
 

Služba ke slávě Krista, 

jediného Velekněze 
 

Posvátný stav podobně jako manželství není zaměřen v první řadě na 
vlastní spásu, ale na spásu jiných. Proto tyto svátosti nazýváme 
i svátostmi služby společenství. Přispívají k osobní spáse, ale 
prostřednictvím služby jiným. 
 

Ve starém katechismu se šestá 
svátost nazývala svátost kněžství. 
Dnes se používají jiné pojmy: 
svátost posvátného stavu, svátost 
svěcení nebo svátost posvátného 
řádu. Proč taková změna? Tato 
svátost má totiž tři stupně: 
jáhenství, kněžství a episkopát. 
Jáhni, kteří přijmou první stupeň 
svátosti kněžství, nejsou kněžími, 
proto by bylo nesprávné říci, že 
přijali svátost kněžství. Svátost 

kněžství se přijímá pouze na druhém a třetím stupni. Pokud tedy chceme celou 
skutečnost této svátosti označit jedním výrazem, správnější je používat jedno 
z uvedených jmen. 
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Odlišné druhy kněžství 
Kněžími jsou tedy kněží a biskupové, přičemž plnost kněžské moci mají 
v Církvi biskupové. Oni přijali biskupským svěcením zvláštní připodobnění se 
Ježíši Kristu, hlavě Církve a nejvyššímu Pastýři Církve. Kněží jsou jejich 
nejbližšími spolupracovníky a mají účast prostřednictvím kněžského svěcení na 
jediném a nejvyšším Kristově kněžství, i když ne v plné míře jako biskupové. 
 

Služebné neboli hierarchické kněžství biskupů a kněží a společné kněžství všech 
věřících se od sebe podstatně liší, i když jsou navzájem na sebe zaměřené. 
V jakém smyslu? Zatímco všeobecné kněžství věřících se uskutečňuje 
rozvíjením křestní milosti, života víry, naděje a lásky, služební kněžství je ve 
službách společného kněžství zaměřené na rozvíjení křestní milosti všech 
křesťanů. Je jedním z prostředků, kterými Kristus neustále buduje a vede svou 
Církev. Proto se uděluje zvláštní svátostí posvátného stavu. 
 
Kdy Ježíš ustanovil tuto svátost? 
Od začátku svého veřejného vystoupení a působení začal Ježíš shromažďovat 
kolem sebe nový Boží lid. Po čase si vybral ze širšího okruhu učedníků dvanáct, 
které nazval apoštoly. Těmto se zvláště věnoval, připravoval je a formoval na 
zvláštní poslání ve své Církvi. Postupem času je hlouběji zasvěcoval do svého 
tajemství a udělal jim účast na své 
moci. Mnoho textů Nového zákona 
naznačuje, že být apoštolem není 
skutečnost, která má začátek 
v lidské touze a vůli, ale ve vůli 
Ježíše Krista, který povolává. Ježíš 
povolával učedníky a vyvolil z nich 
dvanáct. 
 

Některé události v dějinách jsou 
příliš významné, aby upadly do 
zapomnění. Každá země si připomíná oběť některých svých předků nebo 
padlých vojáků, kteří položili život za vlast. 
 

Podobná událost je i v základě Církve. Pán přišel proto, aby zemřel a vstal 
z mrtvých. Lidem zanechal památku na tuto svou oběť. Sám ustanovil: "To čiňte 
na mou památku." Tato slova však neslyšeli všichni jeho učedníci 
a následovníci, ale během Poslední večeře pouze jeho apoštolové. Těmito slovy 
ustanovil nejen svátost Eucharistie, ale i svátost účasti na jeho jediném kněžství. 
Zároveň tak vymezil, co je podstatné v životě a roli kněží. Slavení a zpřítomnění 
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jeho památky. Apoštolové slyšeli: "To čiňte! Opakujte to, když budu vzkříšen!" 
Spása je v tomto případě obnovením ovoce Pánova utrpení a zmrtvýchvstání. 
 

Drama vykoupení se historicky uskutečnila na Kalvárii. Pán však uspořádal věci 
tak, aby se jeho vykoupení stalo dostupným celému světu. Zřídil apoštolů 
takříkajíc jako první "dopravní společnost" a od té doby biskupové a kněží, 
"zaměstnanci" této společnosti, říkají stejná slova, obnovují totéž tajemství ve 
všech částech světa. Ve mši svaté je kříž vyzdvižen ze skalnatého vrchu 
Kalvárie a zapuštěný v Tokiu, Moskvě či Nairobi. Každý dnes může znovu 
prožít tuto událost. Kristova vykupitelská oběť je jediná. Uskutečnila se jednou 
provždy. A přece se zpřítomňuje v eucharistické oběti Církve. Totéž je třeba říci 
i o jediném Kristově kněžství: zpřítomňuje se prostřednictvím služebného 
kněžství, přičemž se nezmenšuje jedinečnost Kristova kněžství. Pouze Kristus 
je pravý kněz, ostatní jsou jeho služebníci. 
 

S posláním apoštolů, jejich nástupců biskupů a jejich spolupracovníků kněží 
jsou spojeny i jiné posvátné pravomoci: odpouštět nebo zadržet hříchy, křtít, 
učit všechny národy, hlásat Boží slovo, mazat olejem nemocných a modlit se za 
jejich uzdravení, vyhánět zlé duchy. To vše mělo a má v tradici svého vrcholu 
v slavení mše svaté. Kněz je vnímán jako ten, kdo může proměňovat chléb 
a víno na Kristovo tělo a krev a tak přinášet Bohu nejsvětější oběť. 
 
Svatý František a kněží 
Svatý František z Assisi měl velkou úctu ke kněžím. Věděl, že nejsou bezhříšní, 
proto ve svém testamentu napsal: "Nechci uvažovat nad jejich hříchy, protože 
v nich rozeznávám Syna Božího, a proto jsou mými pány. Dělám to proto, že 
z téhož Nejvyššího Božího Syna tělesně nevidím nic jiného na této zemi, pouze 
jeho Nejsvětější tělo a krev, které oni přijímají a udělují jiným." Nepatří jim úcta 
pro ně samotné, protože jsou hříšníky jako jiní lidé, ale pro jejich úřad. Krásné 
je Františkovo srovnání Mariina lůna a kněžských rukou. "Hle, náš Pán Ježíš 
Kristus se každý den pokořuje, jako tehdy, když sestoupil do lůna Panny Marie. 
Každý den sestupuje z Otcova lůna na oltář v kněžských rukou." Neméně silná 
jsou jeho slova, že má takovou velkou víru v kněze, kteří žijí podle norem 
Církve, že i kdyby ho pronásledovali, bude se k nim utíkat. "A kdybych měl 
tolik moudrosti, kolik jí měl Šalomoun, a našel bych ubohé kněze na tomto světě 
v jejich farnostech, kde sídlí, nechtěl bych nikdy kázat proti jejich vůli. Před 
těmito, a vůbec před všemi ostatními chci mít bázeň, chci je milovat a ctít jako 
své pány." 
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Trvalý svátostný charakter 
Svatý Augustin jako první učil, že svátost svěcení, stejně jako křest a biřmování, 
vtiskuje do duše nezrušitelné znamení, čímž člověka určitým způsobem vysvětí 

a vnitřně proměňuje. Proto tyto svátosti není 
možné opakovat. Svátostný charakter zůstává, 
i když se vysvěcený služebník stává nehodným, 
ba i když opouští společenství Církve. Augustin 
přirovnal trvalý účinek kněžství k účinku křtu 
a také na svátostné svěcení aplikoval výraz, 
který používal sv. Pavel o křtu, když říkal, že 
následovníci Krista byli "označení pečetí Ducha 
Svatého". Kněžským svěcením se muž stává 
knězem navěky. "Ty jsi kněz navěky podle řádu 
Melchisedechova" (Ž 110, 4; Žid 7, 17). Tento 
text hovoří přímo o Kristu, ale Církev ho vždy 
vnímala jako vyjádření trvalé povahy svátosti 

kněžství. Proto se i od kněze vyžaduje úplný a trvalý závazek. 
 

Chybné představy o katolickém kněžství 
Existenci nesmazatelného znaku při posvátném stavu popírají především 
protestanti. Tím vlastně popírají i duchovní moc, která je s ním spojena. Pro 
protestanty pravomoci posvátného služebníka pocházejí z delegace, kterou mu 
uděluje křesťanské společenství. Kněží se odlišují od ostatních věřících pouze 
touto vnější delegací. Nejsou tedy kněžími navěky. Mohou zanechat kněžství, 
když chtějí, nebo když je komunita odvolá. 
 

Ve druhé polovině 20. století se podobné názory začaly objevovat 
i u katolických teologů. Zmatek způsobila kniha Hanse Künga s názvem Proč 
kněze? V této práci se žádá zrušení pojmu kněz a navrhuje se označení vůdce 
a předsedající. Také termín hierarchie by se měl přestat používat. Svátosti 
Eucharistie a smíření by mohly v naléhavých případech vysluhovat 
i charismaticky obdaření laici. Pastorační služba by měla být otevřená mužům 
i ženám. Závazek sloužit by mohl být spíše dočasný jako celoživotní. Požadavek 
celibátu nemá podle něj opodstatnění. 
 

Některé z těchto Küngových stanovisek byly učitelským úřadem Církve 
odmítnuty. Dnes má podobnou vizi služebného kněžství známá iniciativa farářů 
ze sousedního Rakouska. Ti nepodávají teorie sloužící Zjevení, ale Zjevení 
přizpůsobují svým teoriím. Každé uvažování o podstatě a povaze kněžské 
služby v Církvi, pokud se oddělí od víry v nesmazatelný duchovní znak 
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vtisknutý svěcením, směřuje k chápání kněžství pouze z vnější, 
fenomenologické stránky. Nevychází se tedy od podstaty, ale od aktuálních 
požadavků, názorů a kritérií. Tak se přichází k postavě kněze "moderního", 
"přizpůsobeného dnešním potřebám". Pak už není problém změnit subjekt 
svěcení na ženu, posunout "náplň práce kněze", jeho postavení a poslání ve 
společenství. Teolog Schoonenberg například tvrdí, že kněžská služba je 
"profese jako lékař, inženýr či instalatér". 
 

Přestože Církev více ráz jasně odmítla takové postoje, mnozí v západní Evropě 
a USA odmítají koncepci pastoračního kněžství nebo ji definují sotva odlišitelné 
od koncepce služby v protestantismu. 
 

Základ a podstata charakteru 
Chceme-li hlouběji pochopit povahu charakteru, který vtiskuje svěcení, je třeba 
jít k myšlence konsekrace, zasvěcení Krista. Jako první byl poznamenán pečetí 
sám Kristus: "Neboť jeho označil Otec, Bůh, svou pečetí" 
(Jan 6, 27). Autor listu Židům ho nazývá "odlesk Otcovy 
slávy a obraz jeho podstaty" (Žid 1, 3). Kristus je dokonalý 
obraz Otcova božství, který je do něj vtlačen od věčnosti. 
Tato pečeť je v něm přítomna i jako v knězi, v jeho lidské 
přirozenosti. Kristus je knězem jako člověk, a ne jako Bůh, 
"protože každý velekněz, vybraný z lidí, je ustanoven pro 
lidi, aby je zastupoval před Bohem" (Žid 5, 1). Tak se 
stává Ježíš obrazem nejvyššího Pastýře, svým viditelným 
kněžstvem vyjadřuje neviditelné Otcovo milosrdenství. 
Kristus je ve své lidské přirozenosti knězem již od počátku svého pozemského 
života. Celá Ježíšova pozemská činnost byla i kněžskou činností. 
 

Na této pečeti mají účast i vysvěcení služebníci. Duch Svatý dělá tuto hlubokou 
proměnu v duši posvěceného a vtiskuje do ní svátostnou pečeť. Je to Boží 
působení: člověk není konsekrovaný jiným člověkem, ale člověk je 
prostřednictvím jiného člověka konsekrovaný samotným Bohem. 
 

Zde je třeba rozlišit mezi nadpřirozenými dary zasvěcení (svěcení) a posvěcení. 
Duchovní dary posvěcení jsou nekompatibilní s hříchem. Naopak dary 
zasvěcení, protože nejsou nasměrovány a uděleny knězi v přímém smyslu na 
jeho osobní posvěcení, jsou v knězi přítomny nezávisle na jeho svatosti. Jejich 
úkolem není posvěcovat osobu kněze, ale uschopňuje ji k určitým posvátným 
úkolům v Církvi. Kněžství nemůže být vykonáváno individualistickým 
způsobem, ale jen ve vnitřním spojení s Církví a v souladu s jejími intencemi 
a zákony.  
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Kněz navěky? 
Jen málo teologů se zabývalo otázkou, zda kněžství nějakým způsobem 
přetrvává ve věčném životě. Ve věčném životě nebudou mít kněží povinnosti 

pastýřů. Může se vytvořit dojem, že předpoklad 
o věčném kněžství je jen důsledkem nesmyslné touhy ze 
strany kněží po prvním místě v nebi. A myšlenka, že 
ontologická změna, kterou nese s sebou charakter 
svátostného kněžství, může přetrvat do věčnosti, může 
mít také své pokračování v názoru, že v pekle je zvláštní 
místo pro platně vysvěcené kněze, kteří zneužili velký 
dar kněžství. 
 

Svatí v nebi se účastní na věčném aktu, kterým Kristus 
obětuje Otci bohoslužbu celého stvoření. Zde vyvstává otázka, zda se kněz 
nějakým zvláštním způsobem připojí k tomu nebeskému tajemství. Jasná 
věroučná odpověď na tuto otázku není. Ale můžeme uvést názor světce a teo-
loga, který se vyslovil pro. Protože duše je nesmrtelná a nezničitelná, i kněžský 
charakter musí podle sv. Tomáše Akvinského přetrvat navěky. Zůstane ke slávě 
nebo ostudě těm, kteří ho používají správně, nebo ho zneužívají. 
 

(podle KN) 

 

 

Nezapomínejme na Boha 
 

Dnes máme tolik zájmů a aktivit, že i ve volném čase si často 
nedokážeme najít místo pro Boha. Přesto na nás nezanevře. 
 
Prožíváme den jako každý jiný, honíme se, nedokážeme se zastavit, když si tu 
najednou v návalu všeho uvědomíme, že jsme jen figurkou v rukou tohoto 
obrovského světa. Světa, který nás ovládá, posouvá nás ze strany na stranu a my 
s tím neumíme bojovat. Podléháme den co den panice okolí, nátlaku lidí, 
vlivu mas. 
 
Co nám brání v poznání toho, který k nám neustále promlouvá, myslí na nás, 
nabízí se nám… Chce, abychom se vložili do jeho rukou, aby nám on mohl 
podat ty pomocné dlaně, na které tak zoufale čekáme. 
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Ano, je to Bůh, který tu byl, je a stále bude pro nás všechny. Ne však jen v době 
významných křesťanských dnů, když ho vyhledává nespočet věřících. Řady 

v kostelích se nevyrovnají těm v super-
marketech, můžeme však s určitostí říci, že 
každý tam přijde pro stejný účel? Proč je to tak, 
že během velkých katolických svátků, jako je 
svátek Všech svatých či Vánoce, počet lidí 
v kostelech roste velmi rychle, ale pak se opět 
vrátí na ustálený průměr? Odpověď na otázku 
si musíme najít sami. 
 

