
 

Bůh dal výjimečné ženě privilegium 
 

Abychom privilegiu porozuměli, pomohou nám známá slova Panny 
Marie: "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1, 
38). Všichni jsme výjimečné stvoření, výjimečně vykoupení, k výjimeč-
nému úkolu povolaní: Následovat Ježíše a plnit Boží vůli jako Panna 
Maria. 
 
Český rozhlas odvysílal zprávu: "Na silničním tahu Litoměřice – Česká Lípa 
stojí zvláštní socha. Jsou to vlastně dvě sochy, spojené zády. Z jedné strany je 
Panna Maria, jak se modlí, z druhé strany je s Dítě-
tem. Jedna ze soch se dívá přímo na Ploskovice, 
konkrétně na Ploskovický zámek. Co spojuje sochu 
se zámkem? 

Jak praví pověst, když mladí i staří nosili bílé paru-
ky, bývalo na Ploskovickém zámku veselo. Panstvo 
hýřilo dnem i nocí. Nejbouřlivěji si vedly mladé 
šlechtičny. Aby umlčely hlas špatného svědomí, da-
ly vytesat sochu Panny Marie. Kdykoliv však po-
klekly, aby se pomodlily, obrátila se k nim prý socha 
zády. Mladé šlechtičny hledaly radu u jezuitů. Ti jim 
řekli, že se pro jejich rozmarný život na ně Panna 
Maria zlobí. Šlechtičny se však nechtěly svých roz-
marů vzdát. Pomohl jim šikovný sochař. Vytesal na zadní straně sochy druhou 
Pannu Marii. A tak když se k modlícím šlechtičnám socha otočila zády, druhá 
k nim byla obrácená tváří. Nakonec se otáčet přestala. Ženy ukončily svůj roz-
pustilý život, ale socha zůstala." 
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Velmi důležitá osoba 
Jak to bylo se sochou ve skutečnosti? Podle údajů z Národního památkového 
ústavu dala sochu Panny Marie postavit v první polovině 18. století majitelka 
panství Anna Marie Františka Toskánská. Proč však nemá Marie jen jednu tvář, 
ale dvě, se neví. K zvláštním obrazům a sochám Panny Marie v kostelích, kap-
lích a na různých sloupech se váže mnoho pozoruhodných příběhů. Jsou o výji-
mečné ženě. Panně Marii, které přísluší výjimečné privilegium – uchráněna od 
dědičného hříchu. 

Se slovem VIP, very important person přišel Winston Churchill (1874 – 1965) 
v roce 1941. Mělo sloužit k označení lidí, kteří se zasloužili o konečné vítězství 
nad fašismem – tedy pro velmi důležité osoby. Patřila tam královská rodina, 
vláda, zbrojíři, ekonomové, kteří drželi Velkou Británii nad vodou. Dnes si na 
tento titul dělá nárok každý, komu se podařilo udělat něco výjimečného! Lidé 
jsou posedlí být něčím zajímaví, extravagantní, byť trapně. Vychází to z podnětu 
ega – ukázat, že jsem někdo. 

Tato touha po výjimečnosti, po výsadách či privilegiích se táhne celými ději-
nami. 
 
Nebezpečí samolibosti 
Z řecké mytologie máme příběh o krásném mladíkovi, natolik okouzlen svými 
půvaby, že celé dny nedělal nic jiného, jen se díval na vodní hladinu a žasl nad 

svou nádherou. Pohrdl nabídnutou láskou víly 
Echo, která to nezvládla, pomátla se, běhá po le-
sích a vyrábí ozvěnu. To rozzlobilo její přítelkyně 
a žádaly vyšší instance o potrestání. Narcis se 
utopil a jeho tělo se nikdy nenašlo. Namísto něj 
ze země vyrostl světle žlutý květ. Virus Narcisa 
infikoval dědičným hříchem každého člověka. 
V každém narozeném člověku má svou rezis-
tenci. 

Na své půvaby jsou ješitné nejen ženy, ale i muži. 
Takoví jedinci mají o sobě vysoké mínění, jsou 
přesvědčeni o své výjimečnosti. Prosazují své 

a snaží se na sebe upoutat pozornost. Například Hérostrates zapálil chrám 
v Efezu. Muži se pyšní svým tělesným vzhledem a zdatností. Jsou 
exhibicionističtí, bezohlední, nadutí, arogantní a drzí. Když se někdo dotkne 
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jejich samolibosti, následuje opovržení, pomsta nebo také stažení se ze scény. 
U některých nadobro, u jiných jen na čas; pokud nejsou přijati, odejdou zadním 
vchodem, ve svém doupěti kují plány, a běda všem, až se vrátí. Na výjimečnosti 
staví všechny reklamní a mediální společnosti. Reklamy některých korporací se 
zaměřují na přirozenou krásu. Reklama má ženy povzbudit, vždyť každá z nich 
je výjimečná a krásná. 
 
Panna Maria je výjimečná 
Katechismus Katolické Církve učí o výjimečné ženě s výjimečným oprávněním: 
"Církev si během staletí uvědomila, že Maria, plná Boží milosti, byla vykoupena 
už od svého početí. To hlásá dogma o Neposkvrněném početí, které vyhlásil 
roku 1854 papež Pius IX.: „Blahoslavená Panna Maria byla od prvního oka-
mžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem 
k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny 
dědičného hříchu.“"(KKC 491). 

Výjimečnost Panny Marie nepochází z jejích sobeckých tužeb. Známý vydava-
tel napsal o Mariině výsadním postavení jako o výjimečné ženě s výjimečným 
privilegiem: "Maria měla v hledišti života výjimečnou lóži. Měla privilegium 
vidět celé dění zblízka a dokonce být v mnohém jeho součástí. Při zvěstování se 
jako první dozvěděla o Božím plánu. Při narození jako první zaslechla plakat 
Ježíše a jako první si ho přivinula k srdci. Při obětování se setkala a dokonce 
modlila se Simeonem a s Annou. Setkala se i s mudrci od východu. Panna Maria 
a svatý Josef v letech skrytosti jedli a pracovali, modlili se a hráli si s Ježíšem. 
V Káně iniciovala začátek jeho veřejného působení. U kříže viděla, jak se 
uskutečnilo vykoupení lidstva. A o Letnicích se stala svědkem, jak Duch dodal 
Církvi novou Boží moc. Nyní je Maria v nebi u Ježíše, usmívá se, když vidí 
svého Syna v celé slávě." Ať nás toto poznání povzbudí k tomu, abychom Ježíše 
nosili v srdci tak jako Maria. 
 
Povolání ke svatosti 
Petr Kreeft v jedné knize mluví o povolání ke svatosti jako o výjimečném 
privilegiu, které je dostupné pro každého. Každý pokřtěný je naroubován na 
vinný kmen Krista a má od něj milost, aby dal Kristu sto procent svého srdce 
a života. Sto procent svého času, přičemž si nic nenechá pro sebe; absolutně nic, 
nikdy, nikdy. A v tomto je aktuální výzva, aby mohl pokřtěný člověk umírat 
každou minutu po celý svůj život; umírat všem svým nadějím, plánům a stát se 
svatým. Nebo spíš – abychom byli teologicky a psychologicky přesnější – ne 
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umírat svým nadějím – Kristus nechce slabochy bez nadějí – ale umírat "sobě, 
svému egu". Zní to mnohem tajemněji, než to je. 
Znamená to úplné podřízení se, předání se – fiat – 
tedy Mariino smýšlení. Podívej, co udělala Marie 
před dvěma tisíci lety. Její souhlas snesl Boha z ne-
be, aby spasil svět, a to má pokračovat. Pokud 
budeme uskutečňovat tento Mariin postoj, a jen 
pokud ho opravdu budeme prožívat, tak bude účinný 
každý náš apoštolát, naše kázání, učení, psaní, 
katecheze, naše mateřství, otcovství, výchova, 
podnikání, pastorace a kněžství – všechno. Lidská 
duše je jako potrubí, jako tunel, který spojuje dvě 
místa, nebe a zemi. Pokud je otevřená, prázdná 
a prahne po tom nebeském konci, aby nasávala do 
sebe milost, pak a jen pak bude naplněna jako roh hojnosti i na tom pozemském 
konci, aby mohla milost proudit ven. 
 
Příklad podněcuje 
Jistý americký katolický biskup pověřil kněze své diecéze, aby napsal 
doporučení, jakým způsobem by se mohl zvýšit počet mužů, kteří by hledali své 
naplnění v kněžském povolání. Kněz byl mladý, ale moudrý a svatý. Svou 
zprávu zakončil takto: "Nejlepším způsobem, jak přitáhnout muže této diecéze 
ke kněžství, Vaše Excelence, by byla Vaše kanonizace." Každého. Mě. Tebe. 
Proč tedy nemůžeš být ty kanonizován – stát se svatým? Ale jak? My vždy 
chceme vědět jak na to. Jsme takoví jak – na – to lidé. Nic takového však 
neexistuje, žádná modlitba, meditace, jóga, žádný dvanáctikrokový program, 
žádný psychologický trik, zařízení, technika. Vůbec žádná technika. Neexistuje 
žádný knoflík na svatost, žádný knoflík na lásku. Protože svatost je láskou, 
milosrdnou láskou, je milováním Boha celým svým srdcem, duší, myslí a silou 
a bližního jako sebe sama. Jak konkrétně mohu milovat? Jen konkrétní láskou. 
Na svatost neexistuje žádná technologie. Její příčinou je pochopitelně Bůh, jeho 
milost a Duch svatý. 

Dobře, ale proč to pak Bůh neudělá? Pokud se jen jeho milostí můžeme stát 
svatými, proč nám ji pak Bůh nedá a neudělá z nás světce? Jelikož Bůh je 
džentlmen a respektuje naši svobodu, dává nám jen to, co opravdu chceme; a my 
svatost nechceme opravdu. Pokud bychom ji opravdu chtěli, dostali bychom ji. 
Respektive jakou ji chceme, takovou ji i dostaneme. Protože svatost samotná je 
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podstatou touhy. Neexistuje čas mezi tím, kdy chci a kdy budu. Jakmile to chci, 
už jsem to i dostal, protože "to" je svatost a svatost je milovat, milovat je chtít 
a chtít znamená toužit. Je to až trapné jednoduché! Jinými slovy, "řekni ano" 
a "udělej, co je třeba". 
 
Vyznání kardinála  
Kardinál Joachim Meisner o pravém člověku, o Boží dceři, o výjimečné ženě 
s výjimečným oprávněním, pro výjimečně privilegované křtem svatým napsal: 
"Maria je obrazem Církve: přijímá všech-
no. Nemá svého Syna sama ze sebe, ale od 
Boha. Nemá ho pro sebe – přijala jej pro 
lidi. A tak je to i s Církví. Církev nemá 
Krista sama ze sebe, ale přijala ho, a nemá 
ho sama pro sebe, ale pro ostatní. Protože 
je Maria obrazem Církve, zůstává přítom-
na v tajemství Církve. Proto je Maria pro 
Církev nenahraditelná. Žádný člověk ne-
byl tak obdarovaný jako Maria. Je zavá-
zaná jedině samému Bohu. V Magnificat 
nechválí samu sebe, ale Boží velikost. 
Maria vystupuje v evangeliu jako ta, která 
zpívá. Co zpívá? Píseň chvály na Boží velikost. Zde leží klíč k zdravé svobodě 
a nazývá se: Spojení s Bohem. Opakuji: v Magnificat nechválí Maria samu sebe, 
ale Boha. Svobodný není ten, kdo se zbavil svých vykořisťovatelů, ale ten, kdo 
se osvobodil od svého egoismu – a to se můžeme a máme učit od Marie." 

Nemusíme hledat výjimečné obrazy, sochy Panny Marie, jak je v Ploskovicích. 
Mnozí u nás jsou posedlí dělat si selfie, fotografický autoportrét. Dělejme si 
selfie s Pannou Marií. Panna Maria udělala své selfie Magnificatem. Je to 
prožívání Boží milosti a přízně přes její velebení Boha. Výjimečná žena s výji-
mečným oprávněním, Neposkvrněná Panno, uč nás velebení, oslavě Boha! 

(podle KN) 
 
Ježíš udělal něco výjimečného: rozhodl se jít cestou slabosti a na první pohled 
se zdálo, že dopustil, aby jiní zvítězili nad ním. Na cestu, která vedla k slabosti 
a pokoře, se vydal už ve chvíli, kdy se v Mariině lůně Slovo stalo tělem. 

Jean Vanier 
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Tilma z Guadalupe  
ještě všechno neodhalila 

 

Do největšího poutního místa na světě, do Guadalupe v Mexiku, přichá-
zejí v těchto dnech miliony poutníků. Připomínají si zjevení Panny Marie 
z prosince 1531 na vrchu Tepeyac, nedaleko tehdejšího hlavního města 
Aztéků Tenochitlánu. Přinášíme o této zemi rozhovor s knězem a prů-
vodcem Janem Majerníkem. 
 
Můžete nám představit důvody, pro které doprovázíte poutníky do 
Mexika? 
Největší zázrak posledního tisíciletí se podle mě stal v Mexiko City. Rozdíl mezi 
evropskými mariánskými poutními místy, která známe, a poutním místem 
Guadalupe v Mexiko City je nesrov-
natelný. Psychologicky je málo prav-
děpodobné, že by národ žijící pod 
okupací přijal dobrovolně nábožen-
ství okupanta. Panna Maria se zjevila 
chudému 57-letému Indiánovi Jua-
novi Diegovi deset let po dobytí Me-
xika Španěly. Bylo to v roce 1531. 
Ten největší zázrak spočíval v tom, 
že národy žijící v Mexiku se ve velmi 
krátkém čase obrátily na křesťanství. 
Po definitivním zániku aztéckého království vznikla nová, smíšená kultura 
vítěze a poraženého. 

Vědecky nevysvětlitelných je zde několik věcí. Jedna z nich je tilma nově 
pokřtěného Juana Diega, na níž se objevil obraz Panny Marie. Takový plášť 
utkaný z agávových vláken má životnost 20 let. Tilma z Guadalupe se však 
dosud nerozpadla. Vědecky nelze vysvětlit, proč se nerozpadla, ale ani mnohé 
symboly na ní, které zkoumáme nejmodernějšími přístroji. Podle vyjádření 
odborníků nám ještě všechno neodhalila. 

Panna Maria je na plášti znázorněna kosmickým způsobem, jak královna celého 
vesmíru, jak matka krátce před porodem, která očekává příchod syna. Má rysy 
bělošky, ale i mesticky - míšenky. Panna Maria představuje matku všech 
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Amerik. Mimořádným způsobem je matkou Mexičanů. Velmi dobře si to uvě-
domoval Jan Pavel II., když jako papež navštívil Mexiko dokonce pětkrát. Mezi-
ročně se zvyšuje počet zahraničních návštěvníků, stále více poutníků přichází 
z USA. Skutečnosti, které jsem zmínil, si uvědomují i mnozí poutníci z Evropy. 
Putujeme tam i proto, abychom si vyprosili milost obrácení. To je snad vnitřní 
cíl každého poutního místa. 
 
Nastala velká změna v náboženském životě domorodých obyvatel po přijetí 
křesťanství? 
Především se změnila kultura smrti, která byla spojena s náboženským 

projevem, tedy nesmyslným oběto-
váním lidských životů. Doporu-
čuji, aby se lidé podívali film Mela 
Gibsona s názvem Apocalypto. 
Vypráví o starobylé říši Mayů. Je 
v něm velmi silně cítit kulturu 
smrti. Náboženství lásky – kře-
sťanství – přineslo změnu pro do-
mácí obyvatele, i když tato změna 
nebyla okamžitá. Myslím si, že 

kultura smrti z národního cítění ještě docela nevymizela. Musíme si uvědomit, 
že Mexiko je katolické ani ne pět set let. 

Indiánské kmeny, které si Španělé podrobili, nebyly vyvražděny na rozdíl od 
kmenů, jejichž území obsadili Anglosasové v USA a Kanadě. Máme celé kmeny 
v Guatemale i v Mexiku, které si zachovaly svou identitu. Mnohé lidové nábo-
ženské prvky přebrali od Španělů, zejména procesí, fiesty a oslavy. Dnes 
vidíme, jak katolicismus v Latinské Americe doslova kvete. Je to možná jediný 
kontinent, který nemá jiné než křesťanské náboženství. 
 
Čím je Mexiko zajímavé pro poutníka křesťana? 
Mexiko je země mnoha paradoxů. Je zde velká zločinnost, drogy, sociální 
nesrovnalosti, ohromné nespravedlnosti, ale na druhé straně Mexiko City je 
počtem návštěvníků největší křesťanské poutní místo na světě. Na svátek Panny 
Marie Guadalupské 12. prosince tam běžně přichází více než šest milionů lidí. 
Ročně je to kolem 20 milionů poutníků. To se podle mě dostatečně v křesťan-
ském světě nepropaguje. Jako bychom si neuvědomovali, že největší poutní 
místo na světě máme my katolíci. 
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V čem může být pro nás Evropany inspirující? 
V Mexiku se mi líbí, že lidé během neděle tráví celé hodiny v kostele a jeho 
blízkosti. Vidět to zejména v Guadalupe. Přijdou na jednu mši a zůstanou i na 
druhou. Pak si udělají přestávku, nají se, zajdou na vrch Tepeyac, vyfotí se 
a znovu se vrátí do kostela. Místní lidé tam mají své místo, kde slibují trvalou 
změnu v chování, v zdržování se alkoholu, ve věrnosti své manželce. Složí tam 
přísahu, že změní svůj život. Vidět tyto prosté lidi v krojích a na kolenou je 
velmi oslovující. Jejich příklad nás vybízí, abychom i v našem životě zřídili 
nápravu, udělali změnu. 
 
