velvyslanec Jiří Karas, Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, arcibiskup
minsko-mohilevský, s darovaným Pražským Jezulátkem a Otakáro Maria Schmidt v minské katedrále

My je v budoucnu
budeme potřebovat
možná víc než
oni teď nás.
A sice pro jejich
opravdovou víru,
kterou my ztrácíme.
tam spousta rodin se smíšeným vyznáním,
stává se Bělorusko přirozeným a pravým
ekumenickým územím a prostředím.
A znovu a znovu mě dojímá, jak jsme
přijeli do Minsku a přivítal nás mega billboard s Pannou Marií Minskou.
A pak už to bylo jedno překvapení za druhým, například plné kostely.
V neděli v centru Minsku v kostele svatého Šimona a Heleny probíhají od rána
od 6 hodin do půlnoci každou hodinu
mše a jsou doslova přeplněné lidmi. Tedy
18 mší v jeden den v jednom katolickém
kostele! V tomto tzv. Červeném kostele se
na počátku devadesátých let mladí křesťané prokopali do podzemí. Vznikly tak
postupně dva sály a jedna výstavní síň pro
potřeby věřících i pro kulturní veřejnost
a kaple. Počet mší se tak ještě rozšířil…

Freska sv. Václava v pravoslavném klášteře Polock

vyvražďováno v každém století na třetinu
– ne o třetinu, ale na třetinu – a ve 20. století dvakrát, a hlavně lidé z řad inteligence.

Zapomenutá země uchovává
bohatství – i pro nás…

Víte, my jsme tam objevili svůj vnitřní
domov, to, co léta řešíme právě v našem
cyklu o hledání vnitřního života Bet-Lechem (Betlém, z hebrejštiny, „Dům chleba“
– název pořadu, který autor svědectví pravidelně připravuje v Televizi Noe – pozn.
red.) a zjistili jsme, že to jsou naši „braZemě prosáklá krví
tóčci“ – bratříčci, ztracení v historii. A my
mučedníků přináší úrodu
je v příštích letech budeme v Evropě
Velvyslanec Jiří Karas říkává a já to mohu potřebovat možná víc než oni teď nás.
potvrdit: „Na zemi prosáklé krví mučed- A sice pro jejich opravdovou víru, kterou
níků tu vyrůstají kostely a zbožnost my ztrácíme.
jako houby po dešti.“ A že té krve bylo –
na běloruském území bylo obyvatelstvo
Otakáro Maria Schmidt
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Když Duch Svatý působí…
Tisíce lidí se každoročně účastní červencové Katolické charismatické
konference v Brně – přijíždějí jednotlivci i celé rodiny (pro děti
je připraven samostatný program, který probíhá paralelně
s programem pro dospělé, takže to může být i pěkná „rodinná
dovolená“). Také vy jste srdečně zváni…
V loni byl jedním z hostů brněnské Katolické charismatické
konference Charles Whitehead. Dříve pracoval jako manažer velké
marketingové společnosti. Nyní se věnuje službě pro Církev. Říká:
Když Duch Svatý působí, dějí se úžasné věci.
Foto: Vít Kobza

Foto: Flickr, RuPhotographer (cc by-nc-sa 2.0)

svědectví

… dějí se úžasné
věci.

Ř

eknu vám krátký příběh o tom, jak
jsem měl mluvit na jedné večeři, které
se účastnili i mnozí nevěřící hosté.
Pár věřících lidí zorganizovalo večeři
a pozvali své přátele, kteří nebyli křesťany.
A pozvali i mě, abych na konci večeře
promluvil o víře. Bylo tam asi sto lidí.
Po velmi dobré večeři byla chvíle modlitby
– ta modlitba byla formou zpěvu a měla
být velmi krátká, protože tam byli většinou nevěřící. Přišel muž, který měl vést
tu modlitbu chval. Byl to obrovský chlap
a měl nějaké klávesy. Tak na ty své klávesy rozbalil první píseň – a ne moc dobře.
A k tomu začal zpívat. Nebyl to moc dobrý
zpěvák… Seděl jsem tam a říkal jsem si:
„Tohle není nic moc! Tak po tomhle mám
ještě něco říkat…?“
Ale pak to bylo ještě horší… Z řady
stolů vystoupil malinký starý muž, postavil se vedle toho s klávesami – mohlo mu
být tak pětasedmdesát nebo skoro osmdesát – a začal tancovat. Velmi mizerně.
Poskakoval, zvedal ruce… Naštěstí to brzy
skončilo.
Oni se posadili a já jsem měl promluvit. Říkal jsem si: „Bože, to bude
29. číslo •
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Katolická charismatická konference