Bůh na tom nenese žádnou vinu. On je tu pro 
nás nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně, sedm 

dní v týdnu a to nejen v chrámech. Lidé si to však často komplikují a přicházejí 
k němu, až když je to pro ně nezbytné. Když potřebují pomoc, radu, vyslechnutí, 
povzbuzení. A on nás všech přijímá. Bez ohledu na naše fyzické nebo duševní 
kvality. Bez ohledu nato, kolikrát jsme ho zklamali nebo odmítli. Bůh nedělá 
rozdíly. 
 

Vždyť si jen představte, jaké by to bylo zkontaktovat se s ním i během běžného 
dne, kdy jsme ve škole, v práci nebo doma. Oč krásnější a plnější čas bychom 
měli. Nezapomínejme, že Bůh nemá žádné ordinační hodiny, nemá na nás 
přesně vyhrazený čas. Je tady vždy, když si přejeme. Tak se nebojme spojení 
s ním. Uvidíte, že tato známost bude nadlouho. 
 

(podle KN) 

 
 

Jak vážit hřích 
 

Těžký nebo lehký?  
Skoro shakespearovská otázka, která trápí většinu upřímně věřících lidí, 
když se dopustí hříchu. Po nějaké morálně nejasné situaci jsou ve svém 
nitru takříkajíc „na větvi“ z toho, zda jít nebo nejít ke svatému přijímání. 
Jak se vlastně váží hřích? 
 
„Opři se o MNE, bude ti dobře…“ 
V kněžské službě se někdy setkávám s otázkami, na které se nedá odpovědět. 
Ne proto, že by na ně nebyla odpověď, ale prostě proto, že jsou špatně položené. 
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Soustředit se jenom na svůj hřích a ptát se, zda je těžký, nebo lehký, znamená 
být už určitým způsobem ve slepé uličce. Hřích nemůžu posuzovat já, i když je 
můj. Tento úkol patří Bohu. Svatý Jeroným se 
jednou v Betlémě modlil: „Dnes, Pane, přicházím 
s prázdnýma rukama. Co ti vůbec můžu dát?“ Ježíš 
mu ve vnitřním zjevení odpověděl: „Dej mi své 
hříchy!“ Prvním úkolem při zpytování svědomí je 
soustředit se na milující přítomnost Pána a dát mu 
své hříchy. Až tehdy, když s veškerou pokorou, které 
jsme schopní, budeme co nejvíce vnímat jeho lásku, 
budeme mít dostatek vnitřního světla, abychom 
rozlišili, co je těžký a co lehký hřích. Každý hřích 
způsobuje vnitřní tmu, kvůli které nevidíme věci správně. Bůh chce, abychom 
se i v tomto opřeli o NĚHO. Až tehdy nám bude opravdu dobře… Bohužel, 
mnozí k této zkušenosti nikdy nedospějí. Přehluší ji totiž svými spekulacemi, 
tříděním hříchů a následným mechanickým vyznáním, aby dostali rozhřešení 
a měli pocit, že konečně jsou čistí. 
 
Pojmy a dojmy 
Mezi těžkým a lehkým hříchem nerozlišujeme kvůli tomu, abychom „upokojili“ 
své svědomí, ale abychom ho udělali bystřejším. V tradici Církve se od začátku 
uplatňovalo rozlišování mezi smrtelným a všedním hříchem. 
 

Slovní spojení „smrtelný hřích“ zní sice trochu děsivě, ale přesněji vyjadřuje, 
co těžký hřích způsobuje - smrt vztahu mezi člověkem a bohem. Pokud člověk 
v takovém stavu zemře, znamená to, že jeho vztah k Bohu zůstane navěky 
mrtvý. Takového hříchu se člověk dopouští, když úplně vědomě, dobrovolně 
a v důležité věci jde proti Boží lásce. Důležité věci nám definuje Desatero 
a učitelský úřad Církve. Hranice závažnosti určují okolnosti, které se musíme 
učit rozlišovat, a to se děje v modlitbě před Pánem, ale pomáhá nám i Písmo 
svaté, a, samozřejmě, zpovědník. 
 

„Všední hřích“ spíš navozuje atmosféru něčeho běžného, proto by snad více 
sedělo slovní spojení „zraňující hřích“, tedy hřích, který zraňuje náš vztah 
k Bohu. 
 

Pokud nevěřící často říkají, že křesťané chodí do kostela, ale nežijí tak, jak by 
měli, není to o těžkých hříších. Naopak, křesťanský život činí málo 
přesvědčivým právě lehké hříchy, každodenní drobná necitlivost, zanedbání 
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a promeškání příležitosti… A tehdy lidé kolem nás nevědí, jak víra ovlivňuje 
náš život. 
 
Kdo nás soudí? 

Je dobré naučit se rozlišovat i mezi hříchem 
a pocitem viny. I když se často překrývají, 
přece jenom to jsou odlišné skutečnosti. 
 

Zjednodušeně můžeme říci, že když na 
soudním stolci mého svědomí sedí dobrotivý 
Bůh, tehdy budu pravdivě vnímat hřích, 
který jsem udělal, i Boží lásku. Ale když 
v soudní síni mého svědomí rozhoduje moje 
já, budu cítit jen výčitku, tedy pocit viny. 
Svatá zpověď, svátost smíření nás zbavuje 
vyznaných hříchů, ale nemusí odstranit 

pocit viny. 
 
Pád vypadá okamžik jako let 
Začátkem podzimu je ještě sem tam vidět děti, jak pouští draky. To, zda vzlétnou 
do výšky, nezávisí jen na jejich konstrukci a větru, důležitý je i provázek. 
Představte si, že by si drak pomyslel: „Už se mi nechce být přivázaný na 
provázku. Osvobodím se! Sám si chci určovat, jak vysoko budu létat.“ Stačilo 
by pár vteřin a drak by místo stoupání do výšky se rozpleskl na zemi. Podobně 
může skončit ten, kdo chce sám určovat, co je hřích. 
 

Bůh je láska a pouto s ním znamená povzbuzení, oporu, jistotu, správný pohled. 
„Opři se o MNE!“ Je třeba být pevně přivázaný k této Lásce, důvěrně se o ni 
opřít, abychom neupadli do některého z následujících extrémů: 
 

• skrupulant - přehnaně se vrtá ve svých hříších a přitom zapomíná na Boží 
lásku. 

• liberál - vnímá Boha jako dobrého dědečka a zlehčuje svůj hřích. 
• superman - vnímá Boha spíš teoreticky, spoléhá se na sebe a myslí si, že 

hříchy už vlastně ani nemá. 
 

(podle AHA) 
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Směřujeme tam,  
kde chóry svatých uctívají Boha 

 

Tuto větu bychom mohli vyslovit spolu s dušemi v očistci, jejichž 
vzpomínku si připomínáme souběžně se svátkem Všech svatých. Oba 
svátky totiž ukazují na jeden cíl - nebe a v něm přítomného Boha. Být 
svatým znamená žít plnohodnotně své povolání už tady na zemi. To je 
cesta, kterou prošli všichni ti, kteří už v nebi uctívají Boha. 
 

 
 

Často si klademe otázku: Jsou potřebné pro svatost nějaké předpoklady, 
speciální genetické danosti, fyzické, psychické či intelektuální schopnosti? 
Určitě ne. Kdyby tomu tak bylo, nebe by bylo plné fyzicky, psychicky 
a intelektuálně zdatných lidí. Nebe však není pouze pro schopné, ale pro 
všechny i pro hříšníky, i pro slabé lidi. Bůh nás zve ke svatosti svým Božím 
slovem. Vysílá nejen k rostlinám své sluneční paprsky, ale i člověku dává 
neustále své Boží slovo různými cestami. Skrze Písmo svaté, svědomí, kázání, 
katechezi, dobrou knihu, ale i skrze naše danosti, životní události, dokonce 
i skrze vážné problémy a potíže. Co se stane, když člověk přijme Boží slovo? 
Rozvíjí se v něm víra v Boha, jejímž ovocem je vždy láska. Víra nemůže 
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existovat bez lásky a pokud by někdo tvrdil, že má víru bez lásky, tak je zde 
otázka: Jaká je to víra? 
 
Naplněním života je oslava Pána 
Kardinál Carlo Maria Martini v knize Slova o Církvi se ptá: Jak Boží slovo 
dokazuje svou moc? Odpovídá: Tak, že vzbuzuje víru člověka. A co se stane, 
když někdo vírou přijme Boží slovo? Objeví se láska. Tedy je velká souvislost 
mezi Božím slovem, vírou a láskou. Tyto tři skutečnosti představují vyváženost 
celého duchovního života. Toto je učení koncilu, připomíná kardinál Martini. 
 

V tomto smyslu svatost není jen pro anděly, pro biskupy, poustevníky, kněze, 
pro zasvěcené, ale pro všechny. Všimněme si souvislosti mezi přijímáním 
Božího slova, mezi vírou a životem lásky, tedy svatostí, ve výpovědi manželů, 
kteří byli na poslední synodě o rodině v Římě jako auditoři: "Doufám, že tato 
synoda objeví pravdu encykliky Humanae vitae," říká Patrizia Paloniová. 
V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas vypráví, že objevila tento dokument Pavla 
VI. již v době příprav na svátost manželství. Dnes je matkou dvanácti dětí. Celá 
rodina žije už jedenáct let v Nizozemsku na misích Neokatechumenátní cesty. 
"V Humanae vitae jsem objevila poselství naděje a svobody, možnost volby 
života," říká Patrizia. "Dnes jsem šťastná, že jsem to objevila. Bůh nám 
požehnal a dal nám mnoho dětí. Každé z nich přineslo do našeho života mnoho 
milostí a posílilo naše manželství. Krásné je například, když spolu zasedneme 
u jednoho stolu. Kamarádi našich dětí jim to závidí. Když k nám přijdou 
a posadí se s námi ke stolu, zažívají naši radost a jednotu. Poselství Humanae 
vitae je překrásné. Jsme Božími spolupracovníky v předávání života. Dnes, když 
ženy hledají seberealizaci v kariéře, práci a mnoha jiných věcech, často nakonec 
zjistí, že byly oklamány. Žena se totiž realizuje v mateřství. Není nic 
krásnějšího, než dát život dalším dětem, které chválí Pána a jsou svědky jeho 
lásky. Doufám, že toto poselství naděje a krásy vyjde také z této synody. Svět 
totiž čeká na světlo, a tím světlem je zcela jistě křesťanská rodina," říká Patrizia 
Paloniová. 
 
Budoucnost církve a lidstva je v rodině 
Totéž potvrzuje i její manžel Massimo. "V sekularizovaném Nizozemsku už jen 
setkání s takovou velkou křesťanskou rodinou je misijní událost. Probouzí 
v lidech touhu po Bohu a normálním rodinném životě," dodává otec dvanácti 
dětí a auditor na synodě o rodině. Má také velmi jasnou představu o tom, co by 
mělo být hlavním poselstvím synodu: "Jednou z nejdůležitějších otázek - i pro 
budoucnost Církve a lidstva - je předávání víry nové generaci. Jak máme my 
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rodiče předat víru svým dětem? Jak ji rozvíjet? My osobně jsme ji dostali na 
cestě křesťanské iniciace. Pomáhá to i v předávání víry našim dětem. Na 
Neokatechumenátní cestě slavíme Eucharistii již v sobotu večer, po prvních 
nešporách. Díky tomu můžeme v neděli ráno spolu s dětmi slavit ranní chvály 
a navazujeme s nimi dialog ve světle Božího slova. Hovoříme o tom, jak se jim 
daří, s jakými problémy se setkali, zda mezi nimi panuje shoda, zda se náhodou 
nepotřebují za něco omluvit. I my je můžeme požádat o odpuštění, pokud jsme 
udělali nějakou chybu. Ale zásadní otázka této synody je: Jak dnes vychovat 
křesťana? Abychom odpověděli na výzvy dnešního světa, naší doby, kde se 
tisíce sňatků rozpadají, mnoho lidí žije o samotě, kde je tolik potratů, k tomu je 
zapotřebí autentická, zralá víra. Jak vychovávat k takové víře? My jsme našli 
odpověď v Neokatechumenátní cestě." 
 
Svatost žitá v běžném životě 
Vnímám, jak souvisí naslouchání Božímu slovu s vírou a s opravdovým 
křesťanským životem? Uvědomuji si, že toto je jedna z cest ke svatosti? Ne 
ohromující mystické zážitky, ale plnohodnotné prožívání svého povolání s vírou 
v lásce, to je nejjistější cesta do naší velké rodiny v nebi, kde nás zvou ti, co 
v jednoduchosti kráčeli touto cestou. 
 

(podle KN) 
 
 

Smrt - vrcholná událost 
našeho života 

 

Od chvíle početí začíná u člověka ve všech oblastech proces zrání. 
Prochází mnoha etapami, které nelze vynechat ani přeskočit. Dozrává 
k tomu, aby mohl zvládnout život ve všech jeho podobách. Nakonec 
dozrává i pro smrt a věčnost. Měl by mít proto odvahu během života 
myslet na vlastní smrt. 
 
Ve známé alegorické knize Jonathana Swifta Gulliverovy cesty přijde hlavní 
hrdina do pohádkové země, kde se jednou nebo dvakrát za generaci narodí dítě 
s kulatou červenou skvrnou na čele. Ona je znamením, že nikdy nezemře. 
Gulliverovi se zdá, že takto poznamenáni jedinci musí být nejšťastnější lidé na 
světě. Když se však s nimi seznámí, poznává, že to jsou velmi nešťastné bytosti. 
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Zestárnou a zeslábnou. Jejich přátelé a současníci zemřou. Když mají osmdesát 
let, vezmou jim majetek a dají ho jejich dětem, neboť jinak by nikdy nemohly 
nic dědit. Jejich tělo trápí různé nemoci, narůstá jejich smutek a nenávist. Jsou 
unavení životními bitvami a nemohou se těšit, že se jednou z toho všeho 
vysvobodí. Autor alegorie chtěl čtenářům říci, že myslet na vlastní smrt nemusí 
být snadné, ale vědět, že nikdy nezemřu, by bylo nesnesitelné. I když to není 
opravdu snadné, měli bychom myslet na vlastní smrt. Je to vrcholná událost 
našeho života. 
 

 
 
Racionální uvažování o smrti 
Při uvažování o smrti můžeme na prvním místě mluvit o fyzikální smrti. Vše, 
i neživý svět, sestává z podob, ale každá podoba se rozpadne. Některé, podobně 
jako vlna ve vodě, pominou velmi rychle. Jiné, jako například forma křišťálu, 
hory nebo nebeského tělesa, přetrvají velmi dlouho. Jednou se však všechny 
rozpadnou. 
 