Svěřil se vám některý z poutníků, že zažil milost obrácení v této zemi? 
Rád vzpomenu jednu situaci. Cestovali jsme asi 120 kilometrů na severovýchod 
od města Guadalajara na poutní místo do města San Juan de los Lagos. Nachází 
se tam překrásná bazilika zasvěcena Panně Marii s milostivou sochou. Měli jsme 
rezervovaný čas na slovenskou mši svatou. Byla neděle. Když jsme tam přišli, 
kostel byl zcela plný. Bylo tam asi pět tisíc modlících se lidí. Měli jsme s sebou 
jednu paní, která mi o svém silném osobním zážitku řekla: "Mně to stačilo." Nás 
Evropany, kteří žijeme v sekularizovaném a bezbožném světě, může množství 
modlících se lidé v této zemi vnitřně oslovit. 
 
Která města obvykle navštěvujete? 
Mexiko je plné poutních míst. Vždy záleží na počtu dní a na skupině. Například 
jedno z velkých mariánských míst je Guadalajara, druhé největší město země. 
Pouť rádi spojujeme s pobytem 
u moře v Acapulcu. Navštěvujeme 
také město nekonečného léta Cue-
ro-navaca, kde je stálá teplota ko-
lem 27 stupňů Celsia. Rádi cestu-
jeme do města Puebla, v nadmořské 
výšce 2 200 metrů, kde se uctívá 
Panna Maria Růžencová. Za zasta-
vení stojí i vesnice Cholula, kde 
najdeme jeden z nejvýznamnějších 
kostelů v indiánském barokním slo-
hu s názvem Tonantzintla. Samozřejmě nevynecháme ani Teotihuacan, archeo-
logický park s pyramidami, nacházející se asi 50 kilometrů od Mexico City. 
Zajdeme i do indiánského střediska Wahaka na jihu s krásným koloniálním 
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kostelem. Pokud máme k dispozici více dní, můžeme navštívit i významné 
lokality v blízkosti Karibského moře. Ani měsíc však nestačí, abychom 
navštívili všechna poutní místa v Mexiku. 
 
Každý kontinent má kostely v něčem specifické. Jaké jsou ty ve Střední 
Americe? 
To, co odlišuje anglosaský svět od španělsky hovořícího světa, spočívá v tom, 
že Španělé vybudovali v Mexiku velké množství kostelů v koloniálním stylu. 
A ty jsou překrásné, plné křesťanského umění, které se do značné míry 
zachovalo. Mimořádně zajímavá je však skutečnost, že v každém kostele najdete 
kapli či obraz Panny Marie Guadalupské. Mají také velkou úctu k Betlémskému 
Jezulátku. 
 
Čím dokáže naše poutníky zaujmout tato země? 
Je to země sopek, moře, věčného jara i léta, tropického ovoce, nádherné přírody, 
unikátní kuchyně, která patří mezi nejoriginálnější na světě a samozřejmě 
osobitého obyvatelstva. Naši poutníci tam mohou zažít živý křesťanský svět. 
Kostely jsou často navštěvované, tak jak si to pamatují naši prarodiče ze svého 
mládí u nás. Ať jsme byli v Mexico City, Pueble nebo kdekoliv, naši poutníci 
zůstali překvapeni, kolik živých květů mají na oltářích. Jednou byla s námi jedna 
květinářka, která s úžasem řekla: "Vždyť tady jsou květiny v hodnotě deset tisíc 
korun!" Z cestovatelského hlediska je Mexiko nesmírně zajímavé. Nikdo, kdo 
přijde do této země, toho nebude litovat. 
 
Mluvíte o velké zbožnosti obyvatelstva. Mexiko však bylo známé bojem 
proti Církvi. Ještě v sedmdesátých letech minu-
lého století se považovalo za nejvíce laicistický 
stát mimo komunistických zemí. Jaká je nábo-
žensko-politická situace v zemi? 
V Mexiku bylo ve dvacátých letech 20. století vel-
ké pronásledování křesťanů. Myslím, že až do pří-
chodu papeže Jana Pavla II. kněží nesměli nosit na 
veřejnosti talár. Pokud se nemýlím, Jan Pavel II. 
ještě symbolicky zaplatil pokutu jako poslední 
oblečený klerik. Dnes již tento zákaz neplatí. Na 
druhé straně stát nevrátil Církvi majetky, které jí 
vzal. Jsou tam velké anomálie. Vláda je velmi 
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sekulární, a přitom volená lidem. Obyvatelstvo je nesmírně nábožensky cítící 
i zbožné, ale zároveň je to země, kde se šíří drogy a zločiny různého druhu. 

Podle mě problém Mexika spočívá v nevzdělanosti. Učitelé mají nízké platy 
a děti a mladí nejsou dostatečně motivováni studovat. 

Asi 40 milionů Mexičanů žije v USA. Zároveň čelí náporu emigrantů z Latinské 
Ameriky, zejména z Hondurasu a Guatemaly. To vše této zemi neprospívá. 
Mexiko se postupně industrializuje. Stavějí se tam mnohé továrny, které patří 
pod USA. Obyvatelstvo však potřebuje hodně osvěty každého druhu i evange-
lizace. 
 
NĚKOLIK VÝJIMEČNÝCH DETAILŮ  
 Panna Maria je na tilmě zachycena se složenýma rukama a ohnutými 

koleny v poloze tančící a modlící se ženy. Pro domácí kmen Nahuas 
představuje formu nejvyšší modlitby.  

 Na krku má medailon s křížem, který ozna-
čuje křesťanské náboženství, přinesené Špa-
něly. Modrá barva jejího pláště symbolizuje 
královskou krev. Sklon její tváře a šikmý 
pohled vyjadřují dobročinnou pozornost 
k těm, kteří ji prosí. 

 Uvolněné vlasy Panny Marie z Guadalupe 
jsou aztéckým symbolem panenství, ale 
černé stuhy, kterými má přepásanou tuniku, 
vyjadřují její těhotenství. 

 Barva její tváře a zejména rukou, pravá je 
tmavší a levá světlejší, naznačuje, že se 
představila jako mesticka - míšenka. Tako-
vým způsobem je zdůrazněno spojení mezi 
národy. 

 Paprsky slunce, hlavní božstvo uctívané aztéckého kulturou, jsou zesíleny 
na břiše Marie, která je pár dní před porodem. Naši pozornost zaměřují na 
květ se čtyřmi okvětními lístky, což představuje nejposvátnější symbol 
přítomnosti božství kmene Nahuas. 

 Přestože Panna Maria je obklopena sluncem, které vytváří zářivou auru, 
její plášť je pokryt 46 hvězdami. Představují souhvězdí pozorované na 
obloze v noci 12. prosince 1531. Panna na obraze smiřuje nepřátele velké 
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nebeské války, která nutila Aztéky, aby živili slunce lidskými oběťmi. Je 
to začátek nové éry. Její nohy jsou umístěny uprostřed měsíce, což kromě 
biblického odkazu na postavu ženy oděné sluncem z Apokalypsy odkazuje 
na název Mexiko v aztéckém jazyce: "v pupíku měsíce". 

 Postava anděla má křídla ptáků typických pro region Mexico City, které 
symbolizují spojení mezi zemí a oblohou. Takovým způsobem je označeno 
místo, kde chce bydlet nejvyšší Bůh, jehož přivedla na svět. 

 Je odolný i kyselině dusičné - ukázalo se při neopatrném čištění zlatého 
a stříbrného rámu v r. 1791, kdy se za tím účelem používaná kyselina 
rozlila po obraze a zanechala stopu jakoby šlo jen o vodu. 

 Obraz na vláknech nenese stopy žádné živočišné ani rostlinné či minerální 
barvy (syntetické vylučuje - byly vynalezeny až 300 let po vzniku obrazu) 
- zjištění uvedl v r. 1936 nositel 
Nobelovy ceny za chemii prof. 
Richard Kuhn z Univerzity v Hei-
delbergu, po první analýze látky 
s obrazem. 

 Obraz nemůže být malbou – 
absenci tahu štětce potvrdil 
r. 1946 mikroskopický výzkum 
s potvrzením předchozího výzku-
mu. Ke stejnému výsledku analý-
zy došel r. 1954 prof. Fr. Camps 
Ribera. 

 Zrcadlené obrazy v očích - odrazu 
lidské tváře si prý poprvé všiml 
mexický fotograf Alfons Gonza-
les r. 1929. Zvětšeninu dále zkou-
mal 29. 5. 1951 Carlos Salinas 
Chava pomocí lupy a v zorničce 
pravého oka objevil rysy obličeje 
muže s bradkou. Dne 11. 12. 1955 
byl objev potvrzen komisí a ozná-
men v rozhlase. Výzkum pokračoval v r. 1962 - na 25x zvětšené fotografii 
byly v očích obrazu objeveny další dvě postavy Dr. Charlesem J. Wahlig 
z New Yorku. Pokusy dokazují možnost zrcadlení v oku. Nadpřirozený 
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původ obrazu - r. 1979 potvrdil výzkum amerických vědců infračervenou 
zkouškou prof. Callahanema a prof. Jody Smithema. 

 Oftalmologické studie provedené na očích Marie ukázaly, že na přibližující 
se světlo sítnice reaguje stejně jako sítnice živého oka.  

 Teplota vlákna tkaniny, z níž byla tilma zhotovena, udržuje konstantní 
teplotu 36,6 ° C, stejně jako tělo živé osoby.  

 Prostřednictvím fonendoskopu je slyšet pod opaskem oděvu Panny Marie 
(znázorňujícím její těhotenství) tep, stejně jako u dítěte v děloze, 115 pulzů 
za minutu. 

 Po zjeveních Panny Marie v Guadalupe se konverze domorodých kmenů 
znásobily neuvěřitelnou rychlostí. Často přicházely z velké dálky, aby se 
dali pokřtít. Do roku 1539, osm let po zjevení, se obrátilo na katolickou 
víru asi 9 milionů domorodců. 

(podle KN) 
 
 
 

Zastavili jsme se u Ježíšova narození 
 

Ježíšovo historické narození připomíná lásku Boha k lidstvu, k nám, ke 
mně. Bůh se nerozhodl pro alternativní řešení. Nestal se andělem, ale 
člověkem. Neposlal na tento svět namísto sebe anděla. On sám se 
sklonil k nám, když se narodil do lidské rodiny. 
 
V textech vyprávění o narození Ježíše Krista, které zachytili pouze dva 
evangelisté, Matouš a Lukáš, nejde o "příběhy dětství" v přísném biografickém 
a historickém smyslu, ale o vyznání víry a díkůvzdání Bohu ve formě vyprávění 
o Božím působení v osobách 
spojených s plněním Boží vůle. 
 
Naplnění přislíbení 
Matouš otevírá verš, který je 
vlastně shrnutím obsahu celého 
díla: "Rodokmen Ježíše Krista, 
syna Davidova, syna Abrahamo-
va" (Mt 1,1). Přesný překlad 
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tohoto úvodního verše by měl znít: "Kniha původu Ježíše Krista, syna Davidova, 
syna Abrahamova." Evangelista vybral za úvodní slova svého spisu stejný 
název, jaký má vůbec první kniha celého Písma – Genesis, čili v překladu Kniha 
původu. Matouš chce představit Ježíše jako nový začátek lidských dějin. Jak 
Genesis popisuje dějiny patriarchy Abrahama, nyní Matoušovo evangelium 
podává dějiny spásy jeho "syna" Ježíše. Matouš provází vyprávění o Ježíšově 
narození a dětství pěti biblickými citacemi, čímž chce ukázat, že narozené dítě 
je Mesiášem, jehož předpověděli starozákonní proroci. Je to zároveň vyzvednutí 
Starého zákona, který připravoval cestu na definitivně naplnění zaslíbení. 
Narození Ježíše Krista je pro Matouše ozvěnou dějin židovského národa. Italský 
biblista Massimo Grilli o vztahu Starého a Nového zákona říká, že se navzájem 
dívají na sebe a vzájemně se chápou. Evangelista Matouš svým čtenářům 
vzkazuje, že jediný způsob, jak porozumět Kristu a celému Novému zákonu, je 
prostřednictvím vztahové dynamiky se Starým zákonem. 
 
Teologická geografie 
Při popisu narození Božího Syna evangelista Lukáš mluví o čtyřech místech. 
Prvním je Betlém; město, ze kterého pocházel král David, kde ho Samuel 
pomazal na izraelského krále. 
Lukáš vnímá pomazání Davida 
jako předobraz, který dosáhne 
své naplnění zhruba o tisíc let 
později v Synu Davida Ježíši 
Kristu, který se narodil v Betlé-
mě. Druhým místem je maštal 
pro zvířata, která byla pravdě-
podobně vytesaná do skály na 
způsob jeskyně. Je třeba říci, že 
český překlad "hostinec" je v dnešní době již nevhodný. Řecký výraz "kata-
lýma" označuje "dům, útulek pro cestující, pro karavany". Maria byla v pože-
hnaném stavu a přišel její čas porodu, což byla intimní chvíle ženy – rodičky. 
Potřebovala soukromí, které jí vzhledem k množství lidí alespoň trochu zaru-
čoval příbytek určený pro zvířata. Ze strany Betlémanů tedy nešlo o zlomy-
slnost, ale spíše o mimořádnou pomoc v akutní situaci matky, které nadešel čas 
porodu. Třetím údajem, který Lukáš uvádí, jsou jesle, do kterých matka Marie 
vložila své narozené Dítě Ježíše. Jan Křtitel se narodil v domě, v rodině kněze. 
Božího Syna uložili na místo, odkud zvířata přijímají potravu. Od začátku svého 
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evangelia Lukáš zdůrazňuje chudobu a skromné podmínky, které si zvolil Bůh 
na příchod svého Syna na náš svět. Církevní otcové použijí zmínku o jeslích na 
toto přirovnání: "Jesle jsou místo, kde zvířata nacházejí svůj pokrm. Nyní však 
v jeslích leží ten, který sám sebe označil za chléb přicházející z nebe – za pravý 
pokrm, který člověk potřebuje ke svému bytí." Konečně čtvrtým místem je pole 
pastýřů. To je první místo, kde se zvěstovalo evangelium. Není to "radostná 
zvěst" o narození následníka trůnu, která by se ohlašovala v paláci z mramoru 
jeho vznešeným obyvatelům. První evangelium ohlásili andělé a jeho adresáty 
byli obyčejní pastýři. Jakýkoliv obraz triumfálního mesiáše nemá v evangeliích 
místo. Jde o předzvěst ještě většího paradoxu, když tento Mesiáš zemře 
potupnou smrtí na kříži. Apoštolové budou hlasateli dobré noviny. Nyní jsou to 
pastýři, kteří zvěstují, co jim bylo řečeno o Dítěti a co viděli a slyšeli v Betlémě. 
 
Příklad Marie 
Popis samotného narození podává Lukáš zdrženlivým způsobem: " Když tam 
byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, 
zavinula jej do plenek a položila do jeslí." (Lk 2,6-7). Přestože jde o Božího 
Syna, který se počal zázračným způsobem bez přispění muže, evangelista se 
vyhýbá jakýmkoli fantazijním představám, které byly charakteristické pro řecké 
báje. Ježíš Kristus přišel na svět způsobem, jak přichází jakékoliv jiné lidské 
dítě. Ve výrazu "zavinula ho do plenek" vnímáme mateřskou jemnost, která je 
typickým rysem každé matky. Maria je skutečnou matkou Ježíše Krista se všemi 
nádhernými vlastnostmi, které k mateřství patří. 
Na adresu Ježíšovy matky zaznívají tato slova: 
"Maria uchovávala všechna tato slova v srdci 
a přemýšlela o nich" (Lk 2,19; srov. i Lk 2, 51). 
Bohorodička se snaží porozumět odkazu Božího 
jednání. Ježíšova matka to bude dělat po celý 
svůj život. Následujme její příklad. 
 
Adorace Božího daru a tajemství 
Na některých středověkých obrazech s nábo-
ženskou tematikou je Ježíšovo narození často 
zobrazeno více teologickým než historickým 
způsobem. Dítě Ježíš neleží v jeslích, ale na 
bílém korporálu. Při něm v pozici adorujících 
osob klečí se složenými rukama Boží Matka Maria a svatý Josef, případně 
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betlémští pastýři. Takové zobrazení nese v sobě několik silných odkazů. Vánoce 
jsou o velikosti Boha. Bůh se rozhodl podstoupit riziko a vložil svůj život do 
lidských rukou. Ve vánočních událostech se vrcholným způsobem naplňuje to, 
co se nese celým Písmem svatým, že Bůh je "Imma El" – Emanuel – Bůh, který 
je s námi nejen v dějinách lidstva, ale v osobních dějinách života každého z nás. 
Vánoce jsou radostným slavením setkání Boží věčnosti s naší lidskou časnosti, 
což Pavel velkolepě nazval "plnost času" (Gal 4,4). To proto, že Bůh se stává 
v Ježíši lidským bytím. Německý biskup Rudolf Graber (1903-1992) se jednou 
vyjádřil slovy: "To, co se stalo v Betlémě, překonává stvoření světa. 