Nikdy nevíte,
jak Duch Svatý
bude působit.
Charles Whitehead

Od těch čtyř jsem rozhodně nečekal nějakou pozitivní reakci. Jakmile jsem řekl své
pozvání, tihle čtyři se zvedli a šli ke mě.
Jeden mi řekl: „Byl jsem pokřtěný jako
miminko a do kostela chodím jen o Vánocích. Ale chtěl bych začít žít s Ježíšem. Dát
mu svůj život.“ Zeptal jsem se: „Opravdu?“
Tak jsme se modlili a pak povídá ten
druhý: „Já nejsem křesťan, ale chtěl bych
se jím stát. Můžete mi nějak pomoci?“
Přišel třetí – a to samé! Pak ještě čtvrtý…
Všichni chtěli udělat nějaký velký krok
ve víře. Pak přišli ještě další lidé. Mluvil
jsem s nimi, modlil jsem se za ně…

Duch Svatý může
použít cokoliv,
aby se dotkl
lidských srdcí.

Foto: 3x Vít Kobza

náročné…“ Na úvod jsem řekl několik
vtipů – ale nikdo se jim nesmál. Začal
jsem vyprávět své svědectví – ale nikdy se
mi nemluvilo tak těžce jako před těmito
posluchači. Trápil jsem se tam skoro třicet minut a na konci jsem řekl: „Jestli
se chcete ještě něco dozvědět o Ježíšovi,
pojďte dopředu za mnou, stejně tak pokud
chcete, abych se za vás modlil…“
Přímo přede mnou byl kulatý stůl
a kolem něho seděli čtyři byznysmeni:
bílé košile, kravaty, velmi drahé obleky.
Během modlitby zírali s otevřenými ústy
na toho hudebníka a divného tanečníka.

Potom jsem si sedl ke stolu k těm čtyřem obchodníkům. Domníval jsem se, že
jsem musel ve svém povídání říct něco,
co opravdu zasáhlo jejich srdce. Zeptal
jsem se jich, co je tak oslovilo. Odpověděli: „No, ta hudba na začátku a ten stařík, co tu tak tancoval.“ Vyptával jsem se
dále: „A já jsem řekl taky něco užitečného,
co vám pomohlo?“ Odpověděli: „Ne, ne
– to pro nás nebylo nic zajímavého… Šlo
o tu hudbu a toho dědečka, co tancoval.“
Jeden z nich mi řekl: „Pokud se takový
pán zvedne od stolu a postaví se před lidi
a takhle hrozně začne tancovat – a je mu
úplně jedno, co si o něm lidé pomyslí, protože tancuje pro Ježíše, tak je vidět, že to
je pro toho člověka velice důležité. A já se
o tom chci dozvědět něco víc! Ale vy jste
neřekl nic důležitého, nic k věci…“
Nikdy nevíte, jak Duch Svatý bude
působit. Můžete v tom pomoci, a nebo ani
moc ne… Ale Duch Svatý může použít
cokoliv, aby se dotkl lidských srdcí.
Charles Whitehead (z Katolické
charismatické konference Brno 2013)

KATOLICKÁ
CHARISMATICKÁ
KONFERENCE
Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám
dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co
chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost
a nadšení.
Prosba o vedení Duchem Svatým, Kancionál, č. 020
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Informace o každoroční
Charismatické konferenci
(program, přihlášky):

http://konference.cho.cz

Společenství
cistych
´ srdci´

Kontakty na Společenství čistých srdcí
www.spolcs.cz
P. Vilém M. Štěpán, O.Praem.
Římskokatolická farnost, 439 63 Liběšice u Žatce 1
farnost.libesice@seznam.cz, tel.: 608 831 584
P. Marek Dunda, Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí
marek@fatym.com, tel.: 731 402 742

P. Marek Dunda

Pane Ježíši, děkuji ti, že mne miluješ láskou bez hranic, která
chrání od zlého, pozdvihuje z největších pádů a léčí nejbolestivější
rány. Odevzdávám Ti svou paměť, rozum, vůli, duši i tělo
spolu se svou sexualitou.
Slibuji, že se nebudu oddávat sexu, dokud neuzavřu svátost
manželství. Dávám si předsevzetí, že nebudu číst, ani kupovat,
ani se dívat na časopisy, programy a filmy
s pornografickým obsahem. Slibuji, že
se s Tebou budu každý den setkávat
v modlitbě i při četbě Písma svatého,
v častém přistupování ke svatému
přijímání a při adoraci Nejsvětější
svátosti. Chci pravidelně
přistupovat ke svátosti smíření,
nepodléhat znechucení a ihned se
pozvednout z každého hříchu.