O biologické smrti mluvíme u živých tvorů. Když v příslušné živé bytosti 
přestávají působit síly výstavby a sebezáchovy, důsledkem je smrt, která se 
začala již v počátečním stavu. 
 

Můžeme hovořit i o psychologické smrti. Ta se projevuje tím, že člověk se sice 
umírání brání, ale jeho život se již nachází v takovém stádiu, že tato obrana 
nevychází z nejhlubšího nitra. Konečně už takový člověk nechce žít. Nemá 
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žádnou radost ze svého bytí. Už od narození směřujeme k tomuto stavu. Životní 
úsek, který se jmenuje dětství, přejde, aby udělal místo mládí; to zaniká, když 
se člověk stává dospělým. To vše je postupné umírání a stav našeho duševního 
světa závisí jen na naší vnitřní síle. 
 

Nakonec existuje i stav, který můžeme nazvat biografickou smrtí. Každý lidský 
život je vybudován z určitých motivů. Ty se postupně vyčerpávají a už se nedají 
najít žádné nové. Biografická smrt přichází ve chvíli, kdy člověk pozná, že už 
není nic, co by ho ještě motivovalo, co by mohl ještě dosáhnout. Jeho život se 
uzavírá, i kdyby ještě nějakou dobu trval. 
 
Teologický pohled na smrt  
Teologický pohled na smrt nabízí tři základní témata. Prvním základním 
teologickým tématem je, že smrt není koncem života, ale jeho začátkem. Je to 
zásluhou Krista, který svým zmrtvýchvstáním 
osvobodil člověka od smrti. Svatý Pavel napsal: 
"Odevzdal jsem vám především to, co jsem i já 
přijal: že Kristus zemřel za naše hříchy, podle 
Písma; že byl pohřben a že byl vzkříšen třetího dne 
podle Písma" (1 Kor 15,3-4). A Kristus nejen vstal 
z mrtvých; ale sám je "vzkříšení a život" (Jan 
11,25). Kristovo zmrtvýchvstání není něco do sebe 
uzavřené, ale jednoho dne se bude vztahovat i na 
ty, kteří jsou v Kristu. Naše budoucí vzkříšení 
umožní rozšíření Kristova vzkříšení na lidi. 
Kristovo vzkříšení bude příčinou i našeho 
vzkříšení: "Vždyť jako v Adamovi všichni umírají, 
tak všichni ožijí v Kristu" (1 Kor 15,21). 
 

Druhým základním teologickým tématem je, že nový život v Bohu obejme 
celého člověka díky obecnému zmrtvýchvstání v čase druhého příchodu Pána. 
Pavel poté, co prohlásil, že vzkříšení z mrtvých se uskuteční skrze Krista 
a v Kristu, dodává: "Ale každý v pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je 
Kristus; pak, při jeho příchodu, ti, co patří Kristu" (1 Kor 15,23). Řecké slovo 
paruzie označuje druhý příchod Pána ve slávě, který je odlišný od jeho prvního 
příchodu v pokoře. 
 

Třetím základním teologickým tématem je existenciální problematika. 
Poukazuje na smysl lidského života, který má završení v Pánu. Tento pozitivní 
aspekt smrti dosáhne člověk jedině tehdy, když umírá způsobem, který je 
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v Novém zákoně  definován jako "smrt v Pánu": "Blahoslavení jsou mrtví, kteří 
umírají v Pánu … ať si odpočinou od svých prací; vždyť jejich skutky jdou 
s nimi" (Zj 14,13). Prostřednictvím svatého života, který v nás podporuje Boží 
milost, není sice smrt fyzicky potlačena, ale odměňuje se nám tím, že nás přivádí 
do věčného života. Tento způsob umírání je jeden z prvků účasti křesťana na 
Kristově velikonočním tajemství. K takovému prožívání smrti nás uzpůsobuje 
svátosti. Na začátku je to svátost křtu, která nám umožňuje účast na Pánově 
vzkříšení (srov. Řím 6,3-7). A když křesťan přijímá Eucharistii, tak se ona stává 
pro něj, podle sv. Ignáce Antiochijského, lékem nesmrtelnosti. 
 
Zkušenost člověka a víra 
Dnešní teologie poukazuje na zkušenost, kterou člověk neustále prožívá ve své 

existenci: člověk nikdy nedosahuje sám sebe. 
Bez ustání sám sebe předchází ve svých 
představách a touhách a v ničem se nemůže 
zachytit, aby se stal definitivně sám sebou. 
Člověk žije tak, že předbíhá sám sebe, neustále 
vstupuje do budoucnosti a nezachytí okamžik 
své přítomnosti. Až v okamžiku, kdy se čas 
člověka skončil a on vkročil do věčné 
přítomnosti, dosáhl své bytí a může se v něm 
rozvíjet. Jeho život se přestal řítit jako dravý 
horský potok a stává se jakoby klidným 
horským jezerem. 
 

Člověk musí projít smrtí, aby se jeho bytí mohlo 
přiblížit k Bohu. Během pozemského života se 

člověk pohybuje ještě velmi daleko od principu své existence. Řídí se lidmi, 
věcmi, událostmi a vlastními touhami. Někdy nemá žádné místo pro Boha. Proto 
se musí zbavit všeho, na co je bytostně navázán. Člověk, který prochází smrtí, 
zbavuje se všeho, co mu do té doby překáželo v pohledu na Boha. Smrt je tedy 
uvolnění k absolutní svobodě. Jí je člověk vydán Bohu do rukou. Už se před ním 
nemůže ukrýt. Zde končí strašné dobrodružství lidské vzdálenosti od Boha, do 
které se člověk vrhl. 
 

Racionální a teologické úvahy v konečném důsledku osvěcuje víra. Ona nás učí, 
že v momentě smrti se život nekončí, ale pouze mění. Děje se tak pod vedením 
toho, který je Životem i Pramenem každého života. V Knize Zjevení Bůh říká 
o sobě: "Já jsem Alfa a Omega, Začátek i Konec" (Zj 21, 6). Vše tedy, co žije, 
od Boha pochází a k Bohu se vrací. Setkání s Bohem bude současně soudem 
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nad celým naším životem. Ježíš říká: "Já jsem světlo světa" (Jan 8, 12). V jasu 
tohoto světla posoudíme sami, zda "skutky našeho života byly konány v Bohu" 
(srov. Jan 3, 21). Ovocem tohoto soudu bude rozhodnutí, jaké vykonáme. Bude 
to vrcholné vypětí celého našeho bytí. 
 
Společenské tendence ve vztahu k smrti 
Švýcarský kardinál Kurt Koch konstatuje, že dnes můžeme hovořit 
o pronikavém vytlačováni smrti z osobního a společenského života. První 
známky stárnutí na našem obličeji retuše různými kosmetickými krémy, aby 
nikdo nemohl odhalit, jak neúprosně směřujeme k smrti. Nemocné a trpící lidi 
posíláme za dostatečně sterilní zdi domovů důchodců a hermeticky uzavřených 
klinik, takže smrt se může odehrávat jen v bílých místnostech v přítomnosti 
technicky vyspělých lékařských přístrojů. Pokud tedy pro dnešního člověka 
zůstává transcendenci nedostupná, má potřebu hledat a tvořit nebe na zemi. Pro 
toto úsilí se nabízejí pouze tři projevy: zábava, práce a láska. A tak hrozí velké 
nebezpečí, že lidé si dnes užívají zábavy až k smrti, pracují až k smrti a milují 
až k smrti. Zároveň se však setkávají i s pravdivou a tvrdou životní moudrostí, 
že kdo chce ze země udělat nebe, spolehlivě z ní udělá peklo. Proto jsou dnes 

křesťané vyzýváni, aby 
svědčili o tom, že naděje na 
věčný život nezatemňuje po-
hled na pozemský život, ale 
právě naopak, dává pozem-
skému životu vnitřní vyrov-
nanost, která pramení z víry. 
 

Podobný názor vyslovuje 
i známý papežský kazatel 
Raniero Cantalamessa. Podle 
něj se světská a laická kultura 

rozhodli myšlenku na smrt vymýtit a udělat z ní tabu. Obecně se konstatuje, že 
o posledních věcech člověka se mezi slušnými lidmi nemá mluvit na veřejnosti. 
Tato krize křesťanské hodnoty má podle Cantalamessy dvojí příčinu. Jedna 
pochází zvenčí a způsobil ji útok světské  kultury. Druhá je vnitřní a způsobena 
tím, že se tato hodnota prožívá a ohlašuje velmi zamlženě. Povzbuzuje kněze 
a laiky, aby připomínali, že ten velmi starý trest nebyl nikdy zrušen: "protože 
prach jsi a v prach se obrátíš" (Gn 3, 19) a memento more - pamatuj, že musíš 
zemřít! Smrt sama se tak stává velkým křesťanským kazatelem. Káže, ať je to 
komu "vhod", nebo "nevhod" (srov. 2 Tim 4, 2). Káže na každém rohu, v domě 
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i mimo něj, na venkově i ve městě, v novinách i v televizi. Nikdo ji nedokáže 
umlčet. Je třeba se přinutit poslechnout si ji. Může se stát naším spojencem, jen 
pokud ji dokážeme podpořit, připustit ke slovu a shromáždit pro ni posluchače. 
 

V celých dějinách bylo na-
psáno velké množství knih, 
které vysvětlovali Boží plán 
s člověkem a celým lid-
stvem. I dnes je mnoho 
autorů, kteří se věnují 
velkým tématům o Bohu, 
kosmu a člověku. V literár-
ním a mediálním světě vlád-
nou spisovatelé, kteří jsou 
ovlivněni hnutím New Age. Nejznámější z nich je brazilský spisovatel Paulo 
Coelho. Kromě mnoha názorů, které jsou neslučitelné s katolickou vírou 
a teologií, je ve značné míře podporováno učení o reinkarnaci. Přitažlivost 
reinkarnace v evropské společnosti má několik příčin. Jsou to myšlenky 
o pokroku s očekáváním, že v příštím znovuzrození bude mít individuum účast 
na univerzálním pokroku. Zájem o reinkarnaci je vyjádřením hledání vlastní 
identity zároveň s domněnkou, že odpověď lze nalézt v minulosti. V neposlední 
řadě je to i postoj lidí, kteří si nenašli cestu ke křesťanství nebo z něj odešli 
a hledají něco jiného. Je to vidět například i ve vymýšlení speciálních nebeských 
příbytků: hokejové nebe, fotbalové nebe, herecké nebe, psí nebe… Osobně jsem 
několikrát zažil, že v krematoriu byla pro příbuzné důležitější píseň Jany 
Kirschner Pokoj v duši s refrénem "Pokud soudit tě chtějí, ať soudí jen…" nebo 
píseň Johna Lennona Imagine než modlitba Otčenáš za spásu duše zesnulého. 
 

Křesťané, kteří jsou také náchylní přijímat tyto názory, by měli spíše věřit 
a vyznávat, že podle biblického podání je lidská existence jedinečná a biblické 
texty neznají vzkříšení po prožitých mnoha životech prostřednictvím 
reinkarnace. Reinkarnace umenšuje jedinečný význam života a odpovědnost za 
něj. Stojí v protikladu ke křesťanské naději, která chápe dějiny jako zaměřené 
na cíl a ne jako "věčný návrat do stejného". 
 
Připravenost na smrt 
Ježíšova eschatologická podobenství, zejména podobenství o bdělém sluhovi 
(srov. Lk 12, 42 - 48) a podobenství o nerozumných a moudrých pannách 
(srov. Mt 25, 1-13), spojuje připravenost s bdělostí. Emeritní papež Benedikt 
XVI. vysvětluje, že bdělost na jedné straně znamená, že člověk se neuzavře do 
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přítomného okamžiku a nezačne se oddávat hmatatelným věcem, ale že dokáže 
svůj pohled pozvednout nad časovost a malicherné požadavky. Bude zaměřen 

na Boha, aby od něj přijal kritérium i schopnost 
správného jednání. Bdělost se pak může stát 
otevřenou vůči dobru, pravdě, Bohu uprostřed 
nejednou nepochopitelného světa a uprostřed 
moci zla. Bdělý člověk se bude snažit konat to, co 
je správné, nebude žít podle vlastních přání, ale 
podle požadavků víry. Výzvu na bdělost nabízejí 
i hraniční situace člověka. Ony pomáhají člověku 
vidět, že materiální hodnoty, které shromáždil, 
nebo pocty, vyznamenání a vlivy, které měl, 
nejsou tím posledním ani tím pravým. Hraniční 
situace může a nemusí člověk využít, aby 
revidoval svůj postoj k hodnotám. 
 

Podobenství o věrném sluhovi má i takové poučná 
slova: "Toho sluhu, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nesplnil jeho 
vůli, velmi zbijí. Toho, který ji neznal a udělal něco, za co si zaslouží bití, bude 
bit méně" (Lk 12, 47-48). Z těchto Ježíšových slov vyplývají tři postoje člověka 
k smrti. Prvním postojem je touha dělat v životě všechno tak, jako by měl člověk 
v každé chvíli zemřít. Žije podle evangelia s vědomím, že všechno, co dělá, dělá 
pro věčnost. Druhý postoj se projevuje kalkulacemi. Člověk ví, co má dělat, ale 
odkládá všechno do budoucna. Takový postoj je vypočítavý a nedůstojný vztahu 
k Bohu, ale i k vlastní spáse. Může být i třetí postoj, když člověk bez vlastní 
viny nezná vůli Pána Boha. Pokud takový člověk žije podle hlasu svědomí 
a prožívá život čestně, nebude vyloučen z Božího království. 
 
Brát život vážně 
Umíráme každý den, abychom jednoho dne zemřeli naposledy. Se vzpomínkou 
na smrt musí jít spolu i to, že život bereme vážně. Myšlenka na odchod z tohoto 
světa nemůže vést k podceňování života. Kdo bere vážně smrt, ten bude brát 
vážně i život. On je Božím darem. Je třeba ho tedy ochraňovat a prodlužovat. 
Tím více, že cesta do věčného štěstí vede skrze dobro vykonané v dočasnosti. 
Vážné chápání života znamená jeho využití ke konání dobra. Život využít ke 
konání dobra se stává pramenem radosti, kterou dokonce ani myšlenka na smrt 
nedokáže odejmout. Pamatování na smrt a vážné chápání života vyžadují zůstat 
v přátelství s Bohem. 
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Křesťané, u kterých je středem jejich víry 
vzkříšený Kristus, mají za úkol, aby 
zodpovědně a v duchu služby zachovali mezi 
lidmi živou připomínku na smrt. Ne z cynis-
mu, ani z touhy po senzacích ze záhrobního 
světa a ani ne z touhy pohrdání životem, ale 
z touhy dát životu váhu a ukázat jeho 
závažnost. Neboť jen ten, kdo má motiv, pro 
který chce zemřít, snadno si sám před sebou obhájí i motiv, proč chce žít. Myslet 
na smrt znamená žít ještě aktivněji a hodnotněji, aby se smrt mohla stát 
vrcholnou událostí života. 
 