Neboť to, že jediný Boží Syn, druhá božská osoba, se chystá na této malé, 
nepatrné zemi stát člověkem, prostě překonává všechno." Známý ruský filozof 
Nikolaj Berďajev (1874-1948) upozorňuje, že to, co je nejcennější, je nejslabší. 
Proto násilí nemůže provést to nejcennější, ale může to vykonat pouze duch 
a Bůh. Vánoce jsou oslavou Boha, který se stává kvůli nám tím nejslabším 
lidským dítětem, závislým na péči lidí. "Pro duchovní život je nezbytné, aby se 
člověk setkal s Bohem, lidská vůle s božskou," připomíná Berďajev. Vánoce 
jsou vyvrcholením Božího zájmu o člověka. Je to dar a tajemství. Svatý 
všemohoucí Bůh se rozhodl vstoupit do komunikace s hříšným, smrtelným 
člověkem. To je důvod, pro který Církev slaví Vánoce tak specificky, slavnostně 
a radostně. Proto si při Vyznání víry při slovech – "skrze Ducha Svatého přijal 
tělo z Marie Panny a stal se člověkem" - klekáme na kolena. Už středověcí 
umělci zvali k adorování tohoto daru a tajemství samotného Boha. Nebojme se 
kleknout si k jeslím, abychom se setkali s Bohem. 
 
Živý Betlém 
Z hebrejských slov "bet" a "lechem" se obvykle Betlém nazývá "dům chleba". 
Prožít vánoční svátky a půlnoční mši svatou v tomto městě, zejména v Jeskyni 
narození, zanechá v člověku jedinečné 
duchovní vzpomínky. Ne každému se to 
však podaří. Není to však ani nutné. 
V uměleckém zobrazení středověkých 
malířů je to vyjádřeno korporálem, na 
kterém je položené Dítě Ježíš. Korporál 
je liturgická látka, která se klade na oltář, 
na kterém se uskutečňuje během mše 
proměnění chleba a vína na tělo a krev 
Ježíše Krista. Kristus, který se narodil 
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v Betlémě, rodí se na oltářích našich chrámů při každé mši svaté. Rodí se, aby 
se stal chlebem života, pokrmem, který přijímáme na naší cestě věřícího 
člověka. Můžeme proto říci, že každá mše svatá se stává Betlémem, na níž jsme 
pozváni ho přijmout, jak to vznešeným způsobem vyjadřuje latinská vánoční 
píseň Adeste fideles: "Venite, adoremus Dominum – Pojďte, klaňme se Pánu." 
Je tu však ještě jeden rozměr. Všichni jsme pozváni, abychom se my sami stali 
živým Betlémem, když se do našich životů narodí Kristus. 
 
Paradoxy víry 
Vánoce představují jeden z příkladů toho, co nazývám paradox víry. Biblické 
texty nám říkají, že mudrci, kteří přišli od východu, aby se poklonili novoroze-

nému králi, ho hledali v hlavním mě-
stě tehdejšího království. Přišli do Je-
ruzaléma za Herodem Velkým. Jejich 
chování bylo logické. Kde jinde hle-
dat nástupce trůnu, není v paláci pa-
novníka? Boží slovo nám zjevuje, že 
Bůh se nechová podle lidských sché-
mat a představ. Za místo narození si 
zvolil prosté obydlí v ústraní lidí. Ty-
to paradoxy Božího chování nachází-
me v celém Písmu svatém. Výstižně 

to vyjádřil apoštol Pavel: "Co je světu bláznivé, to vyvolil Bůh, aby zahanbil 
moudré, a co je světu slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné" (1 Kor 1,27). Celý 
život Božího Syna už od jeho početí bude doprovázet tento paradox, ve kterém 
si Bůh vybírá to, co je světu bláznivé a slabé, aby zahanbil moudré a silné. Při 
zvěstování Bůh poslal anděla Gabriela do Nazareta, na který se ve Starém 
zákoně nevztahovalo žádné proroctví, protože se v starozákonních textech toto 
město vůbec nezmiňuje. Anděl nepřichází do chrámu ke knězi, ale do 
skromného domu chudého děvčete. Bůh převrací naruby lidská očekávání 
a zažitá schémata. Bůh vždy překvapí. Platí to i pro náš život. V osobě Marie 
máme běžného věřícího, navíc jde o ženu, bez jakéhokoliv postavení a z nezná-
mého prostředí, která nepatří do Davidovy dynastie, neboť tuto mesiášskou 
charakteristiku má její manžel Josef. Bůh koná překvapivě tam, kde bychom to 
nečekali, a zjevuje svou velikost na osobách, s nimiž se podle lidských kriterií 
nepočítá. Dovolme Bohu, aby narozením Božího Syna překvapil i nás. 

(podle KN) 
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Deset tipů,  
jak prožít Vánoce v mladé rodině 

 

Nedávno jste se vzali, čekáte miminko nebo máte malé děti? Tak v tomto 
článku si ukážeme deset speciálních tipů, jak prožít radosti a požehnané 
vánoce. 
 

1. Čas na vlastní tradice 
Možná jako novomanželé budete letos prožívat své první Vánoce. Je tedy 
možné, že vás vaši rodiče nebo tcháni zavolají prožít svátky s nimi, vždyť ještě 
nemáte děti. Doporučuji vám však nechat si slavení prvních, druhých a možná 
i těch třetích Vánoc jen pro sebe. Jako manželé si potřebujete vytvořit své vlastní 
tradice. To se určitě neobejde bez mnoha kompromisů. Když jsme měli 
s manželem své první Vánoce, velmi jsem se divila, kolik věcí probíhalo v jejich 
rodině jinak. Dovolte si tedy čas na vytvoření těch "svých Vánoc". 
 
2. Na Vánoce přijde Ježíšek, ne kontrola hygieny 
Jednou z věcí, na kterou se klade důraz v mnoha rodinách, je mít na Vánoce 
čistý dům jako z časopisu. Pokud máte ještě maličké děti, tak víte, že zanechat 
dům v relativním pořádku je jako házet hrách na stěnu. Opravdu, nestresujte se 
před Vánocemi s úklidem. Samozřejmě, je přirozené, že si chceme svátky 
vychutnat v příjemném uklizeném domově, ale nebuďme frustrovaní, když se 
nám nepodaří uklidit i tu poslední pavučinku za pohovkou. 
 
3. Dárky 
Och, ty dárky! Vždyť o nich slýcháme asi už od poloviny října z každé reklamy. 
Určitě chce každý z nás své drahé 
obdarovat co nejlépe. Pokud máme 
malé děti, na Vánoce je možná 
pravý čas na to, jakou laťku jim 
nastavíme. Opravdu je chceme pod 
stromečkem zaplavit hračkami, 
kterých si ani nebudou vážit? Nebo 
jim darujeme něco, co je skutečně 
potěší; co je zároveň kvalitní a vy-
drží to i déle? I v tomto případě 
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mysleme spíše na kvalitu než na kvantitu. Prosme Ducha Svatého, abychom 
měli moudrost v tom, jak vychovat své děti i ve vztahu k darům a materialismu. 
 
4. Sváteční jídlo 
Pokud jste již byli někdy nakoupit v potravinách těsně před svátky, víte, že to 
tam vypadá, jakoby na druhý den měli navždy zavřít všechny obchody. Vánoce 
jsou speciální čas, konzumujeme jídla, na které se těšíme celý rok Ale 
nezapomeňme na to, že jsme Kristovi. Při vaření proto mysleme i na množství 
jídla, které si připravíme. Zeptejme se sami sebe: Dokáže skutečně naše rodina 
sníst tolik jídla? Nebudeme to muset později vyhodit? Není v mé farnosti 
potřebná rodina, kterou by potěšila miska bramborového salátu? Nebo nebývá 
nedaleko mne osamělá babička, která si už nedokáže napéct a moje čajové 
cukroví by ji potěšilo? 
 
5. Vánoční přání 
Jakmile nastane Štědrý den, můj mobil začne pípat vánočními eSeMeS-kami.  

Nevím jak vy, ale já tento typ 
pozdravů jaksi nemusím. Sa-
mozřejmě, velmi se potěším, 
když na mě někdo v tento den 
osobně myslí a vyprošuje mi 
požehnání. Nevidím však vel-
ký smysl v tom, když pošlu 
hromadnou zprávu celému te-
lefonnímu seznamu. Velmi 

rád zavolám nejbližší rodině či blízkým přátelům. Dopřejme si v tento den raději 
"digitální detox". Buďme zde v tento den speciálně jen pro naši rodinu. 
 
6. Procházka 
Prožít Vánoce v relativním klidu s malými dětmi je občas náročné. Děti zkrátka 
potřebují pohyb a vybití své energie bez ohledu na to, zda je právě Štědrý den. 
Dopřejme si tedy jako rodina i čas na procházku. Nebuďme ve stresu, že ještě 
tolik věcí potřebujeme na Vánoce dokončit. Věřte, že s odpočatou hlavou se 
vám ve vánočních povinnostech bude pokračovat mnohem snadněji. A děti 
budou rády, že nemají u sebe uzlíček nervů, který nic nestíhá, ale své milované 
rodiče, se kterými je zábava. 
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7. Štědrovečerní modlitba 
Jak si zvykla vaše rodina modlit před začátkem štědré večeře? Možná nevíte, 
ale na internetu můžete najít množství modliteb sestavených speciálně pro tuto 
příležitost Většinou je najdete pod názvem jako "rodinná liturgie u štědrovečer-
ního stolu". 

Je to úžasný způsob, jak začít slavení vánočních svátků. Nebuďte však smutní, 
pokud se vám u malých dětí nepodaří prožít ji dokonale. Vždyť Ježíš uprostřed 
vás se raduje i z vašich malých ratolestí. 
 
8. Zapojte celou rodinu 
Během štědré večeře má každý rodič v rodině nějaký speciální úkol. Například 
táta u nás rozkrojí jablíčko, mamka dává požehnání s medem. Co tak zapojit do 
průběhu večeře i děti? Pro malé děti je velká věc, pokud mohou dělat "dospě-
lácké" věci. Dovolte vašim prckům rozdat vánoční oplatky nebo společně 
s tatínkem nabrat salát do každého talíře. V rodině je služba pro jiné samo-
zřejmostí. Ať se tedy během štědré večeře i vy stanete vzorem rodiny, která 
s radostí slouží druhým. 
 
9. Volný čas během Vánoc 
Během vánočních svátků máme o něco více volného času než obvykle. 
Využijme ho na utužení rodinných vztahů. Nekontrolujme si ustavičně maily na 
mobilu či zprávy na sociálních sítích, nemysleme na problémy a úkoly v práci. 
Vytáhněme si raději společenské hry, vydejme se ven na procházku, vyskotačme 
se ve sněhu. Dělejme cokoliv, přičemž můžeme poslouchat toho druhého. Ne-
bojme se ani navštívit naše rodiče, babičky a dědečky. Buďme prostě spolu jako 
rodina. Tak jak byla během Vánoc blízko sebe Svatá rodina. 
 
10. Hlavní důvod Vánoc - Ježíš 
Někdy je to jako padlé na hlavu. "Ma-
káme" před svátky, abychom připravili 
pro naši rodinu tip-top Vánoce. Když 
však přijde čas jít na půlnoční mši nebo 
dostaneme pozvání na modlitbu, často si 
řekneme, že už nemůžeme, vždyť jsme 
toho tolik udělali. Nezapomeňme na to, 
že jediným důvodem Vánoc je Ježíš. 
Pojďme během těchto Vánoc více do 
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hloubky. Klekněme si k jesličkám a povidejme si s Ježíšem. Ať se tyto Vánoce 
nestanou jen dalšímu v pořadí, ale naopak ať jsou pro nás novým impulzem do 
našeho živého a radostného vztahu s Bohem. 

(podle KN) 
 
 
 

Když nejsou šťastné a veselé 
 

Mají to být svátky klidu a lásky – pro mnohé se však Vánoce stávají 
strašákem. Právě během nich totiž často zvyknou kumulovat celý rok 
potlačovány rodinné potíže a nevyřešené konflikty. Nezřídka právě v do-
bě Vánoc mnozí uvažují nad odchodem z rodiny či rovnou ze světa. 
 
Pokud by některé děti mohly Ježíškovi napsat upřímný dopis, možná by vypadal 
nějak takto: "Milý Ježíšku, velmi bych si přál, aby tyto Vánoce byly bez hádek, 
bez vřískotu, bez slz. Milý Ježíšku, už nikdy nechci zažít pod stromečkem strach 
a bolest. Milý Ježíšku, ty víš 
nejlíp, jak strašné je vrátit se po 
prázdninách do školy, když se 
všichni spolužáci a učitelé ptají, 
jaké byly Vánoce; a já musím 
zase lhát a předstírat." 

I v době, kdy už je z dítěte tee-
nager a z Ježíška Ježíš (a když 
mnozí z těchto mladých ho už 
víc nedokážou nazvat "milý"), možná v koutku duše zůstává tichá prosba, touha 
– aby to letos bylo jiné. Možná se tyto Vánoce nikdo neopije. Možná se tyto 
Vánoce nikdo s nikým nepohádá. Možná tyto Vánoce nebude mezi námi napjaté 
ticho a nevyslovené poznání, že si vlastně nemáme co říct. 

Ale pak opět přijdou Vánoce – a opět jsou jen parodií. 

Ježíš se v nich opět nenarodil. 
 
Vánoce ve sklepě 
Byl večer před Štědrým dnem a ve sklepě seděl osamělý chlapec. Zamčený. 
Dobrovolně. Byl totiž odhodlán zabít se. Všechno už měl připravené. Brutální 
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způsob sebevraždy, který si zvolil, měl být vykřičníkem, mementem, spouš-
těčem změny. Měl jeho blízkým konečně otevřít oči a zavřít ústa. 

Mladík nepatřil k těm, pro které je pokus o sebevraždu voláním o pomoc. Byl 
odhodlán věc dotáhnout do konce. I když už v ruce držel telefon, aby 
kontaktoval internetovou linku důvěry pro mladé lidi, udělal to jen proto, aby 
splnil slib, který dal kamarádce. Poslední slib v svém životě. 

I na takový případ si vzpomíná psycholožka Dominika Rajznerová, vedoucí 
internetové poradny IPčko.sk. Bezplatnou online poradnu pro mladé, která 
funguje denně od sedmé hodiny ráno do půlnoci, vyhledávají většinou mladí od 
12 do 30 let. Občas se ozvou i starší. Jsou z různých poměrů a mají různé 
problémy, kromě pomoci potřebují zejména přijetí, podporu, kamarádský 
přístup. To vše jim mladí psychologové na druhé straně umí i chtějí nabídnout. 
(U nás např. Free klub - https://www.free-klub.cz) 

Například i zmiňovanému chlapci. "Rozhovor s ním byl velmi těžký; nedokázali 
jsme najít nic, co by ho motivovalo 
žít. Jediné, co zafungovalo, byla 
naše služba K. Mladý člověk v rám-
ci ní může zcela anonymně a bez-
platně přijít k nám a setkat se s psy-
chologem; s jedním z nás," říká 
Dominika. "Vybral si našeho ředi-
tele Marka a za třičtvrtě hodiny už 

spolu seděli a povídali si. My ostatní jsme netrpělivě čekali, jak to dopadne." 

Nakonec se mladý muž rozhodl sebevraždu odložit, dokonce se jim společně 
podařilo vytvořit plán, díky kterému Vánoce přežil. 

V současnosti je již v péči jiných odborníků. 
 
Sbohem, živote 
Co vlastně bylo důvodem toho, že mladý člověk se rozhodl vzít si život právě 
na Vánoce? 

Mladík byl z rodiny, kde to vůbec nefungovalo. Předešlé Vánoce otec alkoholik 
zaútočil na mámu, zbil ji – zase. Můžeme se zkusit vcítit do pocitů mladého 
muže, který se musí dívat, jak jeho otec ubližuje mámě. Jak ji chce, a přece 
neumí chránit. Jaká bezmocnost, strach a hněv s ním lomcují. A jak se cítí 
zodpovědný i za mladšího bratra, který se na tyto scény musí dívat také. 
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Nevíte, kdy přijde další amok, útok. Jaký bude mít průběh. Jak dopadne. Strach 
je vaším každodenním hostem; a i když už největší nebezpečí zmizí, vaše tělo 
a psychika zůstávají vystrašené, poznamenané. V neustálém střehu. Více než 
prožitá bolest možná bolí tušení, že se to může zopakovat. Kdy? Jak se na to 
připravit? Dá se to vůbec? Jak se dá vyrovnat s tím, když silné pěsti tlučou vaši 
plačící a křehkou mámu? 

Bezmocnost, strach, hněv – a mladík v ten vánoční večer také udeřil. Ne otce. 
Dveře. Sevřená pěst prorazila skelnou výplň. Sklo se rozprsklo. Z mladíkovy 
ruky začala téct krev. A tehdy, jako naschvál, konečně přišla přivolaná policie. 
Když vešli, vysvětlili si věc po svém – zbitá žena, rozmlácené dveře, mladík od 
krve. Obvinili ho, že on je ten agresor. 