Pane Ježíši, uč mne systematické práci na sobě,
umění kontrolovat své sexuální tužby a city.
Prosím Tě o odvahu, abych nikdy nebral(a)
drogy a vyhýbal(a) se všemu, co zotročuje,
především alkoholu a cigaretám. Uč mne žít
tak, aby v mém životě byla nejdůležitější láska.
Panno Maria, Matko moje, veď mne cestami
víry k samému zdroji lásky – Ježíši, abych
důvěřoval(a) jen Jemu.
Amen

Foto: Flickr, Symic (cc by-sa 2.0)

Jádrem Písma svatého jsou evangelia
a v nich je jedním z nejzajímavějších
míst kázání Pána Ježíše na hoře (Mt 5–7).
Najdeme zde i osmero blahoslavenství
a v nich Pán Ježíš mimo jiné říká: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou
vidět Boha (Mt 5,8). Vždycky jsem tento
verš chápal tak, že lidé čistého srdce
budou v nebi a tam uvidí Boha.
Jenže, jak už to bývá, Boží slovo je
hlubší, než se na první pohled zdá. Vždyť
obsah tohoto verše můžeme prožívat už
teď. Ten, kdo se dívá kolem sebe se srdcem nezakaleným hříchem, plným lásky
a čistých úmyslů, může už teď vidět něco
z Boží blízkosti. S čistým pohledem člověk
žasne nad Božím stvořením, nad krásou
druhého člověka, nad tím, co je v lidech
skryté, nad velikostí daru svobody, pěkných vztahů…
Když Pán Ježíš řekl, že lidé s čistým srdcem uvidí Boha, nemluvil jen
o budoucnosti (i když to také), ale
o něčem, co můžeme zažít již nyní. Kdo je
plný zla, vidí kolem sebe hlavně zlo. Dívá
se totiž na svět určitou „optikou“. Kdo má
čisté srdce, kdo je plný dobra, vidí dobro
– a také Dobro s velkým „D“, tedy Boha –
i kolem sebe: v lidech, stvořených věcech,
situacích…
Už dokážeš „vidět Boha“? Toto blahoslavenství ti může napovědět, co udělat
pro to, abys viděl lépe.
Verš Mt 5,8 je přímo základní Ježíšova
věta pro ty, kdo se hlásí ke Společenství
čistých srdcí.

Blahoslavení
čistého srdce, neboť
oni budou vidět
Boha. (Mt 5,8)
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ABC

Když jsi to
dlil,
yslel a promo
přečetl, prom
dál!
běž, žij a šiř to

civilizace lásky
1.
Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije
Kristus. Buď vnímavý ke každému – je to tvůj bratr
a sestra.
2.
O každém smýšlej dobře – o nikom nesmýšlej zle.
I v nejhorším člověku se pokus najít něco dobrého.
3.
O druhých mluv vždy dobře – o bližních nikdy
nehovoř zle. Naprav křivdu způsobenou slovem.
Nebuď příčinou konfliktů mezi lidmi.
4.
S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas.
Neproklínej. Nezpůsobuj problémy. Nezapříčiňuj
pláč. Uklidňuj a projevuj dobrotu.
5.
Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci hněv.
Vždy podej ruku ke smíření první.
6.
Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak,
jak chceš, aby ho druzí činili tobě. Nepřemýšlej
o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co
máš ty udělat pro někoho.
7.
Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně přispěj
útěchou, radou, pomocí, srdcem.

Všechna dosud vyšlá čísla časopisu
Milujte se! najdete v on-line archivu
na www.milujte.se v PDF formátu.
Časopis Milujte se! je koncipován tak, aby
jeho obsah neztrácel ani po několika
letech zajímavost a aktuálnost. Nedá se
proto mluvit o nových a starých číslech
– jen o číslech, která jsou ještě k dispozici
v papírové podobě, a o číslech, která jsou
již k dispozici pouze v elektronické podobě
na internetu – na www.milujte.se.
Snažíme se o maximální šíření časopisu.
Proto je k dispozici i na internetu.
Přesto prosíme: podpořte
Milujte se! – objednejte si jej.

8.
Pracuj poctivě, protože plody tvé práce používají
druzí, jako i ty používáš plody jejich práce.
9.
Zapoj se do života společnosti. Otevři se chudým
a nemocným. Poděl se o hmotná i duchovní dobra.
Snaž se vidět potřebné kolem sebe.
10.
Modli se za všechny, dokonce i za nepřátele.
kardinál Stefan Wyszyński

Římskokatolický farní úřad, Náměstí 20
671 03 Vranov nad Dyjí
e-mail: redakce@milujte.se