(podle KN) 
 
 

Tajemná setkání otce Pia 
s dušemi z očistce 

 

Bůh vybral P. Pia, aby v naší lhostejné době připomněl nadpřirozeno. 
Jeho vnitřní život se stal viditelným skrze jeho nesmírné utrpení a známé 
stigmata. Jaká byla setkání otce Pia s dušemi z očistce, které stále 
potřebují naše modlitby? 
 
Jeden zážitek popsal v svědectví biskupovi z Melfi, Monsignoru Albertu 
Costovi, a také představenému svého kláštera, otci Lorenzovi ze San Marco. 

Následuje záznam jeho slov 
ve třetí osobě: "V jeden 
zimní večer, akorát po silné 
sněhové nadílce, byl 
v klášterní pokoji pro hosty 
a sedíc u krbu se modlil. 
Najednou se vedle něj 
posadil stařec, který měl na 
sobě starodávný plášť, jaký 
se v té době stále nosil na 
venkově na jihu Itálie. Páter 
Pio o něm řekl: "Neuměděl 
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jsem si představit, jak se v tomto nočním čase dostal do kláštera, protože 
všechny dveře byly zamčené. Zeptal jsem se ho, kdo je a co chce." Stařec mu 
odpověděl: "Otče Pio, jsem Pietro Di Mauro, syn Nicoly, přezdívaného Precoco. 
Zahynul jsem při požáru 18. září 1908 v tomto klášteře, když to byl útulek pro 
staré lidi, v cele číslo čtyři. Udusil jsem se v plamenech, jak jsem usnul na 
slamníku, který zapálila moje cigareta. Přicházím z očistce. Bůh mi dovolil přijít 
sem, abych tě poprosil odsloužit za mne mši. Díky ní budu moci vejít do ráje." 
Páter Pio mu přislíbil, že v následující ráno odslouží mši za jeho vysvobození. 
Pak ho chtěl doprovodit k bráně konventu. Neuvědomil si, že dveře byly zavřené 
a zamčené. Takto si na to vzpomínal: "Otevřel jsem je a rozloučil jsem se s ním. 
Měsíc osvětloval nádvoří, zasypané sněhem. Teprve když mi zmizel z očí, 
pronikl mě strach, zavřel jsem dveře, vrátil se do pokoje pro hosty a tam mi 
přišlo mdlo." Když o tom vyprávěl gvardiánovi konventu, otci Paolini di 
Casacalenda, ten si chtěl údaje ověřit. Zašli tedy na matriku obecního úřadu, kde 
jim dovolili nahlédnout do seznamu zemřelých v roce 1908. V něm se uvádělo, 
že jistý Pietro Di Mauro skutečně zahynul na udušení a popáleniny 18. září 1908 
během požáru v konventu, tehdy používaném jako útulek, v cele číslo čtyři. 
 

Přibližně v téže době měl Pater Pio i jiné zjevení 
duše z očistce. Vyprávěl o něm těmito slovy: 
"Jednou večer jsem byl sám v chóru kostelíka a jak 
jsem se modlil, najednou mě vyrušil zvuk kroků 
a zvuky, které jsem pokládal za posouvání svící 
a váz na hlavním oltáři. Myslel jsem si tedy, že tam 
někdo musí být, a zavolal jsem: "Kdo je to?" Když 
nikdo neodpovídal, vrátil jsem se k modlitbě. Opět 
mě však vyrušily tytéž zvuky a dokonce jsem měl 
dojem, že jedna svíce před sochy Panny Marie spadla. Chtěl jsem vidět, co se 
děje, a tak jsem se postavil, přešel k mřížce a v slabém světle při svatostánku 
zahlédl mladého řeholníka, jak uklízí. Na otázku, proč je tam potmě a kdo 
vlastně je, odpověděl, že je jedním ze spolubratří, který tam byl kdysi 
v noviciátu. Pokračoval, že za to, že zanedbával poklonu Ježíši, když přecházel 
před oltářem, a neprojevil dostatečnou úctu Nejsvětější Svátosti uchovávané ve 
svatostánku, je stále v očistci. "Ale Bůh ve své nesmírné dobrotivosti mě sem 
poslal, abys mohl urychlit čas, kdy se budu moci radovat v ráji. Pros za mě!" 
V domnění, že budu svými slovy velkodušný, jsem odpověděl: "Budeš v ráji 
zítra ráno, když budu slavit mši svatou." Nato ta duše zvolala: "To je kruté!" 
A s pláčem zmizela. Ten nářek zanechal v mém srdci takovou ránu, že ji budu 
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cítit celý život. Mohl jsem totiž tu duši poslat do ráje hned, ale odsoudil jsem ji 
zůstat ještě další noc v ohni očistce." 
 

Je zajímavé, že P. Pio se později takto vyjádřil: "Po cestě k našemu konventu 
přichází tolik duší zemřelých, kolik jich přichází živých." Není pochyb, že otce 
Pia navštívilo množství duší z očistce, které toužily po jeho modlitbách, obětech 
a výkupném utrpení, aby odtud mohly být zachráněny. 
 

Modleme se tedy za duše zesnulých každodenně, nejen v "dušičkovém" oktávu. 
 
 

Překvapující tajemství duší v očistci 
 

Už několik let se v listopadovém farním zpravodaji věnujeme knize 
Prekvapujuce tajomstovo duší v očistci. Stejně tak je tomu i letos. 
 

Marie Simma je rakouskou mystičkou. Byla obyčejnou selkou, která se už od 
svého dětství velmi modlila za duše v očistci. Ve věku 25 let byla obdařená 
velmi zvláštním a ojedinělým charismatem v církvi. Už 50 let ji díky osobitému 
Božímu daru navštěvují duše z očistce. Vyprávění Marie Simmy sepsala sestra 
Emmanuela. 
 
„Obyvatelé“ očistce 
Sestra Emmanuela: „Marie, jsou rozdíly ve stupních očistce?“ 
Marie Simma: „Ano, je velký rozdíl ve stupni duchovního utrpení. Každá duše 
má své vlastní utrpení, které odpovídá jí samotné...“ 
 

Sestra Emmanuela: „Ví duše v očistci, co se stane ve světě?“ 
Marie Simma: „Neví všechno, ale ví hodně věcí.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Říkají vám tyto duše, co se stane?“ 
Marie Simma: „Řeknou pouze jednoduše, že „něco je přede dveřmi“, neřeknou 
však co. Řeknou pouze tolik, kolik je potřeba na to, aby se lidé obrátili.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Je utrpení v očistci bolestnější než velké utrpení zde na 
zemi?“ 
Marie Simma: „Ano, ale pouze symbolicky. Způsobuje to větší utrpení v duši.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Přichází Ježíš osobně do očistce?“ 
Marie Simma: „Nikdy mi to žádná duše neřekla. Do očistce přichází pouze 
Boží Matka. Jednou jsem se jedné duše z očistce zeptala, zda hledala duši, na 
kterou jsem se ptala. 
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Odpověděla mi: „Ne, Matka milosrdenství nám řekla, jak to je. Ani svatí 
nechodí do očistce, ale andělé tam jsou. Je zde svatý Michal, a každý anděl 
strážný je u své duše.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Co dělají andělé strážní v očistci?“ 
Marie Simma: „Utěšují a pomáhají duším. Ty je mohou dokonce i vidět.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Dnes hodně lidí věří v reinkarnaci. Co nám o tom říkají 
duše?“ 
Marie Simma: „Duše říkají, že Bůh nám dává pouze jeden život.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Někdo říká, že celý jeden život na poznání Boha nestačí 
a na to, aby měl člověk opravdu čas se obrátit, a že to není spravedlivé. Co byste 
jim odpověděla?“ 
Marie Simma: „Všichni lidé mají svůj vnitřní hlas. I ti, kteří jsou jen matrikový 
katolíci, rozpoznají instinktivně Boha. 
Úplně nevěřící člověk neexistuje. Každý člověk má svědomí od Boha, vnitřně 
rozpozná dobro od zla, samozřejmě na různých stupních, a umí to dobře 
rozlišovat. S tímto svědomím se každý člověk může stát blaženým.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Co se stane s lidmi, kteří spáchají sebevraždu? Navštívily 
Vás už tyto osoby?“ 
Marie Simma: „Až doposud jsem se nikdy nepotkala s případem sebevraha, 
který by byl stracený. To však neznamená, že takové případy neexistují, dost 
často mi duše říkají, že nejvíc jsou zodpovědní ti, kteří s nimi žili, když byli 
lhostejní, anebo když odpovídali na pomluvy.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Litují tito lidé toho, že spáchali sebevraždu?“ 
Marie Simma: „Ano, ale sebevražda je někdy způsobená duševní chorobou. 
Když potom vidí věci v Božím světle, litují toho, neboť najednou pochopí, kolik 
milosti bylo pro ně připraveno na dobu, kdy měli ještě žít. Vidí tento čas, který 
jim zůstal. Vidí také všechny duše, jimž mohli pomoci, kdyby byli obětovali 
zbytek svého života Bohu. To, co je nejvíc bolí je, když vidí, co všechno mohli 
udělat, a neudělali, neboť si zkrátili život. Když je příčinou sebevraždy nemoc, 
Pán to bere do úvahy.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Navštívily Vás osoby, které samy sebe pomalu ničili, 
například předávkováním se drogami?“ 
Marie Simma: „Ano, nejsou ztracené. Závisí to na tom, proč drogy braly, ale 
musí trpět v očistci.“ 
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Sestra Emmanuela: „Když Vám například řeknu: „Velmi ve svém těle trpím, 
i ve svém srdci, je to pro mě velmi těžké, chtěla bych zemřít.! Co dělat?“ 
Marie Simma: „Ano, je to dost často. Řekla bych: „Bože můj, mohu obětovat 
tuto bolest na záchranu duší?“ Pán mi víru a odvahu. Avšak dneska už to nikdo 
neřekne. Lze také říci, že tímto skutkem získá duše velký pocit blaženosti pro 
nebe, kde jsou tisíce různých blažeností, ale každý tam prožívá svoji plnou 
blaženost, všechna přání se mu splní. Každý ví, že si víc nezaslouží.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Přišli Vás navštívit také ti, co vyznávají jiná 
náboženství?“ 
Marie Simma: „Ano, jsou šťastní. Ten, kdo svoji víru prožívá dobře, je šťastný. 
Avšak nejvíc pro nebe lze získat prostřednictvím katolické víry.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Jsou také náboženství, která jsou pro duši špatná?“ 
Marie Simma: „Nám katolíkům jsou nejbližší ortodoxní a protestanti. Je hodně 
protestantů, kteří se modlí růženec. Sekty jsou velmi špatné. Je třeba udělat vše 
pro to, abychom ze sekty odešli.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Jsou v očistci i kněží? “ 
Marie Simma: „Ano, je jich tam hodně... Nepomáhali respektovat 
sv. Eucharistii, a tím trpí celá víra. Často jsou v očistci proto, že zanedbávali 
modlitbu, což zmenšilo jejich víru. Je však hodně i těch, kteří se dostali přímo 
do nebe.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Co byste řekla knězi, který by chtěl být opravdu knězem 
podle Božího srdce?“ 
Marie Simma: „Poradila bych mu, aby se hodně modlil k Duchu Svatému 
a každý den růženec.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Jsou v očistci i děti?“ 
Marie Simma: „Ano, ale v očistci nejsou dlouho, a není to pro ně velmi 
bolestné, neboť neumí dobře rozlišovat.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Kolik bylo nejmenšímu dítěti, které jste viděla?“ 
Marie Simma: „Čtyři roky. Byla v očistci proto, protože na Vánoce dostala od 
rodičů panenku. Její sestra, dvojče, také dostala panenku. Toto čtyřleté děvčátko 
si panenku rozbilo. Potají a s vědomím, že ji nikdo nevidí, vyměnila svoji 
rozbitou panenku za panenku svojí sestry. Ve svém malém srdéčku velmi dobře 
věděla, že způsobí sestře bolest. Věděla také, že je to lež a nespravedlnost. Za to 
vše se děvčátko dostalo do očistce. Děti mají živější svědomí, než dospělí. U nich 
je třeba bojovat proti lži, na kterou jsou velmi citlivé.“ 
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Sestra Emmanuela: „Jak mohou rodiče pomoci při formování svědomí svých 
dětí?“ 
Marie Simma: „Zaprvé dobrým příkladem, to je nejdůležitější a potom 
modlitbou. Rodiče mají žehnat svoje děti a učit je o věcech Božích.“ 
 

Sestra Emmanuela: „Které postoje našeho srdce mohou definitivně zatratit 
naši duši a přivést ji do pekla?“ 
Marie Simma: „Když někdo nechce jít k Bohu.“ 
 

Z knihy Prekvapujuce tajomstvo duší v očistci 
Zpracoval R. Mašek 

 
 

Nebojme se Ježíšova království 
 

Už devadesát jedna let slavíme neděli Krista Krále. I předtím křesťané 
obecně uznávali, že Ježíš je Pánem a Králem všeho stvoření. 
Slavnostně to 11. prosince 1925 proklamoval papež Pius XI. 
 
Bylo to v období po první světové válce. V dobách, kdy byl zavražděn ruský car 
Michal II., když musel odejít do vyhnanství poslední rakousko-uherský císař, 

blahoslavený Karel I., když po smrti Vladimíra I. 
Lenina se do čela bolševiků dostal Josef Stalin 
a v Mexiku byla nová ústava zaměřena proti Církvi. 
Právě během pronásledování Církve v Mexiku 
rozstřílený otec Michal Pro SJ dokázal vykřiknout: 
"Ať žije Kristus Král!" 
 

V tomto historickém kontextu chtěl papež připome-
nout, že lidská moc je ohraničena a pomíjivá. Pánem 
dějin, Alfou a Omegou, je Ježíš Kristus. 
 
Ježíšovy obrazy a Pavlovo vyznání 
Ježíš Kristus o svém království řekl Pilátovi, že není 
z tohoto světa (Jan 18, 36). Čím je tedy toto 
království? Jelikož je pro nás tajemstvím, Ježíš nám 

ho přibližoval pomocí srozumitelných obrazů. Přirovnal ho k hořčičnému zrnu, 
které vyrůstá do rozměrů velkého stromu. Je jako kvas, který prokvasí mouku; 
síti, která zachycuje různé ryby; vzácné perly; pokladu zakopanému na poli; 
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zrnu, které je často zahlušené starostmi a věcmi každodenního života  
(Mt 13, 3 - 50). 
 

Svatý Pavel už po smrti a vzkříšení Ježíše a po Letnicích napsal v listu 
Kolosanům, že v Kristu "bylo stvořeno všechno na nebi a na zemi … Všechno 
je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a vše v něm spočívá" 
(Kol 1, 16-17). Je to jeden z nejkrásnějších hymnů o Ježíši Kristu. 
 