Dá se divit, že takové Vánoce už nikdy nechtěl zažít? Dá se divit, že v nic 
hezkého už nevěřil? Dá se divit, že se chtěl s takovým životem rozloučit – a když 
neviděl jinou možnost, tak i definitivně? 
 
Osamělost, deprese, strach 
Ne všechny případy, které v IPčku v čase Vánoc řeší, jsou podobně dramatické. 
Faktem však je, že v tomto období se 
jim ozývá o deset procent lidí více než 
běžně. 

"Vánoce jsou obdobím, kdy lidé dáva-
jí svému životu, vztahům a hodnotám 
ještě větší význam než obvykle. Pova-
žují se za výjimečnou část roku, od níž 
oni i společnost hodně očekávají," 
konstatuje Dominika Rajznerová. 
"Vánoce by měly být podle těchto očekávání idylickým obdobím, když jsou 
s rodinou, všichni spolu vycházejí, těší se." O to více podle ní lidi mrzí kontrast 
mezi těmito očekáváními a realitou. "Potíže, s nimiž lidé žijí během roku, se jim 
přes Vánoce zdají ještě větší – neboť i jejich potřeba, aby věci fungovaly, je 
ještě větší. O to více jsou smutní, zklamaní, frustrovaní." 

U mnoha lidí tehdy podle ní dochází k pocitům osamělosti, deprese, strachu. 
"U mladých lidí to většinou není osamělost v smyslu, že nikoho nemám. Spíše 
stav, kdy se necítí úplně přijati svým okolím," konstatuje psycholožka. Podle ní 
mnoho mladých lidí ani s kamarády nemluví o tom, co je trápí. "Mají pocit, že 
i v partě by měli podávat výkon, měli by být úspěšní, nemělo by je nic trápit, 
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nebo pokud již potíže mají, měli by je bez problémů zvládat. A když je 
nezvládají, nebo mají pocit, že v očích druhých je nezvládají, přichází pocit 
selhání." 
 
Hloubka, ne pozlátko 
V době Vánoc podle ní mladí lidé z ne zcela idylických poměrů zažívají vyšší 
míru stresu už jen proto, že rodina bude spolu. "V rodinách, kde to nefunguje, 
se v běžné dny snaží jeden druhému vyhýbat, jdou i do jiného prostředí." 
V období Vánoc je to jinak. Když si vezmeme už jen přípravu štědrovečerní 
hostiny – kolik spolupráce to vyžaduje." 

Dominika Rajznerová, která v své praxi (v IPčku se angažovala i vedle vysoko-
školského studia) absolvovala již tisíce převážně online rozhovorů s mladými 
lidmi, tvrdí, že nejsou takoví, jak si je starší ročníky nejednou zvykli gene-
ralizovat. "Často se o mladých lidech mluví jako o povrchní generaci; že jim 

záleží jen na tom, aby měli nový 
smartfon, materialistické věci. Podle 
naší zkušenosti je to jinak. Oni ty věci 
mají, ale vnímají je opravdu jako věci; 
jako něco, díky čemuž fungují. Ale to, 
na čem jim opravdu záleží, jsou 
skutečně kvalitní a hluboké vztahy." 

Právě ty však doma často nevidí, nena-
cházejí. "Mladí lidé si potřebují otevře-

ně, se zájmem, do hloubky promluvit s rodiči. Potřebují rozhovor, aniž by je 
někdo hodnotil, nebo od nich něco očekával. Aby si je vyslechl, skutečně se o ně 
zajímal, aby jejich problémy nebagatelizoval." 

Možná i proto mnozí mladí vnímají Vánoce jako čas přetvářky – naoko se 
všichni v domě usmívají a snaží se být k sobě milí, de facto je to však jen 
slavnostní hra na pár dní v roce. "Nejlepší prevencí je trávit čas s blízkými lidmi 
i v jiné části roku, budovat si dobré vztahy průběžně – a snažit se k tomu i sám 
přispět," tvrdí Dominika Rajznerová. "Udělat si s rodinnými příslušníky 
program, zajímat se o ně, upevňovat naše vztahy; tak se nejlépe připravíme na 
čas, kdy budeme spolu více během svátků." 
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Jistota je ve zvycích 
Když cítíme, že svátky by mohly skřípat, podle Dominiky Rajznerové je dobré 
mít už předem naplánované "jistoty", o které se můžeme opřít. Těmi jsou podle 
ní v době Vánoc například zvyky a tradice. "Navzdory tomu, že teenageři na ně 
často remcají, o to více je potřebují, neboť v tomto věku se hledají a jsou si 
v mnohém nejistí – a zvyky jsou něco, co dodává jistotu." Doporučuje také, 
"abychom si tyto svátky naplánovali. Kam a kdy půjdeme na návštěvu, co 
budeme dělat a podobně."  

Stále však platí, že ani nejlepší plány nedokážou vyvážit dobré vztahy; mohou 
jim jen dát strukturu. 

Co když patříte k těm šťastným, kteří trauma z Vánoc nemají, znáte však 
někoho, kdo se na svátky netěší? "Je 
perfektní, když o někom víme, že ho 
nečekají hezké Vánoce – znamená to 
totiž, že s ním máme vybudován 
důvěrný vztah, když nám o tom 
řekne," konstatuje psycholožka opti-
misticky. "Znamená to také, že ten 
člověk v nás má někoho, s kým 
může mluvit. Myslím, že naději mu 
můžeme dát prostřednictvím našeho 
zájmu. Promluvit si s ním, jak si hezké Vánoce představuje on. Co by v nich 
potřeboval dostat. Co by očekával od svých blízkých." 

Dominika Rajznerová také dodává, že pokud naplnění svých očekávání od 
prožití Vánoc nenajde v rodině, mohu s ním já, jako blízký člověk, hledat 
prostor, kde to může najít. "Mezi přáteli, v komunitě, ve službě a pomoci jiným? 
Ať je to cokoliv, důležité je, aby to člověku, který neočekává hezký zážitek 
z Vánoc v rodině, přineslo do života trochu světla, sounáležitosti, dobrého 
pocitu a naděje." 

Poznámka: ÍPčko funguje na bázi anonymity a důvěrnosti; zveřejněný příběh 
dovolil publikovat pracovníkům poradny jeho aktér. 
 
Trpí i senioři 
Obrovská osamělost – tak by se dal pojmenovat nejen vánoční problém mnoha 
starších lidí. "Během Vánoc člověk cítí samotu více; více mu chybí rodina, 
nejbližší. Více pociťuje smutek," uvádí prezidentka Fóra pro pomoc starším 
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Ľubica Galisová. I oni ve svátečním čase zaznamenávají více žádostí o pomoc, 
o rozhovor. "Velmi často dochází ke 
špatnému zacházení a k vylučování 
z rodiny, ze společnosti. V poslední 
době také evidujeme hodně násilí, tý-
rání. Netýká se jen dotyčné starší 
osoby, ale celé rodiny. Pokud napří-
klad dcera špatně zachází se svými 
rodiči a vidí to její děti, špatně to 
ovlivňuje i je," upozorňuje Ľubica 

Galisová. Seniory zároveň povzbuzuje k tomu, aby svou situaci řešili; jako 
křesťané máme nejen právo, ale téměř povinnost bránit se proti zlu, kterého se 
na nás někdo dopouští – a tak ho pomoci zastavit. Mladší lidi vyzývá, aby na 
starší nezapomínali a dopřáli svým rodičům či prarodičům lásku, přijetí a spole-
čenství. 

I v době Vánoc mohou důchodci se svými problémy obrátit na bezplatnou 
Senior linku (800 200 007), která kromě možnosti rozhovoru zajišťuje i síť 
odborníků (právníci, psychologové, sociologové) na pomoc s těžšími případy. 

(podle KN) 
 
 
 

Země, kde má Boží Syn zakázané 

narodit se 
 

Před více než třiceti lety se ani u nás Ježíš Kristus nemohl narodit. Místo 
toho sem přicházel Děda Mráz. Bohužel i dnes máme ve světě země, 
kde je náboženská svoboda potla-
čována a Boží Syn má "zakázané 
se narodit". 
 
Pronásledované Vánoce, i takto by-
chom mohli nazvat situaci v zemích, 
kde se o pravém důvodu vánočních 
svátků nemůže mluvit. I před Pannou 
Marií se sv. Josefem a s malým 
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Ježíšem se zavřely mnohé brány a došlo to až ke krvavému pronásledování ze 
strany Heroda. Současná situace křesťanů v mnoha částech světa není o nic lepší 
ani během vánočních svátků. 

Kromě deprimující komercializace a násilné laicizace Vánoc ve světě, který se 
nazývá "svobodným" a "bohatým", jsou tu země, kde je Ježíšovo narození 
oficiálně zakázáno a může vést dokonce k trestům včetně trestu smrti. V těchto 
zemích jsou dvě hlavní příčiny pronásledování: v několika je to komunistická 
ideologie, ale ve většině je to islámský fundamentalismus. Největší pozornost 
poutá těchto šest zemí. 
 
1. Brunej 
Pět let vězení – to je trest, který může udělit tato malá východní muslimská země 

tomu, kdo se dopustí trestného "činu" slavení Vá-
noc. Sultán absolutistické monarchie v Bruneji 
Hassanal BoMah ustanovil tento trest pro ty, kte-
ří by se nějakým způsobem přidržovali slavení 
vánočních svátků, třeba jen zasíláním vánočních 
pozdravů příbuzným a přátelům. Nemuslimové 
mohou slavit Vánoce v zemi za předpokladu, že 
jsou v rámci svých komunit a se souhlasem 
autorit. 

Navzdory těmto opatřením nechyběli obyvatelé 
Bruneje, kteří odmítli zákaz hned po jeho zavedení a šířili vánoční fotografie na 
sociálních sítích pomocí hashtagu # MyTreedom (slovní hra v angličtině "tree" 
- strom a "freedom" - svoboda). 
 
2. Somálsko 
Krátce po zákazu Vánoc, který oznámil sultán 
z Bruneje, se Somálsko rozhodlo následovat 
"příklad" a nařídilo, že Vánoce i oslavy nového 
roku "ohrožují muslimskou víru". V obou dnech 
jsou proto zakázány oslavy v zemi, která je jed-
nou z nejvíce zdevastovaných na této planetě po 
desetiletích institucionálního chaosu, občanské 
války, terorismu a hladu přesahujícího jakouko-
liv představivost. 
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Šejk Mohamed Khayrow z ministerstva pro náboženské záležitosti vyhlásil 
v prosinci 2015, že "všechny události související s těmito oslavami jsou v roz-
poru s islámskou kulturou". Z důvodu pronásledování v zemi prakticky nežijí 
křesťané. 
 

3. Tádžikistán 
V roce 2013 tato středoasijská země zakázala te-
levizním kanálem vysílání ruského vánočního 
filmu. 

V roce 2015 byly zakázané vánoční stromky 
a předávání dárků ve školách. Ministerstvo škol-
ství, které za své hlavní zásady přijímá islámské 
principy, vyhlásilo zákaz ohňostrojů, slavnost-
ních večeří, výměny dárků a sbírání peněz na 
oslavu nového roku. 
 
 

4. Saúdská Arábie 
Země se řídí jednou z nejpřísnějších interpretací islámské doktríny, puritánské 

hnutím wahhábizmu. Není proto překvapující, že 
Vánoce jsou v zemi zakázány. Je pravda, že 
posledních pár let přineslo známky otevřenosti ze 
strany některých členů saúdské monarchie, ale 
samotný proces naráží na široký a hluboce zako-
řeněný odpor ze strany fundamentalistických sek-
torů. Takový příklad se udál na Vánoce v roce 
2015, kdy vládní nemocnice autorizovali své ne-
muslimské zaměstnance, že mohou slavit vánoční 
svátky ve skupině, ale saúdští duchovní zdůraznili, 

že žádný muslim nemůže pozdravit nemuslimy při náboženských příležitostech. 
Vzhledem k tomu, že vliv islámského fundamentalismu je v každodenním 
životě Saudskoarabů velmi silný, tento tlak vyvíjený náboženskými předsta-
viteli zhoršuje již tak nejistou situaci několika křesťanů, téměř všech cizinců, 
kteří žijí v zemi. 
 
5. Severní Korea 
Od násilného zavedení komunismu v zemi v 50. letech 20. století je každý typ 
křesťanské činnosti vytrvale zakázán. Skupiny pro lidská práva odhadují, že ve 
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věznicích nebo v koncentračních táborech Severní Koreje je za praktikování 
víry 50 000 až 70 000 křesťanů. V roce 2016 
diktátor Kim Čong-un udělal další krok v nábo-
ženském pronásledování: nejen zopakoval zákaz 
slavení Vánoc, ale nařídil také, aby si v noci 
24. prosince lidé připomněli narození jeho ba-
bičky Kim Čong-suk, komunistické partizánky, 
která bojovala proti Japoncům a stala se man-
želkou prvního diktátora Kim Ir-sena. Narodila se 
na Štědrý den roku 1919 a zemřela v roku 1949, 
přičemž byla považována (a trochu násilím 

uctívaná) jako "svatá matka revoluce". 
 
6. Čína 
Ve velkých čínských městech mnoho obchodů a různých nákupních ulic je 

v prosinci vyzdobených ve vánočních barvách. 
Obrazy Santa Clause, vánoční stromky a typické 
písně se množí. Mnozí Číňané, nekřesťané, pova-
žují tyto oslavy pouze za "tematické období" na 
komerční úrovni, zatímco jiní vidí "kulturní re-
klamu na modernost" spojenou se Západem, a te-
dy "je nepřítelem vlasteneckých hodnot", nasto-
lených v Číně brutální komunistickou revolucí ve 
dvacátém století. Intelektuálové blízcí čínské 
centrální moci opatrně a, můžeme říci, až s jistým 

nepřátelstvím pozorují fascinaci většiny populace Vánocemi. V roce 2014 Čín-
ská akademie sociálních věd vydala knihu, ve které podrobně definovala "nej-
závažnější výzvy", které v zemi vznikají, přičemž výslovně uvedla čtyři: demo-
kratické ideály vyvážené západními zeměmi; kulturní hegemonie Západu; šíření 
informací prostřednictvím internetu; náboženská infiltrace. Krátce nato skupina 
deseti čínských doktorandů uveřejnila článek, který analyzuje jev označovaný 
jako "vánoční šílenství", ve kterém žádá čínské občany, aby ho odmítli. Podle 
jejich názoru "vánoční horečka" v Číně demonstruje "ztrátu nadřazenosti čínské 
kulturní duše" a kolaps "čínské kulturní subjektivity". Z tohoto důvodu vyzvaly 
své krajany, aby byli opatrní vůči tomu, co považují za "nový pokrok křesťan-
ství" v jejich zemi. 

(podle KN) 
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Štěpána spojuje s Ježíšem  
mučednictví za víru 

 

Den po narození Pána si Církev připomíná svého prvního mučedníka, 
svatého Štěpána. Co však mimo mučednickou smrt víme o jeho životě? 
A jaký význam má jeho mučednictví pro dnešní křesťany? Písmo svaté 
nám nabízí několik odpovědí 
 
Svatého Štěpána označujeme jako prvního mučedníka za víru v Ježíše Krista 
z vyprávění evangelisty Lukáše, který o něm hovoří ve Skutcích apoštolů jako 
o jednom ze sedmi osvědčených, martyrúmenús, čili uznávaných nebo respek-
tovaných mužů. O jeho postavě se dozvídáme výlučně ze Skutků apoštolů, které 
nejprve vyprávějí o tom, co se dělo po 
Ježíšově nanebevstoupení. Tou nejvýz-
namnější událostí bylo přijetí daru Ducha, 
protože ten vedl hlavní postavu první části 
Skutků – svatého Petra – k získání mnoha 
posluchačů z různých jazyků a zemí (srov. 
Sk 2,1 -11). 

První charakteristika Štěpána a dalších, 
jejichž jména čteme na začátku šesté ka-
pitoly, je, že byl Helénista. Byl tedy Žid, ale už nosil řecké jméno Stefanos, čili 
"korunovaný". Také mohl být vychováván v helénistickém duchu, protože 
ovládal řečtinu (srov. Sk 6,9). Jinými slovy, nebyl veden k důslednému 
zachovávání židovských tradic. 

Nejdůležitější charakteristikou, jakou Štěpán dostává, je však to, že to byl 
osvědčený muž plný víry, moudrosti, Ducha Svatého, milosti a síly, který konal 
velké zázraky a znamení (srov. Sk 6,3.5.8). Tyto dary, kterými vynikal nad 
ostatními šesti osvědčenými muži, se naplno projevily během jeho veřejného 
vystoupení, které vyvrcholilo ukamenováním. 
 
Jak se stal jáhnem 
Podle toho, jak ho Lukáš řadí na začátek seznamu osvědčených mužů, je zřejmé, 
že byl mezi prvními, kteří se po Letnicích přidali k apoštolům a byli ochotni jim 
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pomáhat. Pojem jáhen však ani zde, ani nikde u Lukáše nenacházíme. Nejstarší 
zmínku o Štěpánovi jako jáhnovi podává až svatý Irenej ve 2. století. 