Mešní preface hovoří o Ježíšově království, že je to království pravdy i života, 
svatosti i milosti, spravedlnosti, lásky i pokoje. Je to tedy království, jehož 
podstatu tvoří duchovní, univerzální, nadpřirozené hodnoty. 
 
Království má začátek v čisté duši 
Pán Ježíš říkal, že jeho království je již blízko. Proto vyzýval: "Obraťte se 
a věřte evangeliu!" (Mk 1, 15). Abychom mohli vejít do tohoto království, 
musíme se jakoby opět narodit z vody (křtu) i Ducha Svatého (rozhovor 
s Nikodémem; Jan 3, 3-8). Ono je skutečností, která již existuje a působí. Řekl: 
"Boží království je mezi vámi" (Lk 17, 21). Zavazuje v něm zákon lásky k Bohu 
i bližnímu, deset Božích přikázání, jakož i osm blahoslavenství. V jeho vývoji 
se mohou objevit těžkosti, překážky. Pán Ježíš doporučuje modlitbu o jeho 
vzrůst: "Přijď království tvé" (Mt 6, 10). 
 

Boží království je darem Boha pro člověka. Bůh nás povolává do své vinice 
a zve ke spolupráci na jejím rozvoji.  
 

Do tohoto království jsou povoláni všichni, i když vstupují do něj jen vyvolení. 
Zlí lidé (koukol) budou z něho vyloučeni (srov. Mt 13, 24-30).  
 

Pán Ježíš během tří 
let své práce po-
stupně budoval toto 
království. Když se 
vrací k Otci, předal 
apoštolům jeho ve-
dení i péče o jeho 
další pokrok. Jeho 
završení bude při 
jeho druhém pří-
chodu. Po posled-
ním soudu nastane plnost Božího života, který Apokalypsa nazývá novým 
nebem a novou zemí, "neboť první nebe a první země pominuly" (Zj 21, 1). 
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Bude to proměněný vesmír a v něm Církev v poslední fázi svého vzrůstu 
i rozkvětu. 
  
Životem svědčíme o Božím království 
Zásluhou křtu jsme se ocitli v náručí Kristova království. Současně jsme členy 
pozemského království v různých jeho formách. Víme, že ono je proměnlivé, 
náhodné, často klamné. Proto je pro nás důležitý i radostný fakt, že máme trvalý, 
opěrný bod v Kristu, v jeho království. Ježíš nám dal poslání a úkoly, ať už 
v rodině nebo v zaměstnání, které máme splnit. Dostali jsme od Boha určité 
množství talentů. Máme se snažit rozmnožit jejich čestným, křesťanským 
životem. Království musí vzrůstat i díky naší spolupráci s Kristem. 
  
Království v zkoušce 
Od 18. století začala evropská společnost zavrhovat Boha jako pramen 
a náboženství jako základ společenského života. Začala se propagovat laická 
vize člověka, státu i světa. To postupně vedlo k odkřesťanštění společnosti, 
kultury i zvyků. Co už vidíme i u nás. Projevuje se to v náboženské 
a společenské lhostejnosti, ve vylučování náboženství z výchovy, 

zpochybňovaly autority Církve, v budování 
společnosti jakoby Bůh nebyl. Důsledkem této 
politiky jsou konflikty, morální chaos, války, 
rozvrácené rodiny a sebevědomé zneuctívána Božích 
přikázání. Veřejné vyznání se ke Kristovu království 
se vnímá jako fundamentalismus a netolerance. 
 

Boj proti Kristovu království však přinesl i velké 
požehnání. Na celém světě si mnohé děti Božího 
království uvědomili, že musí na všech fórech 
vydávat svědectví věrnosti i za cenu bolesti a smrti. 
 

Do obchodu, kde kupovali i prodávali umělecká díla, 
jistý člověk přinesl dřevořezby - krucifix, před 

kterým se modlívali pokolení jeho předků. On ztratil víru. Chtěl zpeněžit tento 
předmět, který nepotřeboval. Zeptal se tedy: Jakou hodnotu má ten Kristus? 
Tato otázka je důležitá i aktuální i pro každého z nás. Jakou hodnotou je pro nás 
Kristus? Od odpovědi na tuto otázku závisí kvalita našeho života na zemi 
a věčné štěstí po smrti.  

(podle KN) 
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Pokračujeme v našem výletu po římských bazilikách. 
 

Bazilika sv. Petra ve Vatikánu 
 

Papežská bazilika svatého Petra ve Vatikánu (Basilica Papale di San 
Pietro in Vaticano), jedna ze čtyř papežských bazilik, je nejslavnější 
a nejvíce navštěvovaná svatyně na světě. Tento renesančně-barokní 
chrám je obecně uznávaným centrem katolicismu. 
 

 
 

Bazilika sv. Petra je největší ze čtyř papežských bazilik, které se nacházejí 
v Římě. Přestože není katedrálou římského biskupa, přesto je centrem, na který 
se obrací celý katolický svět. O její důležitosti jako sakrální stavby, jakož 
i významné historické památky svědčí neutuchající zájem věřících a turistů 
z celého světa. 
 

Svatopeterská bazilika je místem největších veřejných projevů katolického 
náboženství, konají se v ní papežská slavení na největší křesťanské svátky - 
Vánoce, Svatý týden, Velikonoce, také svatořečení, konzistoře, svaté roky, ale 
i mnoho jiných slavností. V tomto chrámu se uskutečnily i dva významné 
koncily v církvi - První vatikánský koncil za pontifikátu bl. Pia IX. a Druhý 
vatikánský koncil za pontifikátu papežů sv. Jana XXIII. a bl. Pavla VI. 



Farní zpravodaj 

 
- 28 - 

Centrum - hrob sv. Petra 
Bazilika je postavena nad hrobem prvního papeže sv. Petra, apoštola. Proto má 
toto místo pro Církev velký duchovní význam. Jak potvrzují historické 
dokumenty, k Petrově smrti došlo v souvislosti s pronásledováním křesťanů 
během vlády císaře Nera. Popravili ho na místě Nerova cirku, který se nacházel 
u jižní zdi současné baziliky. Vedle cirku byl i hřbitov, na kterém pohřbili 
apoštola. Toto místo bylo 
odnepaměti místem zvláštní 
úcty. Císař Konstantin chtěl 
uctít místo posledního odpo-
činku sv. Petra, a proto nad 
jeho hrobem dal postavit 
chrám. Hrob sv. Petra se 
nachází přesně pod papež-
ským oltářem baziliky a je 
hlavním cílem návštěvy 
mnoha poutníků, kteří při-
cházejí do Říma a poznávají 
kořeny svého náboženství. 
 
Dvě baziliky sv. Petra 
Císař Konstantin dal postavit baziliku sv. Petra, jejíž výstavba se dokončila 
kolem roku 337. Její vzhled je dnes znám pouze z dobových kreseb; měla pět 
lodí, přičemž hlavní loď byla zakončena dominantní půlkruhovou apsidou. Celá 
stavba včetně atria měla délku přes 240 metrů. Každý papež se snažil o zkrášlení 
této baziliky. Ve 14. století však papežové museli opustit Vatikán a dalších 
70 let byl chrám opuštěný a chátral, proto se papežové po návratu do Vatikánu 
usilovali o jeho obnovu. Papež Julius II. se rozhodl pro radikální krok. Stávající 
stavbu dal z větší části zbourat a dal postavit novou baziliku. 
 

V roce 1506 byl položen základní kámen baziliky a stavbou pověřili mladého 
architekta Donato Bramante. První náčrt ještě předpokládal kostel s půdorysem 
ve tvaru řeckého kříže, s hlavní kupolí a se čtyřmi vedlejšími kupolemi. 
Nakonec však Bramante překreslil projekt do prodlouženého bazilikálního 
tvaru. Na stavbě se vystřídalo několik architektů, nejznámějšími byli Raffael 
Santi a Michelangelo Buonarroti, který je autorem nádherné kopule nad oltářem 
baziliky. Během jeho života se však na kopuli nic podstatného neudělalo, byla 
dokončena až téměř třicet let po jeho smrti. Projekt baziliky se měnil s každým 
dalším architektem. Největší zásluhu na dotvoření baziliky, zejména její průčelí 
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a interiéru, má švýcarsko-italský architekt Carlo Maderna. V hrubých rysech 
baziliku dokončili v roce 1621 a její posvěcení v roce 1626 vykonal papež 
Urban VIII. 
 
Dominanty baziliky 
Z každého vyvýšeného místa v Římě, ze všech stran, vidět nádhernou 
a majestátní kupoli baziliky. Skládá se z vnějšího pláště a vnitřní prostorové 
výztuže a je korunována laternou tyčící se nad mohutným tamburem. Šestnáct 
dvacetimetrových dvoupilířů vytváří střídavě s okny stavební strukturu válcové 
podstavy kopule. Vysokou věž laterny završili sedemnáctimetrovou bronzovou 
dutou koulí s křížem vysokým pět metrů. Spolu s ním bazilika dosahuje výšky 
až 136,5 metru. Zevnitř je kupole nesena čtyřmi pětihrannými pilíři a na její 
dolním okraji je citát z Nového zákona (Mt 16, 18-19): Tu es Petrus… "Ty jsi 

Petr a na té skále zbuduji svou církev 
a brány pekel ji nepřemohou. Tobě dám 
klíče od nebeského království." Každé 
písmeno má výšku více než dva metry. Na 
vnitřní straně kopule jsou mozaiky, které 
zobrazují Krista, apoštoly, papeže a svaté. 
Kupole patří k opravdovým divům 
západní architektury. 
 

Když se poutníci přibližují k bazilice, 
kupole se jim ztrácí před očima a do 
popředí se dostává nádherné průčelí, které 
je široké 114 metrů a vysoké 45 metrů. 
Symetrické průčelí rozdělené do dvou 
podlaží je doplněno osmi kolosálním 
korintskými sloupy a také čtyřmi pilastry. 
Sedm velkých oken dodává bazilice 
monumentální vzhled. Přes okna vchází 
světlo do auly požehnání, kde se konají 

audience pro menší počet lidí a odkud papež vychází, aby z centrálního okna 
baziliky udělil požehnání Urbi et Orbi. Průčelí je na vrchu zakončené 
monumentálními sochami Pána Ježíše Krista a apoštolů.  
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ZAJÍMAVOSTI 
• Délka baziliky sv. Petra ve Vatikánu je 218 m, šířka 137 m, výška 

136,5 m. Její stavba trvala 120 let, vystřídalo se při ní 14 architektů 
a dělalo ji během pontifikátu 20 papežů.  

• Vnitřní stěny baziliky jsou pokryty mramorem a mozaikami; uvnitř se 
nenachází žádný malovaný obraz, pouze mozaiky a sochy.  

• Návštěvníci baziliky mohou vyjít na kupoli po 537 schodech. Z ní je 
nádherný výhled na Vatikán a Řím.  

• Na římském vršku Aventin se nachází bocca di Roma. Jde o klíčovou 
dírku, přes kterou je vidět zahradu Svrchovaného řádu maltézských 
rytířů. Na konci zahrady se v dálce vypíná kupole baziliky sv. Petra, 
která je od tohoto místa vzdálená asi 5 km. 

 

(podle KN) 
 
 

Modlitby k Božímu milosrdenství 
 

Úkon svěření světa Božímu milosrdenství: 
 

Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém 
Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu 
Svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa i každého 
člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, 
přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země 
poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojjediný Bože, 
vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné 
utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna, buď milosrdný 
k námi k celému světu. Amen. 

(Jan Pavel II.) 
 
Modlitba důvěry: 
 

Utíkám se k Tvému milosrdenství, laskavý Bože, který jediný jsi dobrý. 
 

I když je má ubohost veliká a má provinění mnohá, přesto důvěřuji ve Tvé 
milosrdenství, neboť jsi Bůh milosrdenství a od věků neslýcháno, ani země, ani 
nebesa nepamatují, aby duše, která důvěřuje Tvému milosrdenství, byla 
zklamána. Ó Bože slitování, Ty jediný mě můžeš ospravedlnit a neodmítneš mě 
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nikdy, kdykoliv se zkroušená utíkám do Tvého milosrdného Srdce, které 
neodmítlo nikoho, i kdyby byl ten největší hříšník. 

(Deníček 1730) 
 
Modlitba o milost prokazování milosrdenství bližním: 
 

Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, 
Pane, kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho nekonečné milosrdenství, pronikne 
skrze mé srdce a mou duši na bližní. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé 
oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych 
hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc. Pomoz mi, 
Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby 
mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních. Pomoz mi, Pane, aby můj 
jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého 
měla slovo útěchy a odpuštění. Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné 
a plné dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala 
těžší a hrubší práce. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy 
spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným 
odpočinkem je sloužit bližním. Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, 
abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. 
Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty 
zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních 
utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj. (…) 
Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno. 
 

(Deníček 163) 
 
 

Jak slavit Dušičky a proč 

odmítat spiritismus 
 

Projevem lásky a díků zesnulým rodičům, příbuzným a přátelům je 
modlitba, slavení Eucharistie a každodenní oběti za spásu jejich duše. 
V křesťanské víře se nepřipouští vyvolávat duchy, pověrčivost či 
pohanský Halloween. 
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Vážená redakce,  
v souvislosti se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé bych se chtěla zeptat, jak 
duchovně co nejhlouběji prožívat tento den a pomoci mým milovaným zesnulým 
rodičům. Zajímalo by mě, proč se v Církvi odmítá vyvolávání duchů předků, 
pokud věříme ve věčný život a toužili bychom mít s nimi kontakt. 
Děkuji za odpověď. 

Klára 
 
Milá Kláro, 
zkušenost nás učí, že za dobrou smrt se musíme modlit celý život, neboť 
"závěrečná hodina" je často překvapující a ne vždy se vydaří. Když v prvních 
listopadových dnech o něco více stojíme u hrobů a vzpomínáme na své blízké 
a známé, nedá se ubránit i znepokojující otázce v nás: Kde jsou nyní oni a kde 
jsme my? Nestačí však jen vzpomínat na ty, kterým se podle apoštola sv. Pavla 
život neodňal, pouze změnil (srov. 1 Sol 4, 13-14), ani skrývat se za bohatou 

kytici chryzantém. To vše je stále 
málo na to, aby návštěva hřbitova 
nebyla jen zdvořilostní, ale také 
užitečná pro ty, kteří ještě 
nezažívají plnou blaženost s Bo-
hem. Proto pokud jsme opravdu 
někoho milovali v tomto životě, 
naše láska dokáže jít až za hrob. 
 

Největším projevem lásky 
k zesnulým jsou naše modlitby 
s tímto úmyslem, zvláště naše účast 

na mešní oběti a přijímání Eucharistie buď za konkrétní duši nebo za duše 
v očistci (srov. Katechismus Katolické církve, 1055). Na takzvanou očistcového 
adresu můžeme zaslat i vše dobré, co během dne uděláme, případně čeho se 
dokážeme vzdát a nabídnout jako oběť za zemřelé. Život víry, naděje a lásky na 
této zemi je totiž velmi záslužný. Jedním dechem je třeba ještě dodat, že Bůh je 
stejně velkorysý i k obětujícímu se, takže z naší oběti čerpáme i my sami, když 
nás Pán odměňuje vnitřním pokojem a novými milostmi. A vysvobozením 
těchto duší také získáváme vděčné a mocné přímluvce v nebi. 
 

Slovy Písma chci odpovědět i na vaši otázku, která se týká spiritismu, čili 
vyvolávání duchů nebo mrtvých s cílem dozvědět se tajemné věci. Jeho zákaz 
je od samotného Boha uveden v starozákonní Knize Deuteronomium: "Ať se 
u tebe nevyskytne nikdo, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani 
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ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin 
v ohavnosti." (Dt 18, 11-12). Není totiž možné, aby na těchto seancích 
reagovaly duše zesnulých, kteří zemřeli v Boží lásce, ale pouze zlí duchové, 
nebo duše těch, kteří jsou v rukou ďábla. V tomto ohledu jsou stejně 
odsouzeníhodné i různé pověry, které se vážou k umírání člověka či pohřebním 
obřadům. Mezi pohanské praktiky dotýkající se zesnulých s prvky satanismu 
patří bohužel už i v našich školách stále více propagovaný Halloween. Tento 
31. říjnový den, rozšířený z Britských ostrovů, nemá nic společného s nevinnou 
zábavou a už vůbec ne s křesťanstvím. Jeho jádro tvoří násilí, strach, okultismus 
a výzva: "Obdarujte nás, jinak vám něco vyvedeme." Není divu, že v poslední 
době se v tento den stále více zaznamenávají různé druhy násilností, které 
nejednou končí i vraždou. 
 

Milá Kláro, ale i ostatní čtenáři, nedejte si ukrást nebo rozředit tyto dny 
vzpomínek na všechny věrné zemřelé různými praktikami a zvyky, které 
absolutně nemají nic společného s vírou v Krista a ve věčný život s ním. Naopak, 
tyto dny mají být prostoupeny modlitbou a vírou v nekonečné Boží 
milosrdenství, jakož i pravou láskou k živým i zemřelým. 
 

(podle KN) 
 
 

Adventní doba - začátek 

slavení a liturgického roku 
 

Během adventu se v celé církvi uskutečňuje duchovní příprava na svátky 
Narození Páně a připomíná se výzva sv. Jana Křtitele připravit cestu 
Pánu. Nejstarší zmínka o adventu pochází z roku 380. 
 
Vážená redakce, 
zajímalo by mě, kdy se začalo v církvi slavit Adventní období tak, jak to známe 
v současnosti. Také bych chtěl vědět, proč liturgický rok začíná dříve a není 
sladěn s kalendářním rokem. Děkuji. 

Ondřej 
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Milý Ondřeji, 
název advent pochází z latinského slova adventus a znamená příchod. Je to čas 
přípravy na slavnost Narození Páně, kdy si připomínáme první příchod Božího 

Syna mezi lidi. Zároveň jde o dobu, ve 
kterém by se měla lidská mysl zaměřit na 
očekávání jeho druhého příchodu na konci 
věků. 
 

Adventní doba je známa pouze v západní 
církvi. Zdá se, že vznikla na základě vzoru 
příprav před Velikonocemi. Jelikož na 
Západě se slavnost Narození Páně od 
4. století slavila velmi pompézně, tato 
skutečnost vyžadovala soustředit se na 
duchovní přípravu na tento významný den. 
S historicky nejstarší zmínkou o adventu se 
setkáváme v dekretu synody ve španělské 
Zaragoze v roce 380. Další doklady 

o adventu jsou z 5. století. Zdá se, že původně se advent slavil šest neděl 
a příprava na Vánoce začínala již po svátku sv. Martina, biskupa, tedy po 
11. listopadu. 
 

Za časů papeže Řehoře Velikého (590 - 606) se počet adventních nedělí 
zredukoval na čtyři. V liturgické knize zmíněného papeže jsou již formuláře na 
čtyři adventní neděle a také adventní preface. Od dob papeže Lva Velikého (440 
- 461) příprava na Boží narození zahrnovala i centrální myšlenku Pánova 
předchůdce Jana Křtitele a jeho výzvu: Připravte cestu Pánu! Později se do 
popředí adventu dostala i postava proroka Izaiáše. 
 

Významnou charakteristikou adventu je i mariánský motiv a slavení tzv. rorátů 
- mší svatých ke cti blahoslavené Panny Marie. Původně měl advent i charakter 
půstu a pokání, v současnosti se zdůrazňuje nábožné a radostné očekávání 
příchodu Páně. Podle pokoncilní liturgie začíná advent nešporami První 
adventní neděle a končí před nešporami na vigilii Narození Páně. 
 

Jelikož nám liturgický rok zpřítomňuje život, učení a božství Ježíše Krista, 
Církev během něj odkrývá celé tajemství Krista, které se začíná vtělením 
a narozením, pokračuje velikonočním tajemstvím až k nanebevstoupení, ba až 
po seslání Ducha Svatého a očekávání blažené naděje a příchodu našeho Pána. 
Církev jako dobrá matka chce, aby se tajemství Ježíše Krista zpřítomňovalo 
v každém čase, aby se věřící mohli s ním setkat a pocítili milost spásy. Jelikož 
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tajemství Ježíše Krista začíná vtělením, na přelomu 10. a 11. století se liturgický 
rok začal slavit První adventní nedělí, aby se posvátné tajemství Krista 
chronologicky přibližovalo každému křesťanu. Občanský rok se slaví na osmý 
den po slavnosti Narození Páně, kdy je kromě svátku Bohorodičky i připomínka 
Pánovy obřízky. Byl to den, kdy náš Spasitel dostal od Panny Marie a sv. Josefa 
jméno Ježíš, kterým ho podle Lukášova evangelia nazval anděl dříve, než se 
počal v životě své Matky. Jménem Ježíš se tedy každoročně začíná i nový rok 
křesťanského letopočtu. 
 

(podle KN) 
 
 

Zadáno pro manžele a snoubence 
„Dokonalá“ čistota v manželství 

 

Úryvek z dopisu sv. Pavla Efezským 5, 25-32. 
Muži, každý z vás ať má svou ženu rád, jako si Kristus zamiloval církev a vydal 
sám sebe za ni, aby ji posvětil vodní očistnou koupelí a slovem. Tím si chtěl 

církev připravit zářící, bez poskvrny, vrásky nebo 
čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bez vady. 
Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. 
Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. 
Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale 
naopak: dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus jedná 
s církví, protože jsme údy jeho těla. 
 

Proto opustí člověk otce i matku a přilne k své 
manželce, a z obou se stane jen jedno tělo. Toto 

tajemství je veliké důležitosti; chci říci, že se uplatňuje na Kristu a církvi. 
 

Ve výkladových slovnících můžeme najít i takovou definici: "Čistota je 
zdrženlivost od každé sexuální aktivity…". Tato rozšířená definice je 
poznamenána vlivy minulosti, ale určitě neodpovídá současnému křesťanskému 
učení. Jiné slovníky jdou trochu více do hloubky: "Čistota v křesťanství 
nezakazuje pohlavní styk, ale chce, aby byl v souladu s pravidly a pouze s cílem 
početí." 
 

Katolické učení, jehož syntéza se nachází v novém Katechismu Katolické 
církve, říká v bodě 2363: "Spojením manželů se uskutečňuje dvojí cíl 
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manželství: dobro samých manželů (s cílem vytvořit jednotný a pevný svazek) 
a předávání života (s cílem počít potomstvo). Tyto dva významy nebo hodnoty 
manželství nelze oddělit, aniž by se nenarušil duchovní život manželů 
a nevystavila se nebezpečí dobra manželství a budoucnost rodiny. Manželská 
láska muže a ženy je tak postavena na dvojitém požadavku věrnosti a plodnosti." 
 

Vyprávět o sexuálním životě pouze ve vztahu s početím je špatné pochopení 
sexuality a čistoty v křesťanském životě. Z uvedeného nám vyplývá, že manželé 
nežijí v čistotě, jestliže úmyslně odmítají počít potomstvo, a stejně tak nežijí 
v čistotě, pokud sice mají hodně dětí, ale bez lásky, jednoty a věrnosti ve vztahu 
partnerů. 
 
Co tedy je křesťanská čistota? 
Abychom to lépe pochopili, můžeme si pomoci rozlišením mezi stavem 
a ctností, které jsme udělali v předchozím 
schématu. Existuje stav a společenské postavení 
osob, které se nesezdávají, žijí v celibátu 
a v panenství. Ale celibát a panenství nemusí být 
zárukou ctnosti. 
 

Křesťanská čistota je však ctnost duše a jako 
taková je důležitá pro všechny. Svatý otec Jan 
Pavel II. řekl: "Podle křesťanského názoru čistota 
neznamená odmítnutí nebo pohrdání lidskou 
sexualitou. Znamená spíše duchovní sílu, která dokáže bránit lásku před 
nebezpečím sobectví a násilí a vést ji k jejímu plnému rozvinutí" (FC 33). 
 

Je to ctnost každého (nezáleží na stavu a společenském postavení), kdo umí 
v pravdě a lásce žít svou sexualitu (duše, těla a ducha). Známe tedy čistotu 
mnichů a řeholníků (kterou můžeme nazvat "panenskou" čistotou nebo stavem 
"eunuchů pro nebeské království", jak můžeme číst v evangeliu), čistotu 
"celibátníků" (kněží..,), čistotu snoubenců, mládežníků, vdovců, manželů… 
Každý způsob prožívání čistoty má svůj vlastní způsob "nakládání" se 
sexualitou (se svým mužstvím nebo ženskostí). V takovém pojetí dokonalá 
čistota není jen ta "panenská", ale určitě i ta manželská. 
 

Některé sezdané osoby používají svou sexualitu například podle logiky svých 
osobních choutek nebo jen podle logiky požitkářství a neprožívají sexualitu jako 
nástroj jednoty, upevňování a darování se. Sexualita bez lásky je 
charakteristikou světského pojetí sexuality. Nicméně pokud je prožívaná 
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v kontextu plnohodnotného vztahu a zrodu nového života, dostáváme se do 
úrovně svátostného pojetí a do úrovně Božího plánu. 
 

Doporučeným kritériem není sobecké požitkářství (já pro mě a ty pro sebe), ale 
vztah a darování se (čili já pro tebe a my pro život). 
 

Čistota neubírá na důležitosti sexualitě, ale je důležitá právě proto, aby byla 
obohacena a naplněna trvalou životaschopností. Pouze moje láska pro tebe ve 
skutečnosti dokáže dát naší jednotě (tělo-duše-duch) hluboký význam a učinit ji 
plnohodnotně lidskou a naplňující. Jen tělesné pojetí sexuálního života přivádí 
veškerou pozornost na vlastní požitek a jeví se jako neúplné. Čistota, naopak 
naplňuje sexuální život duchem otevřenosti, obětavosti, darování se 
a nezištnosti. Prožívat sexualitu jen pro sebe je ochuzující a neplodné. Není 
naplňující. Když se ti však otevřu, když jsem ochoten se o ni s tebou podělit 
v zájmu naší rodiny, pocítím její velikost, krásu a plodnost. 
 

Čistota ochraňuje manželský svazek před dvěma negativními postoji. A to, když 
se vyžaduje pohlavní styk za každou cenu, nebo když se jménem falešné čistoty 
jednostranně odmítá. V obou případech se jedná proti svátosti manželství 
a páchá se násilí na partnerovi namísto správného prožívání vztahu, Vytvářejí 
se tak rány místo scelování. Takovými postoji se páchají vážně hříchy proti lásce 
a mohou znehodnotit vztah, mohou ho zranit, ba dokonce ho i zničit. Je tu ještě 
i další krok, který jde nad rámec nás dvou. Sexualita zaměřena pouze na nás dva 
a "náš" užitek je určitě bohatstvím. Takové bohatství se však časem vyprázdní, 
pokud naše sexualita není otevřená pro život. To, co dá životaschopnost 
a čerstvost naší sexualitě, jsou děti, buď naše děti, které jsme biologicky zplodili 

a přivedli na svět, nebo děti, které jsme si adoptovali 
nebo dostali do opatrování. 
 

Čistota určitě není způsob, jak "přivřít kohoutek" 
radosti, ale právě naopak, jak prožívat bohatší, 
plnější a trvanlivou radost. "Slib" (nebo ho říkejme 
dar, závazek) úplné a dokonalé čistoty je tedy 
naprosto neodmyslitelný pro manžele. 
 

Manželství, které nežije v čistotě (čili nebuduje 
správný vztah a není otevřené pro potomstvo), je 
složeno ze dvou lidí, kteří nemají v úmyslu se 

skutečně milovat, ale navzájem se využívat, aby si zajistili určité osobní 
potěšení. Nicméně toto je přidušení lásky. Pouze čistota může zachránit 
manželství. 
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Uvědomme si, že čistota není jen povinnost a závazek. Je také Boží dar a milost, 
která zachrání můj - náš život a udělá ho bohatším. Sexuální život určitě není 
jen požitek a ústupek pro ty, kteří se rozhodli žít v páru. Je i pomocí. Bůh mi 
daroval tebe, abych měl po svém boku pomoc, která mě přijímá a uzdravuje 
moje rány svou láskou. Bůh nám daroval děti, které jsou závazek a dar. Jaký by 
měl význam můj - náš život bez nich? Dobře prožívaná sexualita je cesta, na níž 
je ve hře naše svatost. Když je sexualita prožívána správně, je "asketickou 
cestou", která nás přivádí ke svatosti a do nebeského království. 
 

Možná já jako muž / žena, bych nehledal instinktivně ze 
všeho nejdříve své osobní dobro. Co se však stane 
v manželském vztahu? Přesně tento vztah s tebou 
(s tebou, která mě napomínáš za mé sobectví, která mi 
předkládáš tvé potřeby, které bych si sám ani 
neuvědomil nebo si je ani nechci uvědomit, která mi 
připomínáš, že máš jiné rytmy a učíš mě je 
respektovat…), tento manželský vztah, ke kterému 
neodmyslitelně patří i tělesno, je neutuchajícím 
cvičištěm, kde se učím překonat sám sebe, abych se naučil milovat. Je skutečnou 
školou každodenní oběti, trpělivosti, důvěry, altruismu, závazku chudoby, 
poslušnosti, čistoty. Je školou, kde se učím skutečné lásce podle obrazu 
manželské lásky Krista ke své Církvi tak, že překonávám své malé i velké 
sobectví. Jinými slovy: Cesta sexuality je školou odbourání instinktu sobectví, 
abychom mohli přijmout skutečnou Lásku. Čistá sexualita se proto pro nás stává 
nástrojem manželské spirituality. 
 

"Úkony, kterými se manželé intimně a čistě spojují, jsou čestné a důstojné, 
a pokud se konají způsobem skutečně lidským, vyjadřují a napomáhají 
vzájemnému darování se, kterým se navzájem radostně a vděčně obohacují" 
(Gaudium et spes, 49). 
 