Charakteristikou je však blízko popisu v prvním listě Timotejovi, kde apoštol 
Pavel píše, že jáhen má být "vyzkoušený", čili prověřený, zda splňuje určité 
vlastnosti. Například zda je čestný, ne obojetní v řeči, nelibující si v přemíře 
vína, netoužící po mrzkém zisku (srov. 1 Tim 3,8), a pro tyto vlastnosti Pavel 
přirovnává jáhna k biskupovi, který byl nástupcem apoštolů a rovněž měl mít 
dobrou pověst, zkušenosti a zejména autoritu v rodinném i církevním spole-
čenství. 
 
Štěpánův úkol v rodící se Církvi 
Podle samotného popisu v Skutcích apoštolů první zkouškou Štěpánova charak-

teru bylo obsluhovat u stolů (diakonein trapedzais) 
spolu s dalšími šesti z helénistů, kteří apoštoly kritizo-
vali za nespravedlivý přístup vůči jejich vdovám. 
Petrův návrh měl utišit nepříznivé nálady namířené 
proti apoštolům a přenést odpovědnost za péči o vdovy 
na ty, kteří byli důvěryhodní a nestranní. Tím odvrátil 
první schizma v historii Církve, jejíž důvodem bylo 
zpochybněná správa jejích časných majetků.  

Nešlo tedy o to, že by se apoštolům nechtělo obsluho-
vat u stolů, a tak si vyhlédli mladší. Obsluhovat u stolů 

neznamenalo plnit úlohu dnešních číšníků, ale spíše dozorčí rady, která dbala 
na spravedlivé přerozdělování sesbíraných materiálních prostředků (srov. 
Sk 2,44-45). Do té doby křesťané přinášely prostředky z prodeje svého majetku 
přímo apoštolům (srov. Sk 4,34-35). Dvanáct se potřebovalo nutně věnovat 
službě slova, která zatím nebyla v kompetenci jiné skupiny. Služba slova a služ-
ba stolu jsou v této etapě dějin Církve rovnocenné a vyžadují duchovní autoritu, 
která pochází z daru Ducha. Brzy se však Štěpán a potom Filip stávají rovněž 
těmi, kteří stojí ve službě slova, ačkoli od apoštolů žádné pověření nedostávají. 
 
Což vedlo k jeho ukamenován? 
Lukáš neuvádí, jak dlouho Štěpán kázal v různých helénistických synagogách 
v Jeruzalémě, dokud je nepopudil proti sobě. Neuvádí ani obsah jeho kázání, ale 
je zřejmé, že šlo o Ježíše. Jelikož mu nedokázali odporovat, v duchu Ježíšovy 
předpovědi v 21. kapitole Lukášova evangelia (srov. Lk 21,14-19), postavili 
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proti němu falešné svědky, z jejichž úst zaznělo obvinění, s jakým šli křiví svěd-
ci i proti Ježíšovi, že zboří chrám (srov. Mk 14, 57 - 58). 

Kamenování si však mohl vysloužit zejména za hřích rouhání vůči Bohu. Podle 
Mojžíšova zákona musí takto zemřít každý, kdo Boha proklíná nebo znevažuje 
jeho svaté jméno (srov. Lv 24,14-16). Evangelista Lukáš se při popisu této 
situace mohl inspirovat příběhem o jistém Nábotovi, který odmítl prodat králi 
Achabovi svou vinici, a tak se ho královna Jezábel chtěla zbavit prostřednictvím 
křivých svědků a ukamenováním za údajné rouhání proti Bohu a králi (srov. 
1 Kr 21,10.13). 

Štěpán však nebyl mlčící oběť nespravedlnosti mocných. On před veleradou 
mluví jako nebojácný řečník, který podrobně vysvětluje Písmo a usvědčuje své 
žalobce ze zrady a vraždy proroků včetně Ježíše (srov. Sk 7). 
 
Díky pronásledování se zvěst o Ježíši šířila rychleji 
Podle Lukášova vyjádření v osmé kapitole Skutků se po Štěpánově smrti roz-
poutalo pronásledování, před kterým utekli 
všichni kromě apoštolů. Je zajímavé, že i ti, 
co se rozutekli, nepřestali věřit v Krista, 
naopak hlásali ho, kdekoliv se ocitli. Díky 
pronásledování se tedy šířila zvěst o Ježíši 
ještě dál a ještě rychleji. 

Hlavní postavou z jáhnů, kteří po Štěpá-
nově smrti pokračovali v odvážném hlásání 
Krista mezi pohany, byl Filip. Zatímco Ště-
pán využil dar Boží moudrosti na obranu 
před vlastními, Filipa Boží Duch vedl mezi Samaritány žijících na sever od 
Jeruzaléma, jimiž Židé opovrhovali. Pak šel k Etiopanovi, který reprezentoval 
lidi z jižních končin země a vůbec ničemu ze židovské víry dosud nerozuměl. 
 
Ježíšovi mučedníci za víru 
Pro křesťana je den smrti zároveň dnem narození pro nebe. O to spíše, pokud 
jde o mučedníka. V narození Ježíše slavíme spojení Božího Slova s lidským 
tělem, čili vtělení. Svatý Štěpán se svého těla vzdal, aby mohl být navěky 
svobodně s Ježíšem, kterého před ukamenováním viděl na nebi. Z pohledu 
evangelisty Lukáše můžeme říci, že tak Ježíš, tak Štěpán používali dar Ducha 
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ke službě, která měla lidi přivést k Bohu. A právě díky své horlivosti a věrnosti 
tomuto daru byli ochotni za tuto službu položit život. 

Je však třeba připomenout, že ve Vánoční době slavíme i svátek Svatých 
neviňátek, který úzce souvisí s Ježíšovým narozením. Je oslavou mučednické 
smrti dětí, které dal zabít Herodes v okolí Betléma. Pro Ježíše umírali dospělí 
i děti, řečníci i nemluvňata. 
 
Šavel dostal díky Štěpánovi druhou šanci 
Přímým svědkem Štěpánově mučednické smrti byl i mladý Šavel, později 
apoštol Pavel. Proto je na místě otázka, jak ho ovlivnilo svědectví svatého 
Štěpána, když sám v dospělosti pronásledoval křesťany. Štěpán před Šavlem 
svědčil o Ježíši. Tím nejlepším svědectvím byla nejen smrt za Krista, ale 
podobně jako to udělal Kristus, i odpuštění těm, co mu sahali na život. 

Lukáš popisuje propojení mezi Štěpánem a Šavlem ve vidění Ježíše v jeho slávě. 
Štěpánová tvář přitom zářila jako tvář anděla, Šavel při pohledu na Krista načas 
ztratil zrak, ale o to více mu utkvěla v mysli Ježíšova slova, která ho nakonec 
přivedla k vnitřní proměně. Papež František to při modlitbě Anděl Páně 
26. prosince 2015 vyjádřil jednoduše slovy: "Pavel se narodil z Boží milosti a ze 
Štěpánova odpuštění." 

Propojení Štěpána s Pavlem dosáhl Lukáš i prostřednictvím poznámky na konci 
příběhu, kde Šavel nejprve hlídá šaty tím, co Štěpána kamenovali (srov. Sk 
7,58), a vzápětí aktivně schvaluje tento čin a sám se snaží Církev ničit (srov. Sk 
8,1.3). I na Saula se tedy vztahuje Boží trest, který si určitě křiví svědci 
zasluhují. Díky Štěpánově modlitbě však Šavel dostal přinejmenším druhou 
šanci setkat se s živým Ježíšem. O této zkušenosti Pavel mluví ve Skutcích 
apoštolů třikrát, konkrétně v kapi-
tolách 9, 22 a 26. 
 
Štěpán a dnešní mučedníci 
Mučedníci v každé době jsou lid-
mi, kterým se nebe otevírá o něco 
dříve, než by se k tomu přirozeně 
dostali podle zákonů zapsaných 
v lidské přirozenosti. Mučedníkem 
nebo mučednicí se stává každý, kdo se zříká pozemského života ve prospěch 
budoucího života v nebi a přijímá i s tím spojené utrpení. Svatý Štěpán se stal 
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mučedníkem rukama vlastních lidí, kteří byli přesvědčeni o správnosti svých 
soudů a rozhodli se ho umlčet, aby nemuseli přehodnotit svůj postoj víry. 

I dnes jménem víry umírá mnoho nevinných lidí a ještě více jejich trpí a snáší 
odsuzování, protože ti, kteří je ničí, jsou zaslepeni představou o vlastní 
spravedlnosti. Otevřít oči jim dokáže opravdu jen Bůh. Mučednictví jako 
svědectví krve je lidsky obtížné přijmout, ale ještě těžší je ho ignorovat. Není 
snadné zvládat utrpení a ztrátu života, pokud v tom člověk nehledá vyšší smysl. 
Kdo věří, hledá, a kdo hledá, najde (srov. Lk 11,10). 
 
Odkaz prvního mučedníka pro současné křesťany 
Svatý Štěpán byl muž, který nešetřil dary Ducha jen pro sebe nebo své příznivce. 
Byl první v jejich získávání a první i v jejich předávání všem, které potkal. 

Než sv. Štěpán zemřel, díval na svůj cíl – na nebe, které bylo otevřeno, a pohled 
na něj ho zcela uchvátil. Nikdo z přítomných mu nevěřil, protože jejich zrak byl 

příliš omezený smyslovým poznáním. 
Jeho současníci nedokázali přijmout ani 
skutečnost, že Bůh se rozhodl podle 
dávných proroctví tento dar přinést i po-
hanům. 

Křesťané se dnes mohou ocitnout v po-
dobné situaci jako kdysi žalobci proti 
Štěpánovi. Vzhledem ke svému posta-
vení a úřadům v Církvi mohou výše po-
stavení nebo odmalička věřící z tradič-
ního prostředí dívat nevěřícně na pro-

jevy Ducha u nevěřících nebo věřících jiných náboženství včetně židovského. 
Pracovat s dary Ducha tak, aby napomáhaly rozvoji daru lidského života, je 
ideálem pro každého křesťana. 

(podle KN) 
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Televizní evangelizátor, 
který miloval hledání pravdy 

 

Dne 9. prosince uplyne 42 let od smrti mediálně známého arcibiskupa 
Fultona Johna Sheena. Jeho blahořečení se mělo konat 21. prosince 
2019, ale Svatý stolec prozatím slavnost odložil na žádost několika 
amerických biskupů. Podívejme se na tohoto průkopníka mediální evan-
gelizace společně s katolickým knězem Róbertem Lapkem. 
 
Když před 42 lety zemřel Fulton Sheen, byla u nás totalita a o kněžích v televizi 
či rozhlase jsme mohli jen snít. Dnes je situace jiná. Máme katolické rádio 

i televizi a mediální kněze. Arcibiskup Sheen ale 
stále zůstává fenoménem, a to nejen pro USA. 
Možná mnozí z vás, tak jakož i já, o něm hodně 
nevědí, a tak jsem hledal i za vás čtenáře odpo-
vědi na otázku, kdo byl Fulton Sheen. Novináři 
zjednodušují, a proto jej označují za pionýra tele-
vizních kazatelů. Ale to je dost zredukovaný 
obraz tohoto katolického kněze. Stačí zde pouze 
uvést, že podle odhadů příští blahoslavený svými 
promluvami v rádiu a televizi ovlivnil obrácení 
kolem 50 tisíc lidí. 

„Katolická církev postupně vyšla z emigrant-
ského prostředí a kulturního ghetta. Katolíci, i dí-
ky angažovanosti několika kněží a řeholních ses-

ter, založili školy, univerzity, stali se vzdělanějšími,“ přibližuje situaci v USA 
po druhé světové válce Róbert Lapko, autor disertační práce na téma Fulton 
Sheen – Life is Worth Living. Analýza televizního náboženského programu 
z obsahového a formálního hlediska. „Média postupně v Americe začala hrát 
důležitou roli v akceptování katolicismu. V roce 1930 Fulton Sheen začal každý 
týden v neděli večer rozhlasové vysílání The Catholic Hour (Katolická hodina), 
jako vůbec první kněz.“ 

Tuto rozhlasovou relaci připravoval neuvěřitelných 20 let a na konci měl téměř 
čtyři miliony pravidelných posluchačů. „Mediální popularita Fultona Sheena 
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vyvrcholila v padesátých a šedesátých letech, zvolením Johna Kennedyho za 
prezidenta,“ uvádí Róbert Lapko. 
 
Talentovaný a filosoficky zdatný publicista 
Dostat se do médií – zvlášť těch v USA – není vůbec lehké. Potřebujete i trochu 
štěstí, ale hlavně musíte umět komunikovat. A Fulton Sheen takový byl, vždyť 
během svého života napsal 96 knih 
a stovky článků. 

„Měl vlastní dar mluvit a komunikovat. 
Byl vynikajícím kazatelem. To ho před-
určovalo, aby se z něho nejprve stal 
‚anděl rádiových vln‘ a později oblí-
bený ‚mediální společník pro Ameri-
ku‘. Sheen poznal evangelizační poten-
ciál rádia a později televize. Stal se pio-
nýrem elektronické evangelizace, prv-
ním teleevangelizátorem. Díky televizi byl ‚zářící hvězdou na protestantské 
obloze‘ a ani o třicet let později se nenašel nikdo úspěšnější, jako byl on. Jeho 
projev nebyl zaměřen na získání pozornosti na sebe, ale na seriózní zamyšlení 
divaček a diváků nad sebou,“ zdůrazňuje Róbert Lapko. O jeho umění komuni-
kovat svědčí i úryvek z jeho homilie, který publikujeme samostatně.  

Fulton Sheen dokázal posluchače i diváky zaujmout, i když dnes by se nám to 
mohlo zdát teatrální a možná příliš americké. „Mezi prioritní témata patřily 
komunismus a mise, kterých se dotkl několikrát; navíc to byla témata lásky, 
smrti, vzdělávání, manželství, vědy, psychologie, umění a jiné. V televizních 
vystoupeních se snažil nabídnout každému něco. Šlo o směs zdravého rozumu, 
logiky a křesťanské etiky.“ 

Zajímavostí bylo, že své promluvy si nepsal a neučil se je nazpaměť. Vysloužil 
si také mnoho kritiky, že se jako katolický biskup stal televizní hvězdou, na což 
on podle Róberta Lapky odpověděl, že „pokud by se dnes Kristus zjevil na zemi, 
možná by uvažoval i o televizi, podobně jako využil osla při vstupu do 
Jeruzaléma.“ 

Róbert Lapko vyzdvihuje v jeho komunikaci využívání ztišení se a ticha, aby 
zdůraznil některou část svého projevu. „Takové mlčení je často ‚Velmi hlasitou 
řečí‘. Jeho pauzy byly poměrně dlouhé, neočekávané a měly dramatizující 
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funkci. Fulton John Sheen jako dobrý řečník přestávku v řeči nově objevil pro 
kazatele a evangelizátory 20. století.“ 
 
Televizní hvězda 
Mediální trh v USA je obrovský, a pokud se jednou dostanete do celostátní 
povědomí, jste hvězdou. Podobně to bylo i s Fultonem Sheenem. Byl žádaný 
jako kazatel ještě před vystupováním v televizi. V roce 1951 se stal pomocným 
biskupem v New Yorku. „Tehdy začal jeho týdenní televizní program Life is 
Worth Living (Život se vyplatí žít), vysílaný společností DuMont Network, za 
který v roce 1952 dostal ocenění Emmy Award. Tento program pokračoval do 
roku 1957, kdy míval týdně i třicet milionů televizních diváků, různých vyznání 
i nevěřící.“  

Na tehdejší dobu bylo neobvyklé vidět pravidelně biskupa na televizní obrazov-
ce, ale Fulton Sheen byl oblíbený. „Průzkum v roce 1955 v New Haven 
Connecticut ukázal, že Sheenův program byl populární tak jako šest jiných 
nejpopulárnějších televizních náboženských programů dohromady,“ dodává 
Róbert Lapko. 

Biskup Fulton Sheen se stal skutečnou televizní hvězdou. Rozdával rozhovory 
pro populární noviny, jeho televizní prog-
ram se stal prvním náboženským progra-
mem financovaným komerčním sponzo-
rem. „V roce 1955, když byla relace na 
vrcholu sledovanosti, přenášelo ji 123 
televizních stanic a 300 rozhlasových sta-
nic přinášelo audiopodobu jeho progra-
mu,“ uvádí zajímavá čísla Róbert Lapko. 

Na vrcholu popularity biskupa Fultona 
Sheena kritizovali za život na prominent-

ních adresách v New Yorku a Washingtonu, D.C., za kupování luxusního oble-
čení a aut. Ale jak dodává Róbert Lapko, „toto všechno je třeba interpretovat 
v kontextu doby a mediálního prostoru, ve kterém se Fulton Sheen pohyboval. 
Předpokládám, že luxusní životní styl byl příčinou delšího beatifikačního 
procesu, který je však ukončen úspěšně. Během čtyřiceti let svého života a práce 
v televizi, prodejem svých knih a jiných darů věnoval téměř 10 milionů dolarů 
vlastních peněz Společnosti na propagaci víry.“ 
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Věrný syn Církve a inspirace pro dnešek 
Může se zdát, že život ve světle reflektorů a před televizními kamerami 
z Fultona Sheena udělal mediální produkt, ale opak je pravdou, jak to potvrzuje 
i Róbert Lapko. „Byl velmi zbožným a věrným synem Církve, jak jej tituloval 
Jan Pavel II. během návštěvy New Yorku v roce 1979. „Ukazovalo se to i ve 
způsobu přípravy na televizní vystoupení.“ Sheen říkal, že o tématu je třeba si 
hodně načíst. Zvlášť je třeba téma konzultovat za pomoci Písma svatého. 
Promodlit ho před Nejsvětější svátostí a zapsat si počáteční poznámky v kostele 
či kapli. Potom téma zanechat na nějaký krátký čas, až potom se k němu znovu 
vrátit a přidat nové pohledy a modlit se, dokud jsem se nenaučil přednášku 
zevnitř, ne zvenku. Přednášku nebo homilii absorboval tak, že se stala jeho 
součástí, a tak vycházela z něj, ne z jeho hlavy,“ dodává Róbert Lapko.  

V mnoha ohledech je inspirací i pro dnešní kleriky, kteří pracují či vystupují 
v současných moderních médiích. Jak napsal papež Benedikt XVI. v poselství 
na Světový den sdělovacích pro-
středků 2008, „potřeba hledání 
pravdy a sdílení se s ní za pomoci 
využití médií byla naléhavě v době 
velkých změn ve světě po druhé 
světové válce, jakož i dnes v době 
globalizace a nových výzev 21. sto-
letí.“ 

Dnes je to hledání pravdy ale o něco 
náročnější. Jak podotýká Róbert 
Lapko, „lidský život je o záplavě 
slov a o svůdném tlaku médií, který doléhá na jejich adresáty. Stejně komuniká-
toři mohou snadno podlehnout vrtkavým a pochybným lidským zájmům 
a vzdálit se od Boží pravdy. Nebezpečným je i manipulativní zneužíváme nábo-
ženských médií na sdílení polopravd.“ Jak se inspirovat brzy blahoslaveným 
Fulton Johnem Sheenem? Róbert Lapko zdůrazňuje, že musíme hledat celou 
pravdu o Bohu, o člověku, o světě. „Aktualizujme Boží pravdu pocházející 
z Božího slova, kterou nacházíme v každodenním životě, neboť jen tak oprav-
dově oceníme, že Life is Worth Living (Život se vyplatí žít) podle názvu 
oblíbeného televizního náboženského programu Fultona Johna Sheena.“ 
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Úryvek z jedné z nejslavnějších rozhlasových homilií o znameních našich 
časů, kterou Fulton Sheen přednesl 26. ledna 1947. 
„Nová éra, do které vstupujeme, je ta, kterou bychom mohli nazvat náboženskou 
fází lidských dějin. Nechápejte mě špatně, náboženská neznamená, že se lidé 
obrátí k Bohu, ale spíše to, že po lhostejnosti k absolutnu, která charakterizovala 
liberální fázi civilizace, bude následovat vášeň pro absolutno. Od dnešního dne 
nebudou boje o kolonie a za práva národů, ale o duše lidí. Linie boje jsou 
zřetelně vyznačeny a už není pochyb o tom, jaké budou jeho základní otázky. 
Od dnešního dne se lidé rozdělí na dvě náboženství nově koncipované jako 
odevzdání se absolutnu. Konflikt budoucnosti je mezi absolutnem, kterým je 
Bůh-člověk, a absolutnem, kterým je člověk-bůh; mezi Bohem, který se stal 
člověkem, a člověkem, který se prohlašuje za boha; mezi bratry v Kristu a spo-
lečníky v antikristu. 

Jakým způsobem přijde do této nové éry, aby nás přesvědčil, a tak jsme 
následovali jeho kult? Bude zamaskovaný za velkého humanistu. Bude hovořit 
o pokoji, prosperitě a hojnosti ne jako o prostředcích, které by nás přivedly 
k Bohu, ale jako o cílech. Napíše knihy o nové ideji Boha přizpůsobené způsobu 
života lidí; rozšíří víru v astrologii tak, že za naše hříchy nebude odpovídat naše 
vůle, ale hvězdy; Psychologicky vysvětlí vinu slovy o potlačeném sexu; lidé se 
budou stydět, pokud o nich jiní lidé řeknou, že nejsou otevřeně liberální; bude 
podněcovat rozvod lží, že nové manželství je ‚vitální‘; bude se odvolávat na 
náboženství, aby zničil náboženství; bude dokonce mluvit o Kristu a bude říkat, 
že byl největším člověkem, který kdy žil; řekne, že jeho posláním je osvobodit 
lidi od otroctví pověr a fašismu, který ale nikdy nedefinuje. Ale uprostřed jeho 
zdánlivé lásky k lidstvu a jeho řečí o svobodě a rovnosti bude mít jedno velké 
tajemství, které nikomu neodhalí: nebude věřit v Boha.“  

 
 
 
 

(podle KN) 
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Ježíš nám dává dary skrze 

druhé lidi 
 

Tradice nošení dárků od Ježíška je pro děti a dokonce i pro dospělé 
velmi prospěšná. Vidíme Ježíše v pozitivním světle, jako někoho, kdo 
pro nás chce dobře a přináší nám dary. 
 
Jak je to se zvykem nošení dárků od malého Ježíše? Nepodvádíme děti? Nebude 
jim pak Písmo připadat jako pohádka? 

Liba 
 
Dětem to velmi pomůže, pokud jejich první zkušenosti s Ježíšem jsou pozitivní. 
V dnešní době se hodně ošklivě mluví o Bohu, jako kdyby se o nás nestaral, 
neměl nás rád, byl nám vzdálený. A dokonce 
i mezi zbožnými lidmi panuje představa 
Boha jako toho, kdo spíš vyžaduje, než dává 
dary. Jeho obraz je dost negativní, jen jako 
hlídače morálky, pravidel a tradic, a zcela se 
vytrácí dimenze daru. Mnozí z nás by už 
Boha dávno opustili, kdyby neměli právě tu 
pozitivní zkušenost z dětství, když opravdu 
čistě jako děti věřili, že Ježíšek jim nosí 
dárky. A nevadí, že později děti na to přijdou, 
že jsou to vlastně jejich rodiče. Vždyť Ježíš 
vždy působí skrze druhé lidi a dává nám 
i v dospělosti dary právě skrze ně. Myslím, 
že i pro duši dítěte je naprosto přijatelné a ne-
cítí se podvedené, když přijdou na to, že reálně se to odehrálo tak, že to maminka 
a tatínek donesli pod stromeček. Pamatuji si, že když jsem na to jako dítě přišel 
já, byl jsem nejprve zklamaný, ale rodiče mi to vysvětlili tak, že oni jsou vlastně 
jen Ježíškovi pošťáci, ale že on zůstává skutečným dárcem, a pak jsem se 
uklidnil. 

Uchovávání tradice nošení darů od malého Ježíše je mimořádně důležité, neboť 
vychovává děti k štědrosti. Vědí, že Bůh je dobrý, že na ně myslí, že mu mohou 
napsat dopis s tím, co si přejí. A že i kdyby nedostali hned, co chtějí, není to 
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z neochoty, ale z důvodu, že je čeká něco ještě lepšího. Co se mi spíše zdá velmi 
nebezpečné, je způsob vysvětlení dětem, proč nedostali nějaký dar, způsobem: 
"Ano, Ježíšek slyšel, že sis přál kolo, ale řekl ne!" Toto je velmi odporný přístup, 
který deformuje čistou duši dítěte. Ono nerozumí negativní odpovědi a přenáší 
na Boha nepravdivý, skoupý obraz. I v dospělosti máme s tím problém. Zlý duch 
nejvíce pracuje na tom udělat Boha v našich očích nehodného. Ne nadarmo se 
jeho jméno odvozuje z vyjádření ďábel - Diabolus - ten, co dělá zmatky. Již od 
počátku se snaží pokřivit obraz Boha v srdci člověka. Opravdu vám to Bůh 
nechce dopřát? No asi je tak špatný a podobně. Proto nošení dárků od malého 
Ježíše je pro děti velmi potřebná výchovná forma. Dokonce i my dospělí si 
musíme osvěžit tento postoj k Bohu, který je Bohem daru. Ve všech nábožen-
stvích je to tak, že člověk přináší Bohu oběti, modlí se, dělá dobré skutky, aby 
se Bůh o něj staral a aby se měl dobře. Připomíná to více obchodnický systém 
než přátelství a lásku. U křesťanů vychází jako první s iniciativou Bůh. 

Děti nebudou vnímat Písmo jako pohádku ani když přijdou na to, že pod 
stromeček jim fyzicky dárek přinesli rodiče, a ne Ježíšek. Vždyť je pocho-
pitelné, že malý Ježíš může mít své zástupce a on zůstává tím, který ten dar 
nakonec vůbec umožnil. Ani jako dospělí bychom neměli přestat věřit, že je to 
opravdu Dítě Ježíš. Vždyť jen díky jeho štědrosti se daří našim drahým dobře, 
mají prostředky a ochotu i nám dospělým dávat pod stromeček dary. Takže, 
prosím, zůstaňme u této milé tradice a podporujme ji. A pokračujme i s psaním 
dopisu Ježíškovi. I jako dospělí. Neboť on má hlubokou úctu k tomu, co si 
přejeme, co je naší touhou, naším snem. Zaráží mě výrok: "Chceš Boha ro-
zesmát? Řekni mu o svých snech a plánech." Ne nadarmo nás Bůh vyzývá, 
abychom byli jako děti, a tak vstupovali do Božího království. Ne, není to lež 
říkat dětem - Ježíšek ti přinesl dary. Přináší je dokonce dosud i nám. Každý dar 
je od něj. Ve všem, kde je láska, je i on. Buďme i my lidmi daru. 

(podle KN) 
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Důležitý je úmysl, s jakým 

člověk koná 
 

Je nůž dobrá nebo špatná věc? Dá se s ním odkrojit chléb a nabídnout 
hladovému, ale dá se ním i zabít člověka. Můžeme s ním vyřezat 
dřevěného koníka pro své dítě jak dar. Je teda nůž morálně dobrý nebo 
špatný? Rozhoduje ruka. 
 
Jak má křesťan přistupovat k možnosti stravovat se ájurvédskou kuchyní, 
respektive jinou netradiční výživou odlišnou od zažitých? Myslím tím nejen 
zdravou stravu, ale například jídla, které mají blízko k východním nábožen-
stvím; a tedy jak přistoupit k návštěvám takových restaurací. 

Elena 
 
Podobnou situaci řešil apoštol Pavel s věřícími v Korintu (srov. 1 Kor 8,1-12). 
Maso - obyčejná potravina - se používalo v pohanských rituálech a křesťané se 
ptali, zda ho mohou jíst. Svatý Pavel moudře mluví 
o úmyslu, s jakým člověk koná to, co koná. Svět 
nám byl dán naším dobrým Bohem jako dar a je 
dobrý, krásný a užitečný pro nás. Jistě, věříme 
v jednoho dobrého Boha a nechceme dělat něco, co 
by svádělo k systémům, které nejsou blízké křes-
ťanství. Na druhou straně nás Bůh stvořil jako dů-
stojné lidské bytosti, které se umí moudře rozho-
dovat a dokážou se přiblížit i k jinak smýšlejícím 
lidem a nebýt uzavření. Starodávní křesťanští misi-
onáři, když přišli do Finska a viděli tam saunové 
rituály, když lidé sedí v malé horké místnosti a pak 
se šlehají větvičkami, chápali to jako vzdání úcty 
jejich pohanským bohům, protože nerozuměli, co se děje. Jejich nevědomost 
vedla k nerozumnosti a domýšlení si a s povýšeneckou jistotou v svých spisech 
doma tvrdili, jaké hrůzostrašné rituály pohanským božstvům se tam dějí. A při-
tom šlo o obyčejný wellness, který dnes používáme všichni a finská sauna 
s "metličkovaním" patří k základním formám oddechu i věřících křesťanů. Mě 
zarazilo jak automaticky, čemu nerozuměli, dali nálepku - posedlost zlým 
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duchem. A nakonec je zlý duch sám doběhl, že se ztrapnili svou nevědomostí. 
Ne nadarmo je otcem lži. Křesťané ve starověku a středověku měli svobodnou 
schopnost rozlišovat. Uměli vzít nádobu, která nebyla zcela čistá, a naplnit ji 
svým obsahem lásky. Vždyť například oslava Vánoc byla úmyslně přesunuta na 
datum pohanských zimních slavností. Vejít jejich dveřmi a vyjít svými. 
Misionáři v daleké Číně neponížili starodávné zvyky lidí té země, ale přetvořili 
je na křesťanský obsah. Například "nepodupali" obyčeje úcty k předkům, ale 
povznesli na novou úroveň. Ježíš při křtu symbolickým úkonem vchází do 
špinavých vod Jordánu a vynořuje se se svým novým učením. Všechny jeho 
skutky a řeči směřovaly k dobru člověka. Řešil situace, kdy se člověku 
ubližovalo, když trpěl. Vyčítal farizeům tradiční zvyky, které pod rouškou 
zbožnosti ubližovaly člověku - pokud někdo rodičům řekne, že to, čím bych se 
měl o vás starat, je obětním darem, již není vázán se starat o rodiče (srov. 
Mk 7,9-13). Vždyť to je hrozné, takové ublížení rodičům a ještě pod rouškou 
náboženství. 

Linie papeže Františka je být otevřen pro svět druhého člověka se snahou ho 
pochopit a ne odsoudit. Na svých misijních cestách se přibližuje i k nevěřícím 
a věřícím jiných tradic v rovině lidskosti a vzájemného respektu. Chceme, aby 
o nás bylo slyšet v důležitějších situacích, například v případě ochrany nena-
rozeného lidského života nebo odklonu od domácího násilí. Jíst, či nejíst ve 
východních restauracích patří spíše do oblasti osobní odpovědnosti, když člověk 
zváží okolnosti, zda tím může někoho pohoršit, nebo zda je to spíše přátelským 
gestem vyjití vstříc jiné kultuře, nebo je to morálně neutrální věc obyčejná 
přátelská večeře jako v každém jiném zařízení. Může tedy křesťan jíst ve 
východních restauracích? Není na to jednoznačná odpověď, vždyť svět není 
černobílý, je barevný. Apoštol Pavel mluví o vnitřní svobodě. Křesťan je 
moudrý a důstojný člověk. Umí rozlišit, které jeho jednání vede k dobru a které 
ne. Křesťan by neměl být v těchto otázkách ani fanaticky rigidně-extremistický, 
ani lhostejně liberální. Bůh k nám přistupuje s úctou a chce nás vidět přemýšlet. 
Překvapme ho svým moudrým rozhodnutím. 

(podle KN)  
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Společenská etiketa platí i v kostele 
 

Pravidla slušného chování a společenskou etiketu bychom měli dodržovat 
i v kostele. Bohužel, často na to zapomínáme. Katolické noviny v této souvis-
losti oslovily odbornici na nonverbální komunikaci Olgu Škvareninovou a my se 
s vámi chceme o to podělit. 
 
Kdy a zda vůbec mohou mít muži a chlapci pokrývku hlavy i v kostele?  
Pokrývka hlavy není v místnosti žádoucí. Pokud je však člověk nemocný nebo 
jde o malé dítě a rodič se bojí, aby neonemocněli, může mít pokrývku hlavy. 
 

Může si dáma vzít do kostela velký až obrovský klobouk, přes který věřící sedící 
za ní nemohou nic vidět? 
V našem kulturním kontextu by do kostela neměly nosit obrovské klobouky. Ty 
jsou vhodné spíše na dostihy. Pokud již má dáma obrovský klobouk, který mě 
znervózňuje, nesednu si za ni. Každý zážitek, i zážitek ze mše svaté, je tehdy 
pozitivní, když se do jeho vnímání zapojí více smyslů – pokud nejen slyšíme, 
ale také vidíme a přitom nás neruší silný zápach či parfém, nebo obrovský 
klobouk zasahující do našeho teritoria.  
 

Stává se, že věřícím se zdá kázání příliš dlouhé, a tak říkají, že si během něho 
zdřímnou. Dokonce sledují, když dřímá jiný, mohou i oni.  
Pan profesor Jozef Mistrík říkával, že když usne student na přednášce, může to 
znamenat pocit bezpečí, neboť člověk nikdy neusne tam, kde je mu to 
nepříjemné nebo kde by se obával o svůj život. Tedy na zdřímnutí se dá dívat 
i pozitivně. Ale v kostele bychom spát ani dřímat neměli. Pokud by kněz něco 
takového zaznamenal, měl by se zamyslet nad tím, zda jeho projev není 
monotónní, či mění tempo řeči, výšku svého hlasu, nebo používá dostatečné 
pauzy, zda nemluví příliš rychle, nebo naopak příliš pomalu. Může se stát, že 
někdo je velmi unavený a usne, ale pokud by spalo více věřících, není to dobrá 
vizitka zejména pro kněze. 
 

Jak upozornit věřícího, který stojí před námi a je velmi neklidný, každou 
půlminutu mění polohu, vrtí se, zívá, ohlíží se, svalí se na lavici – a my jsme 
z něj nervózní?  
Nechodíme do kostela jako policisté. Nikdy nevíte, proč se člověk před vámi 
vrtí a ohlíží. Možná by nás to za dvě hodiny později ani nevyrušilo. Někdy nám 
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může překážet někdo jen proto, že se vůbec nehýbe.  
 