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE A PRÁCE V PÁRU 
Nejdříve se každý samostatně na několik minut zamyslí nad otázkami a udělá si 
poznámky. Pak si v páru zkonzultujeme odpovědi. 
 

? Existují v našem sexuálním životě aspekty, které by se podobaly 
"přinucování partnera", nebo uzavírání se, nebo na vydírání …? 

 

Tyto otázky si můžeme položit z pohledu sexuálního soužití i z pohledu početí 
potomstva. 
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Tato prověrka může velmi snadno sklouznout do kritizování partnera, do pozice 
"oběti" nebo do hledání a poukazování vin. Všechno to, k čemu se postavím - 
však to víme - bude plodit jen vzájemnou nervozitu. Zkusme proto aplikovat 
zásady správné komunikace a "pravidla dialogu ". Čili ten, kdo mluví, 
komunikuje své pocity (bez úmyslu ranit…). Ten, kdo poslouchá, se snaží 
poslouchat (bez soudů a posuzování, a to i ve svém nitru). Zkusme se v tomto 
okamžiku nezaobírat tím, abychom určili, kdo má pravdu a kdo pochybil, ale 
jen a jen naslouchejme. 
 

(Duchovní obnova v teple domova) 
 
 

52 jednoduchých způsobů 
jak s dětmi mluvit  

o víře 
 
 

20. 

Dejme svému dítěti najevo:  

"Jsi správný kluk!"  
"Jsi správné děvče!" 

 

Učení víry  
o Duch Svatý nám pomáhá, abychom se cítili milovanými.  

o Duch Svatý je Bůh, který aktivně koná mezi námi. 

 

Podněty na poučení z každodenního života 

• Když vám dítě přinese domů vysvědčení. 

• Když si vaše dítě nějakým způsobem dobírají nebo ho dráždí kamarádi, 

rodina, sousedé. 

• Když učíte své dítě praktické dovednosti. 
 

Každý z nás potřebuje uznání a pochvalu. Pro život dítěte jsou dokonce 

mnohem důležitější než pro nás. Pro naše děti má nesmírně velký význam, když 

je pochválíme a vyjádříme jim uznání my rodiče, protože jim tak pomáháme 
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formovat jejich osobnost a charakter. 

Pomůže nám, když si i my vzpomeneme na 

lidi, díky kterým jsme si ve svém životě 

uvědomili, jací jsme důležití; jak se nám 

vždy rozbušilo srdce, když nás pochválili. 

I takový pocit je jedním z projevů Boží 

lásky k nám. Musíme si proto uvědomit, 

jakou jedinečnou příležitost nám poskytují 

naše děti, když za námi přijdou ve své 

křehkosti, slabosti, se svými nadějemi 

a představami - můžeme v nich totiž 

objevit osobnost, kterou v nich formuje Duch Svatý a kterou se mají stát. Co 

může být cennější? 

 

Začátek rozhovoru 
Svěř se svému synovi nebo dceři, co ti jako první napadlo, když sis vzpomněl na 

člověka, který byl pro tebe nějakým způsobem v životě důležitý. Co řekl nebo 

udělal, že to v tobě zanechalo takový dojem? Promluvte si spolu o lidech, kteří 

jsou důležití v životě tvého dítěte. Najdete podobné důvody, proč jsou pro vás 

tito lidé důležití? 

 

Jak se ptát 
Pokud si chceš se svým dítětem upřímně promluvit, povídej ze srdce. Dítě totiž 

s absolutní přesností rozpozná, zda chceš jeho odpověď opravdu slyšet, nebo 

to jen tak děláš. Nemluv příliš rychle, a když se na něco zeptáš, klidně čekej na 

odpověď i déle. Tvé mlčení dítěti napoví, že ho opravdu pozorně posloucháš 

a očekáváš odpověď. Pokud tě odbije jen jednoduchým "nevím", zkus se zeptat 

znovu podnětnější tónem a pak opět v tichosti čekej, dokud ti neřekne něco, 

co dává smysl a čeho se můžeš chytit. 

 

POVZBUZENÍ PRO VÁS 
Doporučené čtení z Písma svatého 
Ježíš posiluje své učedníky Duchem Svatým, aby mohli pokračovat ve svém 

poslání: Jan 20, 19 - 22. 
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Co na toto téma říká Církev 

V Janově evangeliu čteme, jak Ježíš po svém zmrtvýchvstání přichází ke svým 

učedníkům a dává jim dar - Ducha Svatého. V Písmu svatém neznamená Duch 

něco nepozemského naopak je to Bůh, který aktivně koná ve světě. Slovo duch 

znamenalo ve Starém zákoně "vítr". Duch Svatý je Bůh, který aktivně jedná ve 

světě a v našem životě. 
 

Duch Svatý je Boží pokoj, který nám dává darem Otec a Syn. Duch Svatý nám 

pomáhá uvědomit si, že jsme milováni, a pomáhá nám dělit se o tuto lásku 

s druhými lidmi. Když k nim přistupujeme se soucitem a pochopením jako Ježíš, 

nabádá nás k tomu Duch Svatý. Když si uvědomujeme, že nás někdo miluje jako 

osobu, když pomáháme druhým, aniž by nás o to někdo požádal, a když 

odpouštíme těm, kteří nás zranili, tehdy v nás působí Svatý Boží Duch. Když své 

děti ujišťujeme o tom, že jsou přesně takovými osobnostmi, jakými mají podle 

svého povolání být, jednáme v Duchu Svatém. 

 

Krátká modlitba s dítětem 

Děkujme Bohu za lidi, kteří jsou v našem životě důležití, a za to, že nám 

umožňují zažít pocit blaha a uvědomit si, že jsme milováni: 

 

 

 

  

Bože, děkuji ti za lidi ve svém životě, 

kteří mě milují a povzbuzují. 

Děkuji ti i za dar Ducha Svatého, 

který mi pomáhá tuto lásku cítit 

a který mi přináší pokoj. 

Amen. 
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Co jsme prožili 
Setkání s misionářem v Dolních Loučkách 

Ve středu 14. září, o svátku Povýšení Svatého kříže, jsme mezi sebou přivítali 

vzácného hosta působícího v dalekém Mexiku, misionáře P. Jiřího Brabce LC. 

Toto setkání se uskutečnilo na pozvání otce Pavla, který otce Jiřího moc dobře 

zná. 

V 18:00 byla v dolnoloučském 

kostele sloužena mše svatá, 

kterou celebroval právě otec 

Jiří a koncelebroval otec Pavel. 

Při ní jsme uctili "Svatý kříž", 

pro nás křesťany kříž vítězný. 

Po mši svaté jsme se 

shromáždili v pastoračním 

centru na faře, abychom 

společně vyslechli přednášku 

o životě křesťanů v dalekém 

Mexiku, doplněnou fotogra-

fiemi. Otec Jiří tam působí 

2. rok a jeho zajímavé povídání 

nás opravdu zaujalo. Svědčí 

o tom i spousta dotazů, na 

které otec Jiří s radostí odpo-

vídal. Věnoval nám obrázek 

Panny Marie Guadalupské, 

patronky Mexika, a ochutnali 

jsme i mexickou tequilu. Byl to krásný večer s nezapomenutelnými zážitky, 

které si 20 farníků odnášelo do svých domovů. 

Veliké a upřímné poděkování patří dobrému Bohu, že nám dopřál setkat se 

s tímto knězem, který má ve svém mladém věku spoustu zážitků a zkušeností, 

otci Jiřímu, že si při své náročné práci našel čas a otci Pavlovi, který toto 

všechno zorganizoval. 
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Když jsme se s otcem Jiřím loučili, prosil nás o modlitbu za sebe i za všechny 

Kristovy služebníky. Ať jim Bůh žehná na každém kroku za jejich odvahu, s jakou 

se vydávají na daleké cesty, za jejich skutky lásky, za všechnu jejich obětavou 

a svědomitou práci. Ať jsou pro nás světlem, které je vidět, které nám bude 

ukazovat tu správnou cestu a jednou nás dovedou na nebeskou pastvu. Prosme 

Pannu Marii, aby při nich stála v těžkých chvílích i ve chvílích radosti. 

Jana Jurná 

Poutní mše svatá v Ostrově 

Ve středu 28. září 2016, na svátek sv. Václava, se sešli věřící u kaple sv. Václava 

na Ostrově, aby oslavili svátek patrona naší země účastí na poutní mši svaté. 

 

 

Den seniorů v Dolních Loučkách 

Na první říjnový den připadá Mezinárodní den seniorů. Letos poprvé jsme 

oslavili naše "staroušky se stříbrem ve vlasech" v pastoračním centru na farním 

dvoře v Dolních Loučkách. Byl to výborný nápad otce Pavla sejít se a popovídat 

si s těmi dříve narozenými. 
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V neděli 2. října po Svátostném požehnání se místa pod pergolou začala rychle 

zaplňovat. Asi sto farníků ze všech tří farností našeho pana faráře chtělo strávit 

pěkné nedělní odpoledne. 

Oslavu "Dne seniorů" zahájil otec Pavel, který vysoko vyzdvihl osobnost těch, 

kteří pro nás pro všechny hodně znamenají, jejichž rady mají mnohdy cenu 

zlata. 

A potom začala volná zábava. K poslechu i k tanci zahrála "Cimbálová muzika" 

z Podivína. Organizátoři obsluhovali s úsměvem na tváři, stoly se prohýbaly pod 

spoustou jídla a pití. "Starouškové" i všichni ostatní se při výborném vínku 

dobře bavili a se "simpaťáky z cimbálky" si pěkně zazpívali. 

Počasí bylo na měsíc říjen velmi příznivé, a tak se nelze divit, že se domů 

nikomu nechtělo. Ti poslední odcházeli za tmy, a proto je moc dobře, že je 

pergola vybavená osvětlením. 

Upřímné díky za obětavost patří otci Pavlovi, cimbálové muzice za jejich pěkný 

program, všem organizátorům, kteří s láskou věnovali svůj volný čas pro radost 

druhých a samozřejmě Pánu Bohu, který nás po celou dobu provázel svým 

požehnáním. 
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A co říci na závěr? Když člověk vidí ty rozzářené oči dědečků a babiček, ten 

úsměv na jejich tvářích, radost ze života, když slyší to přátelské povídání plné 

dojmů a vzpomínek, zapomíná na všechny svoje starosti a těžkosti a dokáže se 

radovat s nimi. Vezměme si z těchto lidí příklad a poděkujme jim za jejich 

celoživotní zásluhy pro rodinu, blízké, pro celou společnost. 

Jana Jurná 

 

Poděkování za úrodu v Dolních Loučkách 

V neděli 16. října jsme v naší farnosti při mši svaté poděkovali Pánu Bohu za 

plody naší země. Prostranství před kostelem sv. Martina i samotný kostel byly 

k tomuto účelu slavnostně vyzdobeny. 

Boží chrám byl zaplněn do posledního místa. V 9:15 zazněly první tóny varhan 

ke mši svaté. Při ní farníci ve 

dvojicích s úctou a velikou 

vděčností přinášeli otci 

Pavlovi dary naší země - 

chléb, hrozny, věnec z obil-

ných klasů, ovoce, zeleninu, 

med, víno, koláče, kytici 

květin.... 

Upřímné poděkování patří 

otci Pavlovi za vedení mše 

svaté, panu varhaníkovi, 

ministrantům a všem, kteří se 

zasloužili o krásnou výzdobu, 

o důstojný průběh celé této 

pěkné akce. 

Ten největší dík však náleží 

Pánu Bohu, který nás obdarovává stále a sluší se, abychom ho chválili a velebili, 

abychom ho nejen prosili, ale také mu děkovali za jeho štědrost, dobrotu, 

lásku.... 

Jana Jurná 
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Pohled do historie 
V pohledu do historie žďárecké farnosti pokračujeme 1965. Od září 1964 
spravoval žďáreckou farnost nový farář - P. František Kolář. 
 
Léta páně 1965 

Rok 1965 začal sněhovou zimou. Byla prorokována tuhá zima. Nesplnily se tyto 
předpovědi. Byla poměrně mírná zima, ale opravdu dlouhá. Do polí se vyjíždělo 
v dubnu. Velikonoce byly 18. dubna. Před nimi po 2 soboty byly ve farnosti 
stavovské sv. zpovědi. Potěšitelně dosti farníků přijalo svátostného Spasitele. 
V dubnu přes 1.200. Pomáhal zpovídat dp. z Heřmanova. 

Měsíc květen překvapil chladem a stálými dešti. Po celý měsíc prší – brambory 
nejsou v zemi a je nebezpečí – jak se usuší sena a jetele. 

V neděli po Nanebevstoupení Páně – dne 30. května bylo první svaté přijímání 
dětí. K sv. přijímání přistoupilo 10 dětí. 

Celý rok, celé léto bylo dosti studené a bohaté na srážky dešťové. Píce se urodilo 
dosti, z ovoce peckovice, jablek nebylo. Náboženství ve škol. roce 1965/66 
začalo se vyučovat od 1. října. Kněz vyučuje 8 hodin týdně. Chodí 105 dětí. 

Začátkem měsíce října byla provedena malba vnitřku kostela. Tesaři z farnosti 
obětavě postavili lešení, začalo se ve středu odpoledne a v sobotu k večeru byl 
již kostel umyt a očištěn. 

Dne 8 prosince 1965 byl v Římě zakončen druhý Vatikánský koncil. Ve farnosti 
konala se třídenní pobožnost s večerní mší sv. Svátky vánoční byly prožity 
duchovně celkem radostně. Ve farnosti byly stavovské sv. zpovědi, při kterých 
pomáhali cizí kněží. V měsíci prosinci bylo podáno 1.100 sv. přijímání. Za rok 
1965 – 8.213 sv. přijímání. Deo gratias! 

Zpracoval: R. Mašek 
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Dvěma fotkami se ještě vracíme do července roku 1964, kdy se 20. července 
konal pohřeb dp. Bohumila Peška. 
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Lidové zvyky a obyčeje v listopadu 
 

Tak, jak je popisuje Vlastimil Vondruška ve své knize. 
 
2. listopad - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Svátek lidově označovaný jako Dušičky je vzpomínkou na 
zemřelé, jejichž duše ještě pobývají v očistci. Úctu 
a vděčnost svým předkům projevovali lidé od nejstarších 
dob. 
 

Podle lidové víry vystupují v předvečer Dušiček duše 
zemřelých z očistce, aby si alespoň jednou v roce 
odpočinuly od muk. S tím souvisela i řada pověrečných 
praktik. Lampa se místo olejem plnila máslem, aby si jím 
mohly duše zemřelých potřít spáleniny, které v očistci 
utrpěly. Rodina pila večer studené mléko či se jím lidé 

postříkali, neboť mléko pomáhalo k ochlazení duší. Konaly se průvody na 
hřbitovy, lidé navštěvovali hroby svých zemřelých a přátel, zdobili je květy, 
věnci a svícemi. - V některých vsích se peklo zvláštní pečivo zvané “dušičky”, 
jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudáci. 
 