Často se stává, že i během nedělních svatých mší a svátků ruší bohoslužbu hluk 
v blízkosti kostela pocházející ze stavby, míchačky, cirkulárky, traktoru. Ve 
městech je to těžší ovlivnit, ale na vesnicích je to snad víc možné… 
Bohužel, je to součást našeho života, i v panelácích se vrtá i o jedenácté v noci, 
i v sobotu, i v neděli, svátek – pátek. Jakýkoliv hluk je zásahem do našeho 
osobního teritoria, což v nás může vyvolat napětí, neklid, stres. Jak ovlivnit 
"rušitele"? Během slavení eucharistie zavřít dveře i okna. A na vesnici by kněz 
mohl místní lidi ovlivňovat i v tomto směru.  
 

Asi je to málo pravděpodobné, ale co dělat, kdyby někdo přišel do kostela se 
zvířetem?  
Neumím si to představit. Zatím jsem si však nevšimla, že by 
na dveřích kostelů byl piktogram s přeškrtnutým zvířetem.  
 

Také dochází k tomu, že si někdo z nástěnky v kostele přivlastní 
fotografii, obrázek, informačním leták. Jak upozornit člověka, 
který takto jedná nebo který naschvál poškozuje interiér kostela či zlomí květy 
v naaranžované kytici? 
Sedmé Boží přikázání zní: Nepokradeš, proto bychom neměli brát z kostela nic, 
co nám nepatří. Ten, kdo má zájem o nějakou fotografii či leták, může přece 
poprosit kněze nebo kostelníka. Když vidím, že někdo bere něco, co by neměl, 
nebo poškozuje zařízení a výzdobu kostela, upozorním ho. Pokud na moje slova 
nereaguje, obrátím se na kněze a kostelníka.  
 

Jak se chovat k žebrákům a bezdomovcům v kostele, kteří vykřikují, slovně 
napadají lidi nebo se přímo dožadují finanční pomoci?  
Nejde pouze o žebráky a bezdomovce. Agresivní, opilé nebo lidi, kteří nás 
obtěžují, si obecně netřeba všímat. Nikdy však nevíte, proč je ten který člověk 
bezdomovcem nebo žebrákem. Pořádek v kostele během slavení mše svaté by 
měl především zařídit kostelník či kněz. 
 

Zejména ve větších městech turisté fotografují a procházejí se po kostele i během 
mší svatých, ačkoli na dveřích visí upozornění nerušit a nefotografoval v tomto 
čase.  
Turisté by neměli rušit bohoslužbu ani tehdy, pokud na dveřích kostela takový 
nápis není. Pokud jde o větší skupinu turistů, jejich vedoucí nebo průvodce by 
se měl v sakristii kostela informovat, kdy mohou chrám navštívit. Turisty, kteří 
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pobíhají po kostele, jsou hluční a ruší slavení eucharistie blesky fotoaparátů, by 
měl okamžitě upozornit kněz nebo kostelník.  
 

Jak by se měl chovat fotograf a kameraman, který fotografuje nebo natáčí záz-
nam z prvního svatého přijímání, biřmování, ze svatby, ze křtu, 
pohřbu? 
Tak, aby nerušil ostatní věřící. Dobrý fotograf nebo kamera-
man je ten, koho téměř nevidíme, jakoby tam ani nebyl. 
I v kostele existuje jistá zóna, do které už fotograf a kame-
raman nemůže vstoupit, a to by měl respektovat. Kromě toho 
by se měl slušně obléci a obout si neklepající boty.  
 

Někdy nás v kostele vyruší i naoko neznámé podněty, které neumíme identi-
fikovat, ale překážejí nám v koncentraci. Můžeme pátrat po příčině? 
Měli bychom se soustředit na mši svatou, na setkání s Pánem. Řeknu vám 
nedávnou vlastní zkušenost: jistá paní sedící v lavici přede mnou se modlila 
v kostele přede mší svatou modlitbu posvátného růžence a velmi přitom štěr-
chala kuličkami. Dost mne to rušilo, až jsem se ani nemohla modlit. Později 
jsem při pozdravení pokoje zjistila, že měla enormně dlouhé nehty, které způso-
bovaly nepříjemný zvuk při dotyku s růžencem. I takové detaily mohou narušit 
vnitřní pokoj jiných. Ale spíše bych se měla zamyslet nad sebou: proč jsem 
tehdy nebyla dostatečně soustředěná na modlitbu? 

(pokračování příště) 
(podle KN) 

 
 
 

Symboly, které jsou IN, a proč by je 
křesťan neměl používat 

 

Pokračuje v našem vysvětlování různých, dnes oblíbených symbolů. 
 
8. Horovo oko, vedžat 
Vedžat nebo horovo oko je nejpoužívanější symbol. Pojmenování dostal podle 
egyptského boha. Symbol s protaženou linkou měl označovat "toho, kdo nikdy 
nespí". Tento úkol se připisoval egyptskému bohu podsvětí Horovi nebo také 
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Osiridovi. Egypťané věřili, že tento okultní symbol nezničitelnosti napomůže 
jejich znovuzrození. 

Symbol jednoho oka používali již první zednáři, kteří ho převzali ze židovsko-
křesťanského pojetí Boha, který všech-
no vidí a řídí. Najdeme ho i v kostelích, 
to však nemá nic společného se symboly 
zednářů. Zatímco výjevy oka v kostelích 
slouží k Boží úctě, zednáři či pohanští 
Egypťané měli jedno společné, chtěli 

nastolit nový světový řád založený na moci a bohatství. 

Světoznámé hudební klipy zahraničních zpěváků a zpěvaček jsou plné okultních 
symbolů. Stačí se podívat na jejich tváře, dlaně, oblečení či tetování… Symbol 
oka můžeme vidět i na jejich koncertech a obalech jejich CD. Co je vedlo 
k tomu, aby používali právě tato gesta? Je to přesvědčení pocházející 
z okultismu – já jsem bůh. Kromě tohoto symbolu můžeme v pozadí vidět 
i symboly pentagramu či pyramidy, což jsou zednářský symboly. Takto se z ce-
lebrit stali loutky v jejich rukou. Tento symbol nepatří jen do showbyznysu. 
Setkáváme se s ním hlavně v obchodech s bižuterií a oblečením. 
 
9. Květ života 
Jde o prastarý esoterický symbol, který má aktivizovat základní čakry lidského 

těla podle geometrického symbolu stvoření – květu 
života. Používá se jako talisman, který léčí tělo a duši, 
harmonizuje ji a dodává jí energii. Podle esoteriků 
tento symbol pomáhá napojit se na božskou sílu, 
vesmírné světlo. Se svými obměnami se podobá 
mandale, o které již byla řeč v jednom z předchozích 
čísel. 

Symbol je vytvořen na základě Metatronové kostky, 
posvátné geometrie. Tento symbol funguje jako vzorec nekonečna, který 
poukazuje na to, jak se rodí nový život. Žádný vědec ani dávný filozof však 
nepoukazoval u zrodu všeho na našeho Stvořitele, Boha, tvůrce všeho. Proto je 
v rozporu s křesťanským učením. Květ života jako symbol nese v sobě 
informaci, která byla propojena s ezoterikou na alternativní formy léčení 
prostřednictvím energie, a tady už jsme na poli magie. 
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Kde se s květem života můžeme prakticky setkat? Vlivem návratu ke zdravému 
životnímu stylu se rozmohl i návrat některých symbolů, které se používaly 
v pradávných dobách pohanství a magie. Nejnovějším módním hitem jsou 
energetizované láhve na vodu. Pod rouškou ekologických principů ochrany 
životního prostředí a zdravého životního stylu výrobce přišel s nápadem skleně-
né láhve, jejíž dno zkrášlil květem života. Výrobce udává, že symbol má nápoj 
zharmonizovat, a tím mu dodat lahodnější a sametovějším chuť. Uvedl i fakt, že 
lidé, kteří dokážou pracovat s kyvadlem a virgulí, dokázali v láhvi s vodou na-
měřit neuvěřitelný nárůst vibrací. Léčba zvýšením vibrací, tzv. biorezonanční 
terapie, je zase typická pro alternativní medicínu, která je početně zastoupena 
v okultismu.  

(pokračování příště) 
(podle Slovo+)  

 
 
 

Biblické drobečky 
 

Slovní spojení, která se z Bible dostala 
do našeho jazyka 

 

Hlas volajícího na poušti 
 

Poušť jako vyprahlá pustá oblast bez vegetace 
je obrazem bezútěšnosti a prázdnoty. Nemusí to 
být přitom pouze písčitá poušť. Někdy mluvíme například o poušti velkoměsta, 
kde je písek maximálně tak v pískovištích dětských hřišť, a přesto tam 
návštěvník může bloudit jako na Sahaře. 

Podobně bezútěšný je pro nás výrok "hlas volajícího na poušti". Je to marné 
volání bez odezvy, kde volajícímu člověku nikdo neodpovídá, nikdo na něj 
nereaguje. 

Předtím než začal veřejně působit Pán Ježíš, vystoupil na veřejnost Jan 
přezdívaný Křtitel a kázal na břehu řeky Jordán. Říkal, že je předchůdcem 
mocnější osobnosti, která přijde po něm. Když se ho Izraelité ptali, kdo vlastně 
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je, odpověděl: "Jsem hlas volajícího na poušti, vyrovnejte cestu Pánu, jak 
odpověděl prorok Izaiáš" (Jan 1,23). 

Prorok Izaiáš už staletí před ním ohlašoval, že přijde doba, kdy se zjeví 
Hospodinova sláva a tuto dobu připraví 
ohlašovatel, který bude vyzývat Izraelity 
na pokání. Za tohoto ohlašovatele se 
označoval samotný Jan Křtitel. Pouštní 
prorok Jan Křtitel přitom nevyzdvihuje 
sám sebe, ale říká, že je pouze hlasem. 

Přestože Jan sám o sobě říkal, že je "hlas 
volajícího na poušti", jeho ohlašování 
nebylo zbytečné. V Písmu svatém se 

dočteme, že k němu přicházel celý Jeruzalém i Judsko, ba i celé okolí Jordánu. 
Mnozí Izraelci tam vyznávali své hříchy a dávali se od Jana křtít v řece Jordán. 
"Hlas volajícího na poušti" v Janově evangeliu není zoufalý, bezútěšný 
a beznadějný hlas, jak na první poslech v nás evokuje tento biblický výrok, ale 
je to hlas, který vyzývá k upřímnému osobnímu obrácení člověka a k návratu 
k Bohu. 

(podle Růženec) 
 
 
 

Zadáno pro ženy 
 

Když chceš vzdát Bohu dík za své děti… 
 

Svatá Anna 
 
Anna je jednou z mnoha žen u Písmu, 

které trpěly neplodností. Po mnoha 

modlitbách a slzách jí Bůh požehnal 

a dal syna Samuela, jehož zcela za-

světila Bohu. Později Anna ještě měla 

dvě dcery a dalších tři syny. Její svátek 
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slavíme 9. prosince a je patronkou chudých a bezdětných. 

 
Děti jsou bezpochyby pro nás všechny tím nejcennějším darem, který nám Bůh 
dal. Zejména pokud jsme předtím měli problém otěhotnět, pociťujeme 
nepopsatelnou radost z pozitivního těhotenského testu nebo úspěšného 
osvojení dítěte. Když nám přibude do rodiny dítě, radujeme se z každého jeho 
velkého i malého pokroku. Jsme vděčné, že naše děti jsou zdravé, milují nás, že 
náš život obohacují mnoha způsoby. 

Samuelova matka Anna nezůstala jen při vyjádření vděčnosti Bohu za to, že se 
jí po letech neplodnosti podařilo počít dítě. Když Samuela přestala kojit, 
doslova ho vrátila Bohu zpět tím, že ho poslala do chrámu, aby tam žil s knězem 
Hélim. 

Nikdo od nás nežádá, abychom své děti nechali v nejbližším kostele, ale gesto 
navrácení našich dětí Bohu je něčím, co bychom měly napodobovat. Můžeme 
při tom použít slova Anny, které vyslovila, když odvedla Samuela do chrámu: 
"Po všechny dny, dokud jen bude, ať je zasvěcen Pánu." Můžeme se za své děti 
modlit a prosit Boha, aby je zachoval ve svatosti a pomohl jim najít životní 
cestu. Můžeme jim vysvětlit, že jejich život byl darem od Boha a že mají žít tak, 
aby jejich život byl darem Bohu. 
 

 
Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak 

naléhavě prosila. Vyprosila jsem si ho přece od Hospodina, aby byl jeho po 
všechny dny, co bude živ. 

1 Sam 1,27-28 
  

 

Drahá svatá Anno,  
prosím oroduj za mne,  

abych měla vždy na paměti,  
že moje děti jsou vzácným darem od Boha. 
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Dar lásky 
pro rodiče 

 
 

24. kapitola Láska odpouští 
 

Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. 

(Mt 6,14) 

 

K dětství neodmyslitelně patří zablácené boty, hádky se sourozenci či využití 
nábytku v obývacím pokoji na různé nečekané účely. Díky těmto a podobným 
situacím mají rodiče neustále kopec příležitostí, 
aby se cvičili v něžném umění odpouštění. 

Pokud nám ale v takových chvílích chybí postoj 
lásky, vyplníme je zcela jinými věcmi, například 
křikem, trpitelským výrazem obličeje a výčtem 
bolavých vzpomínek. Místo toho, abychom dětem 
dali pocítit, co je odpuštění, zanecháváme v nich 
dojem, že láska trvá jen tak dlouho, dokud jí 
nedojde dech, a pak už nedokáže nic víc unést. 

Příliš často se zaměřujeme pouze na prosazování 
spravedlnosti. Děti přísně potrestáme nebo uvrhneme do nemilosti svého 
hněvu. Naším úkolem je naučit je, že to, co udělají, má své následky, ale stejně 
vzácnou výsadou rodičů je také ukázat dětem, že "láska přikrývá množství 
hříchů" (1 Petr 4,8). 

Nestačí děti potrestat, aby nakonec přiznaly vinu a změnily chování. Důležitější 
je zahledět se jim do očí a s novou dávkou lásky je ujistit o odpuštění, ačkoli 
zklamaly naši důvěru a porušily pravidla. Zarmucuje nás, co udělaly, ale stále je 
máme rádi, a proto je nebudeme držet v sevření pokračujícího hněvu a napětí, 
i když trest či dočasná ztráta privilegií platí nadále. I po bolestném porušení 
pravidel máme být my rodiče těmi, co obnoví napjatý vztah. 
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Takto láska všechno vydrží. Myslí přitom na Ježíšova slova: "Blahoslavení 
milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství… 

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny" (Mt 5,7.9). 
Láska dobře ví, že pokud bychom jednoho dne přestali odpouštět, naše srdce 
se otráví vlastním jedem a vztah mezi námi a dětmi by byl stále více pozname-
nán hněvem a odcizením. Trvalá láska a neochota odpustit nemohou dlouho-
době existovat vedle sebe v jednom srdci ani v jednom domě. Jedno z nich musí 
odejít. 

Láska ví i to, že si musí nasadit pevné brnění, které se nedá jen tak lehce 
prorazit, neboť jen tak dokáže moudře a trpělivě upozorňovat druhé na jejich 
špatné činy. Dělá vše proto, aby mohli všichni spolu opět usednout k jednomu 
stolu. Ví totiž, že život je příliš krátký na to, aby nám minulost den co den 
otravovala společnou budoucnost. 

Když člověk nechce odpustit, vzmáhá se v něm hořkost, srdce mu zatvrdne 
a láskyplná něha ustoupí do pozadí. Láska nás proto pobízí, abychom zanechali 
hněv, promluvili s tím, kdo nám ublížil, a obnovili vztahy. Svým dětem máme 
odpouštět tak, jak se odpouští i nám (srov. Ef 4,32; Mt 18,22). 

Odpuštění však může zanechat hlubokou stopu v srdcích našich dětí ještě 
i jinak. Pokud spolu máma a táta dobře nevycházejí, děti to cítí. Sledují, jak je-
jich rodiče řeší konflikty, a tak se učí, jak vypadá milosrdenství v praxi, v manžel-
ství. Slyší vás mluvit o kolezích, o špatných vztazích se sousedy, o lidech, kteří 
vám znepříjemňují život. Zjišťují, že vaše širší rodina je v podstatě jeden velký 
příběh o tom, kdo co komu udělal. Snaží se pochopit, proč už nechodíte 
o svátcích navštívit toho nebo onoho příbuzného. 

Vaše děti vás pozorují a učí se. Buď si osvojují, jak jiným házet klacky pod nohy 
a hledat důvody, proč být zatrpklý, nebo naopak, jak být milosrdný, jako je 
milosrdný Bůh k nám, a pomocí odpuštění a smíření překonávat i ty největší 
překážky. 

Co kdyby vaše děti viděly, jak vytrvale a s láskou řešíte napětí a problémy ve 
vztazích? Co kdyby viděly, že i po hádce se dokážete jeden druhému omluvit 
nebo projevit upřímnou trpělivost a soucit? 

Zažívaly by sílu lásky. Pochopily by jedno z největších tajemství, na kterém stojí 
trvalé přátelství i pevné manželství. Věděly by, že když se jim podíváte do očí 
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a řeknete, že jim odpouštíte, myslíte to naprosto vážně. Dokonce i tehdy, když 
dítěti připomenete jeho prohřešek, bude cítit, že tím nechcete vyvolat další 
neshody ani přilévat olej do tlejícího hněvu, ale že jim opravdu chcete pomoci 
polepšit se. 