6. listopad - sv. Leonard 

Sv. Leonard (Linhart) pocházel z franckého vznešeného 
rodu; zřekl se úřadů, které vykonával na dvoře krále 
Chlodvíka a vstoupil do kláštera v Micy u Orleansu. Po 
smrti opata sv. Maxima odešel jako poustevník do lesů 
u Limoges, kde vybudoval malou svatyni. Směřovali 
k němu četní lidé; ujímal se i zločinců a zajatců. Zemřel 
roku 559. 
 

Na Šumavě ho lidé ctili jako patrona pastýřů a chovu 
dobytka. Hospodáři se k němu obraceli s prosbami 
o pomoc a často mu v kostele symbolicky obětovali hrubě 

kované železné figurky, představující dobytek. Tento prostředek se považoval 
za jeden z nejlepších při nemoci. 
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11. listopad - sv. Martin 
Sv. Martina bylo tradiční datum, kdy čeleď opouštěla 
sjednanou službu, dostávala mzdu a hledala si nového 
hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu se 
stávajícím. 
 

Toho dne se velmi slavilo. Existují četné záznamy 
o rozpustilostech i výtržnostech, prováděných „martínky“. 
V řádu města Prahy, vydaném císařem Rudolfem II. roku 
1598 se píše: „Strany pak Martinkův, kteří obyčej mají, ze 
všech krajin při sv. Martině dosloužíce, do Prahy se 
obraceti a zdeť v zahálce zůstávati: na to taky úředníci 

pozor míti budou, aby jich šenkýřové nepřechovávali“. - Ke dni sv. Martina se 
uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným 
a dalšími lidmi, které obec platila. Zvláště osoba pastýře se pečlivě zvažovala, 
protože to musel být muž zkušený, vždyť se mu svěřoval všechen vesnický 
dobytek. Zároveň se od něj požadovalo, aby uměl léčit, někdy také trochu 
“čarovat”, musel se vyznat v počasí a řadě dalších věcí. S přijetím pastýře se 
spojovala oslava, nazývaná „bejkova svatba“, „martinská sýpka“. Bylo obvykle 
povinností pastýře vystrojit pro hospodáře trachtaci, s pečenou husou koláči 
a pivem. Pokud hospodáři přijali pozvání, bylo to dobré znamení, protože pastýř 
mohl téměř s jistotou počítat, že s ním smlouvu obnoví i pro příští rok. Jinde se 
hostina připravovala tak, že každý z hospodářů nasypal pastýři dohodnutou míru 
obilí. Protože však byli sedláci furianti, přidal každý něco nad míru, aby ukázal 
sousedům, že mu na troše nezáleží. Tak se nasypalo mnohem více, než náleželo 
pastýři. Jeho díl se mu přesně odměřil a ze zbytku se připravila hostina. 
 

Na sv. Martina se konaly posvícenské hody, jejichž neodmyslitelnou součástí 
byla pečená husa (martinská). O “tučnú hus” žádali žáci o martinských hodech 
již v 15. století. Při společném obědě dostával od hospodyně čeledín křídlo, aby 
celý rok “lítal”. Někdy se z husí kosti zvané kobylka předpovídalo počasí (bílá 
kobylka znamenala tuhou zimu). - Rozšířeno bylo také zvláštní svatomartinské 
pečivo - rohlíky, rohy, podkovy sv. Martina. Martinskými rohlíky obdarovávala 
někdy děvčata své milé. Veliké buchty s povidly nebo mákem se pekly jako dar 
odcházející čeledi. 
 

Již ze 14. století je dochována česky složená martinská koleda, s níž chodili 
nejen chudí žáci, nýbrž i kanovníci a dokonce i městský kat. 
 



Farní zpravodaj 

 
- 50 - 

22. listopad - sv. Cecílie 
Podle legend byla sv. Cecílie hudebně nadaná, umírala na 
rtech s písní velebící Krista. O její svátek se konaly 
slavnosti literátských bratrstev, sdružujících zpěváky 
kostelních kůrů. Toho dne či v předvečer svátku se 
shromáždili všichni členové, aby projednali spolkové věci, 
zvolili nové představené, přijali nové členy, rozhodli 
o finančních otázkách, například podporách vdovám 
a sirotkům z bratrské pokladnice. 
 

Večer se konaly zábavy se zpěvem a tancem v hospodě, při 
nichž se často vybíraly příspěvky na další činnost bratrstva. 

Mnohde se konaly i slavné zpívané mše v kostelích. 
 
25. listopad - sv. Kateřina 

Podle legendy přesvědčila 50 pohanských filozofů 
o správnosti víry a obrátila je na křesťanství. Proto se také 
stala patronkou učenců, studentů, univerzit a knihoven. Na 
pařížské Sorbonně byla patronkou filosofie. - Na den 
sv. Kateřiny platil podle lidové víry zákaz práce se vším, co 
mělo kola (mlýn, povoz, kolovrat aj). - O jejím výročí se 
konaly, rozpustilé taneční zábavy, v mnohém podobné 
masopustním. Po sv. Kateřině začínala adventní postní 
doba, v níž byl tanec, zpěv a zábava zakázány. Proto si lidé 
chtěli ještě naposledy užít. Během většiny kateřinských 

tanečních zábav platilo „ženské právo“. Ženy si vybíraly tanečníky, staraly se 
o občerstvení, platily hudbu. Jen o půlnoci byla mužům dopřána volenka. Často 
se tancovalo až do bílého rána.  
 
Advent 

Advent znamená doslova „příchod“ a byl dobou očekávání 
příchodu Mesiáše na svět. Přípravná doba na Vánoce 
zahrnovala prvé čtyři neděle církevního roku (před 
Štědrým dnem). Byla dobou postní, v níž platily zásady 
střídmosti v pití a jídle, intenzivního zbožného rozjímání 
a zákazu zábav, tance a zpěvu. 
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30. listopad - sv. Ondřej 
Pro věštění budoucnosti se považoval tento den v lidové víře 
vedle Štědrého dne za nejdůležitější, snad proto, že stál na 
počátku zimního adventu. Soudí se, že věštění na 
sv. Ondřeje je starobylého data a souvisí s kultem 
pohanských démonů, ochranou před zlem a mocí nastupující 
zimy. - Čtyřmi hrnečky se přiklopila trocha hlíny, kus 
chleba, hřeben a prsten tak, aby ten, kdo chce znát svůj osud, 
nevěděl, kde se která věc nachází. Jeden odklopil - pokud 
pod ní byla hlína, měl do roka zemřít, hřeben znamenal 
nemoc, chléb majetek a prsten svatbu. 

 

Sv. Ondřej byl v lidové tradici považován za patrona nevěst, ač je toto spojení 
nejasné. Toho dne prováděla děvčata různé praktiky, jimiž hádala svého 
ženicha. Podobné úkony však často dělali i mládenci. Třáslo se stromem, který 
měl naznačit, kdo bude nastávajícím partnerem. Mnohé čáry se prováděly se 
žábou, jež se zahrabala do mraveniště a podle zbylých kostí se věštilo - kůstka 
v podobě háčku mládence přitahovala, lopatkovitá odpuzovala. - O půlnoci před 
sv. Ondřejem se klepalo na kurník. Pokud se dívce ozval jako prvý kohout, měla 
se do roka vdát, pokud slepice, zůstala svobodná. O půlnoci bylo také možno 
spatřit obraz nastávajícího na hladině vody ve studni či díži, v zrcadle nebo 
dokonce v komíně. Roku 1762 se kritizoval zvyk, že několik dívek položilo na 
lopatu po kousku chleba a čí snědl pes první, ta se měla nejdříve vdát. – 
V severovýchodních Čechách odevzdávaly toho dne děvečky hospodyním 
napředenou přízi a odměnou dostávaly peníze, za něž pak hostily mládence 
v šenku. 
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PRO DĚTI 
Na cestě 

s desátým přikázáním 
nám správný směr budou ukazovat příkazy Desatera. 

 

10. Nebudeš žádostivě toužit po majetku svého bližního 
 

HUDBA Z PÁSKY 

Irena znechuceně vypnula magnetofon a hodila se na postel. Už tak dlouho touží 
po CD-přehrávači! Zuza nosí každý den do školy různé 
cédéčka a vychloubá se jimi až k prasknutí. I Milena už 
má CD-přehrávač! Jen ona, Irena, poslouchá hudbu na 
tomto předpotopním magnetofonu. 
Z trpkých úvah ji vyrušila máma. Právě vešla do 
pokoje. Jindy by jí Irena skočila kolem krku, ale nyní 
jen tupě hleděla na mámu zpod obočí. 
"Mám pro tebe novinku," řekla maminka. Uviděla, že 

se něco děje, ale potichu to přehlédla. 
Jelikož Irena stále mlčela, máma pokračovala: 
"V létě pojedeme na dovolenou do Nízkých Tater. Máme už dohodnuté 
ubytování. Tatínek připravuje program - myslím, že bude takový zajímavý jako 
loni a …" 
"Bude i stopovačka?" Irena netrpělivě skočila mámě do 
řeči, "i táborák a celodenní túra?" 
Máma s úsměvem přikývla a řekla: 
"Něco tě však trápilo, ne?" 
Irena na chvíli zmlkla a zamyslela se. Zuza bude 
o prázdninách sama u babičky a Milena? Její rodiče 
jedou na Bali. Sami. 
O Milenu se budou starat sousedé. 
"Vlastně nic," usmála se Irena a pomyslela si: Tančit se dá i při hudbě z pásky. 
Pustila magnetofon a bláznivě se roztancovala. Máma jen nechápavě zavrtěla 
hlavou a vyšla z pokoje. 



Farní zpravodaj 

 
 - 53 - 

Už od dětství se máme 
učit tomu, aby naše 
touhy směřovaly 
k pravým hodnotám, 
k tomu, co je opravdu 
důležité. Rozeznat, co 
má skutečně trvalou 
hodnotu není však 
někdy snadné. Proto 
i Pán Ježíš nám říká, 
co je skutečně správné 
a hodnotné. 
Jednu stránku z Matoušova evangelia poznamenal čas - zbyly z ní jen kousky. 

Pokud je slepíš, dozvíš se, co o hodnotách říká Pán Ježíš. 
 

Často neprávem toužíme po 
tom, co nepatří nám, ale dru-
hým. Čím více po tom toužíme, 
tím více se vkrádá do našich 
srdcí neklid a smutek, A právě 
od toho nás chce Bůh tímto 
přikázáním uchránit. 
Na obrázku je mnoho věcí, po 

kterých Anička touží. Dokážeš 

je pojmenovat? 

 
 
Desáté Boží přikázání doplňuje deváté. Obě přikázání - deváté i desáté - se 
týkají žádostivosti. Desáté přikázání zakazuje nezřízenou žádostivost, která 
plyne z nemírné touhy po cizím majetku. 
  
Splním ho, pokud 
- jsem spokojený s věcmi, které mám; 
- se dokážu rozdělit; 
- daruji lepší část. 

Porušuji jej, pokud 
- jsem lakomý; 
- chci být bohatý; 
- závidím druhým; 
- toužím po drahých věcech. 
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Desáté přikázání zakazuje 
chamtivost. Říká se, že s jídlem 
roste chuť. I člověk, získá-li 
určité bohatství, chce získat 
další. Nikdy se nespokojí. 
Nikdy nenajde klid.  
Z pokladu se vysypaly peníze. 

Pokud začneš od vyznačené 

mince sbírat každou třetí, 

dozvíš se, co o tom říká kniha 

Kazatel. 

 

Desáté přikázání vyžadu-
je, abychom ze svého 
srdce odstranili závist. 
Závist je jedním z hlav-
ních hříchů. Je to vlastně 
smutek, který člověk po-
ciťuje, když vidí nějaké 
dobro u svého bližního. 
Cítí tehdy neodolatelnou 
touhu toto dobro si 
přisvojit - byť i neopráv-
něně. Když proto přeje 
druhému zlo, je to 
smrtelný hřích. Závist 
často pochází z pýchy. 
Proto se snažme žít v pokoře, střídmosti a v odevzdanosti do Boží prozřetelnosti. 
Pokud pospojuješ čísla od l do 70, dozvíš se, co závidí Zuzka své kamarádce. 

Značkový úkol: 
Otevři svou dlaň a poděl se! Pokus se celý měsíc překonávat 
lakomství. Rozděl se s něčím, co by sis rád nechal pro sebe - např. se 
sladkostmi, půjč svoji oblíbenou věc. 
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Co nás čeká 
 

V církevním životě 

 
Pouť v Drahoníně 
Mše svatá v sobotu 19. listopadu 2016 ve 14:00 hod. 

 

 

 

Ve světském životě 

 

Farní vrabec  
17. listopadu v 10:00 tradiční vepřový vrabec v Pastoračním centru v Dolních 

Loučkách. 
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Murphyho zákony: Svatořečení II 

Mons. Amicosanto doporučuje zájemcům o vlastní kanonizaci následující 
balíček praktických opatření: 

- přestěhovat se blíže k Římu; 
- navázat známosti ve Vatikánu (v podstatě s kýmkoli, vyjma příslušníků 

švýcarské gardy); 
- urychleně založit nějakou kongregaci nebo alespoň laický institut, 

případně zreformovat některý zatuchlý stávající spolek; 
- začít vůči sobě pěstovat alespoň lokální úctu; 
- založit si pro účel kanonizace zvláštní bankovní konto, nejlépe 

u švýcarské banky, aby nešlo snadno vytunelovat a aby se na něj 
nepřišlo 

Dodatek dr. Háděte, pracovníka nunciatury 
Všechny zmíněné snahy a hlavně jejich motivace musí zůstat před zraky 
veřejnosti utajeny. Někteří pracovníci vatikánských úřadů jsou v dovednosti 
rozlišování spíše průměrní, a místo aby vaše počínání ohodnotili jako cnost 
křesťanské prozíravosti (případně jako projev božské cnosti naděje, která 
doufá proti vší naději), mohli by v něm projekcí spatřovat projevy 
sebestřednosti, pýchy, marnivost, nedůvěry v Boha a v moudrost matky 
církve – a kdovíco ještě! 

Výjimky ze zákonitostí kanonizace: 
Pravděpodobnost vaší kanonizace se může přechodně závratně zvýšit, a to 
u příležitosti papežské návštěvy do vašich Dolních Kotěhůlek: v takových 
případech se pak hledá místní světec s velkou naléhavostí a zvyšuje se 
i ochota příslušné římské kongregace přimhouřit oko. 

Minimální podmínky pro kandidáty tzv. příležitostné kanonizace: 
a) absolvování vlastní smrti; 
b) proběhnutí alespoň urychleného kanonizačního procesu 

Výhoda 1. – urychlený kanonizační proces vyjde o moc levněji ☻; 
Výhoda 2. – na všechno se při něm rozhodně nepřijde ☻; 
Nevýhoda – mimořádných šancí bývá málo, zato fronty jsou dlouhé; 

Z knihy Murphyho zákony o církvi, Tomáš Marný z Bludovic 