Nejlepší je odpuštění, kterému předchází pokání toho druhého (srov. Lk 17,3). 
Vede k uzdravení a naději, že se vše obrátí k dobrému. Ale bez ohledu na to, co 
pro naše odpuštění udělají jiní, Ježíš řekl, že máme odpouštět bez výhrad (srov. 
Mk 11,25-26) a vždy (srov. Mt 18,21-22), protože odpuštění ovlivňuje náš 
duchovní život (srov. Mt 6,14-15). Pokaždé můžeme odpustit, neboť víme, že 
Bůh je pravý soudce, který každému odplácí podle skutků (srov. Řím 12,19) 
a jakýkoliv kořen hořkosti, který chováme ve svém srdci, tam bude hnisat, 
znečišťovat a otravovat nás (srov. Žid 12,15). 

Odpuštění není člověku vždy po vůli a příjemné. Naopak, může být velmi 
obtížné. Ale pokud se v něm cvičíme a čím více se stává součástí našich reakcí, 
tím je pro nás snadnější a spontánnější. 

Když odpouštíte svým dětem jejich chyby, malicherné či vážné, dáváte jim 
nesmírně vzácný příklad, který ony jednoho dne rozšíří do dalších vztahů. Tím 
vlastně ovlivňujete i život vnoučat, neboť pravděpodobně i ony budou vyrůstat 
ve vědomí, že mají vždy a za všech okolností místo v srdci a v domě svých 
rodičů, stejně jako ho měly vaše děti u vás. 

 
 
 
 
 
 

Zkoumejte, zda ve svém srdci nenosíte hněv,  
neodpuštění (nebo cokoli podobného) vůči dětem. 

Napište na papír jejich jména a k nim jejich prohřešky. 
Modlete se za své děti a proste Boha, aby vám dal dost lásky a síly na to, 
abyste jim odpustili. Potom škrtněte vše, co provedly, a upřímně nahlas 

řekněte: "chci ti odpustit." 
Na znamení vašeho odpuštění a osvobození ze sevření hněvu poškrtaný 

seznam zahoďte. 
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Když dnešní úkol splníte, odpovězte si na tuto otázku: 

? Co jste pocítili, když jste se rozhodli odpustit svým dětem?  

? Co vykonal Bůh ve vašem srdci? 
 

Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy? 
(Lk 7,49) 

 
 
 
 
 
 

Pár slov pro mladé 
 

15. Manželství v proměnách 
času 

 

Známý francouzský státník Clemenceau obdržel 
oznámení od jednoho generála, že se žení. Očití svědci 
tvrdili, že zvolal: „Chudák… Nyní se bude bránit na 
dvou frontách.“ 

Platí to i opačně. Je však namístě obava ze společného 
života v manželství? Nelze zvládnout? Zkusme otázku 
položit jinak: „Jak dobře prožít život v manželství?“ 

 

Hrozba zde je 

Svazek mezi mužem a ženou byl vždy ohrožován zlem, které v sobě nosí muž 
i žena. Nesvornost, panovačnost, nevěrnost, žárlivost, spory, mohou vést až 
k nenávisti mezi nimi. Tento nepořádek nepochází z přirozenosti muže ani ženy 
– vždyť na počátku bylo všechno dobré. Původ tragédie je v hříchu. 
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Jak bylo a jak je 

První hřích narušil první lidi a samozřejmě, že i jejich 
vztah k sobě. Jejich původně harmonické soužití se 
hned po hříchu vyznačuje vzájemnou obžalobou: 
„Ona mě nabídla, on zase…“ A co se ještě stalo? 

Srdečná vzájemná přitažlivost se změnila na pano-
vačnost a žádostivost. Příkaz, aby ovládli zem, se 
hříchem změnil na velkou námahu. Povolání, aby 
byly plodnými a rozmnožovali se, se zatížilo bolest-
mi porodu. 

 

Pravda je taková 

Po „pádu“ má pro první lidí manželství velký význam. Pomáhá jim, aby se 
neuzavírali jen do sebe a nepěstovali vlastní požitek. Bůh usměrňuje pozornost 
člověka i na potřeby jiného. Třeba mu pomoci, pochopit ho a je třeba předat 
lidský život dál. 

 

Lék zvaný „Milost“ 

Všechny nedorozumění v manželství mají původ 
v tom dávném hříchu. Aby se rány po hříchu vyléčily, 
muž i žena potřebují lék a ten přichází pod názvem 
„Milost“. Bůh posílá pomoc, aby opět vytvořili 
jednotu. 

 

Manželství ve Starém zákoně 

Postupem času se v různých kulturách vztah mezi mužem a ženou rozvinul 
různě. Ve vyvoleném národě, pro tvrdost mužova srdce docházelo v některých 
případech k propuštění manželky. 

Ale Bůh lidi vychovává, aby přijaly nerozlučnost manželství. Velmi mnoho v tom 
udělali proroci, kteří viděli smlouvu Boha s Izraelem jako obraz výlučné 
a věrné manželské lásky. 
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Nové manželství pro Nové království 

„Svatební smlouva“ mezi Bohem a Izraelem připravila No-
vou a věčnou smlouvu. 

V ní Ježíš Kristus sjednotil s sebou celé lidstvo, spasil ho a tak 
připravil Beránkovu svatbu (srov. Zj 19,7-9). 

 

 

Ježíš a jeho učení o manželství 

Ježíš učinil první zázrak na svatbě v Káně Galilejské. 
Tím potvrdil, že manželství je dobrá věc a bude zname-
ním jeho přítomnosti. 

Pán zvýraznil původní plán Boha Otce ve věci manžel-
ství. Zdůraznil, že manželský svazek mezi mužem a že-
nou je nerozlučitelný: „Co tedy Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj“ (Mt 19, 6). 

Pro mnohé se zdálo uskutečnit myšlenky učitele za 
nemožné. Proč? 

 

Neboť neměli sil… 

Ježíš poznal, jak se daleko lidé vzdálili od prvotního Božího plánu a že mnozí 
nemají sil vrátit se zpět – do jednoho svazku. 

Proto se rozhodl jednat. On – jako „nový Adam“, přišel nastolit prvotní řád 
stvoření. Jako Bůh dává sílu žít manželství v nové dimenzi – v řádu jeho 
království. 

Proto nabízí milost, pomoc, sílu – svátost manželství. 

 

Svátost manželství 

Láska manželů vyžaduje jednotu a nerozlučitelnost spole-
čenství jejich osob, které zahrnuje celý jejich život (srov. 
Mt 19, 6). 



Farní zpravodaj 

 
- 56 - 
 

Toto je upevněno společenstvím Ježíše Krista ve svátosti manželství. 

 

Jak je to dnes? 

Ani dnes mnozí nepochopili, jak úžasný plán má Bůh 
s manželstvím muže a ženy. Jak důležité je vybrat si 
svého budoucího partnera. Jakou baštou pro ochranu 
života je rodina. Jakou pomoc mohou dostat skrze 
svátost manželství… 

Některé údaje o manželstvích u nás znějí znepokojivě. 
Velmi bolestivé je, že ve většině rozvádějících se 
rodin jsou malé děti. 

 

Existuje řešení? 

Odborníci radí řešit konflikty mezi partnery ještě před sňatkem, na začátku 
jejich vztahu. Pokud se nevyřeší základní otázky a problémy se hromadí, vzniká 
stále zamotanější klubko. 

A ještě na něco velmi důležité přišli – je třeba mít zdravý smysl pro humor. Jde 
o pojistku i pro ty nejtěžší situace. 

 

Víte, že – manželský prsten 

Manželský prsten je symbolem věrnosti. Odkud se 
vzal? Původně si prý muž ve starém Římě řetězem 

přikovával ženu, která se za něj nechtěla vdát. Otrocké časy pominuly, poslední 
dvě očka řetězu zůstala. Vznikly prsteny, které si mezi sebou muž a žena 
vyměňovali. Byly různých tvarů, a proto se vědělo kdo ke komu patří. Tak mohli 
muže donutit, aby se staral o svou ženu a děti. 

 

Nosil se na čtvrtém prstu levé ruky. Divíte se tomu? 
Staří Římané věřili, že tento prst je tenkým 
nervem, který vede přímo k sídlu lásky – do srdce. 
A pak si mysleli ještě toto: „Když prsten zatlačí na 
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nerv a ten jde do srdce, snoubenka, bude navěky věrná a už 
nikdy nezradí, protože se právě láska dotkla srdce.“ 

Ale až v 11. století se stal prsten symbolem věrnosti obou 
– muže i ženy. 

 

Co tak to zkusit – recept na lásku 

Jde vlastně o hádanku: Zkuste si sepsat své pořadí skutečností, které podle vás 
nejvíce způsobují upevnění a rozpad manželství. Pak si to porovnejte s násle-
dujícími „správnými“ údaji. 

Manželství upevňuje: 
Vzájemná úcta, důvěra, radost i starost o děti, společné zájmy, společné pro-
žívání volného času, dostatečné zabezpečení rodiny,… 

Rozpad manželství zapříčiňuje: 
Nedostatek vzájemné lásky, nezralá osobnost partnera - závislosti (alkohol, 
drogy,…), uzavřenost, chorobná žárlivost, bezcharakternost, egoismus, nevěra, 
nepřipravenost na společný život, nemoci (psychické a tělesné onemocnění), 
jiné okolnosti (existenční problémy, nerovné vyznání, rozdílné názory na život 
rodiny a manželství). 

 

Kdo by ti to udělal, kdyby si mě neměl? 

Bouřlivá manželská hádka vrcholila. Manželka byla 
úplně vyvedena z míry a hodila po svém manželovi 
žehličku. Trefa to byla řádná. Chlap se s rozbitým 
čelem svalil na zem. Manželka si najednou uvědomi-
la, co udělala a s velkou láskou se sklonila ke svému 
drahému: 

„No vidíš, kdo by ti tak pěkně obvázal hlavu, kdybych 
nebyla s tebou?“ 
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Co jsme prožili 

 

Farní v rabec v Dolních Loučkách 

Letos 28. října bylo krásné slunečné počasí. Ale kam jdou všichni ti lidé s těmi 
nádobami a kabelami? Vždyť je 
teprve 10:00. No přece na 
ochutnávku dobrot z vepřové-
ho vrabečka na faru, kterou 
nám tentokrát připravili obě-
taví farníci z Dolních Louček. 

Nikdo se nemusel omezovat 
v jídle, bylo opravdu všeho dost 
a z čeho vybírat. Takový čerstvý 

ovárek, výpečky, polévky... přišly k chuti. A některé dobroty, jako třeba balíčky 
s jitrničkami, jelítky, tlačenkou, škvarky, vepřové sádlo..., si mohli návštěvníci 
odnést domů. 

V pastorační místnosti bylo sice teplo, ale výborný svařáček nikdo neodmítl. 
Točilo se i pivo a podávaly se i jiné ná-
poje. 

Kdo si přišel naplnit "bříško" a zároveň 
si popovídat, rozhodně nelitoval, kdo 
se neúčastnil, tak snad příště. 

DÍKY všem organizátorům, kteří s pomocí Boží a pod ochranou Panny Marie 
zvládli svůj úkol na jedničku! A když dobrý Bůh dá, máme se příští rok opět na 
co těšit. 

Jana Jurná 

 
 
Martinské hody v Dolních Loučkách 

Protože v důsledku pozitivního testu na covid musely být hody v Horních 
Loučkách odvolány, nemohli hornoloučští stárci přijít podpořit naše řady do 
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farního kostela sv. Martina, a prosit tak s námi našeho patrona o jeho mocné 
orodování. 

V Dolních Loučkách proběhly hody v rámci platných proticovidových opatření. 

V neděli 14. listopadu v 9:15 zazněly 1. tóny varhan a píseň ke sv. Martinovi 
"Shlédni na nás". Celebrantem hodové 
mše svaté byl otec Pavel. Měli jsme 
radost, že do čtení Božího slova se za-
pojila naše mládež v krojích. Po liturgii 
popřál pan farář stárkům, ať se jim hody 
vydaří, a když jim nebude vidět úsměv 
ve tvářích díky respirátorům, ať jim 
radostí a štěstím září jejich oči. 

Pak se stárci za doprovodu hudby vydali 
napříč obcí, aby pozvali na odpolední 
program pod máji. Sv. Martin letos opět 
na bílém koni nepřijel, ale i tak se hody 
vydařily. 

Upřímné poděkování patří otci Pavlovi 
za sloužení mše svaté, krojovaným, 
organizátorům, sponzorům a všem 

kteří obětují svůj volný čas a podají pomocnou ruku, aby se hodová tradice v 
naší obci i nadále udržovala. 

"Svatý Martine, náš patrone, o Tvou přímluvu Tě prosíme!" 

Jana Jurná 

 
 
Poutní mše svatá v Drahoníně 

Poutní mše svatá v kapli Krista Krále proběhla v letošním roce v o něco sváteč-
nější atmosféře. Po téměř dvou letech, během kterých procházel oltář jedno-
tlivými fázemi oprav, mohl otec Pavel odsloužit mši svatou tentokrát před již 
zcela zrestaurovaným oltářem. Kaplička v Drahoníně ožívá mší svatou obyčejně 
jen jedenkrát do roka a celá událost má tak pro obyvatele Drahonína (a milé 
hosty z okolních obcí) zvláštní význam. Nepříznivá epidemická situace nám 
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bohužel nedovolila ani v le-
tošním roce uspořádat tra-
diční poutní posezení v kul-
turní místnosti, zbytek svá-
tečního dne jsme tak strávili 
každý se svými rodinami. 
Spojení víry, tradice, rodin-
ných setkání a zároveň spo-
lečenské události vytváří 
z poutního dne nevšední zá-
žitek, který si neseme do 
nadcházejícího období 

adventu. 

Marta Rémanová 
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Basketbal vznikl s křesťanskými cíli 
 

Jeden z nejpopulárnějších sportů současnosti vznikl v zimě před 130 le-
ty. Cílem jeho zakladatele bylo mimo jiné budování křesťanského cha-
rakteru u mladých chlapců. 
 
V prosinci 1891 zasáhla severovýchod USA sněhová vichřice, která těsně před 
vánočními svátky odřízla tisíce lidí od světa. Několik 
mladíků uvízlo i v tréninkové škole Křesťanského 
sdružení mladých lidí YMCA ve městě Springfield ve 
státě Massachusetts. Jejich instruktor tělesné výchovy 
James Naismith stál před náročným úkolem – zvlád-
nout nervozy dospívajících mužů, u kterých se po 
dnech nedobrovolné izolace začínala projevovat po-
norková nemoc. 

Ředitel školy Jamesovi poradil, aby studentům vy-
myslel hru, která se dá hrát uvnitř. Uplynulo několik 
dní, ale mladíci nápady svého instruktora ignorovali. 
Až přišel 21. prosinec, kdy Jamese napadl zajímavý způsob, jak vyplnit volnou 
chvíli, a přitom se zbavit nahromaděné energie. 

"Zavolal jsem chlapce do tělocvičny, rozdělil jsem je na dva týmy po devíti 
hráčích a dal jim starý fotbalový míč. Ukázal jsem jim dva koše od ovoce, které 
jsem přibil na každém konci tělocvičny. Řekl jsem jim, že cílem hry je vhodit 
míč do soupeřova koše," přiblížil James Naismith s odstupem času v newyor-
ském rádiu v roce 1939 vznik basketbalu. 

Chlapcům se tato aktivita zalíbila, bez pravidel však mezi nimi přicházelo k více 
potyčkám. Proto James vymyslel 13 pravidel, která se stala základem basket-

balu. O nové hře napsal článek, který poslal 
do ostatních zařízení YMCA. Zakrátko se 
basketbal rozšířil po celé zemi a jeho popu-
larita prudce rostla. V roce 1898 se James 
Naismith stal historicky prvním basketba-
lovým trenérem, když ho do této funkce najala 
Univerzita Kansas. Za svého života se dočkal 

i zařazení basketbalu do olympijského programu, konkrétně na olympiádě 
v Berlíně v roce 1936. 
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Méně známým faktem o novém sportu bylo, že James hru vymyslel s cílem 
pomoci budovat křesťanský charakter mladých chlapců. Byl přesvědčen, že 
křesťanské hodnoty dokáže lépe vysvětlit prostřednictvím sportu než z kaza-
telny. Sloužil totiž i jako laický kazatel, působil i v americké armádě během 
první světové války. 

Basketbal byl pro Jamese nejen sportem, ale také nástrojem evangelizace. 
U svých studentů se snažil rozvíjet celou osobnost, tedy kromě mysli a těla 
i ducha. Vyžadoval od nich, aby byli dobří. Výsledkem bylo, že jeho hráči si 
drželi výkonnost na vysoké úrovni. 

Ke konci života James Naismith v knize Basketbal: jeho vznik a vývoj zhodnotil, 
že basketbal splnil duchovní cíle, s nimiž ho před téměř půlstoletím vymýšlel. 
S tímto pocitem zadostiučinění zemřel 28. listopadu 1939. 

(podle KN) 
 
 
 

Věděli jste? 
 

Vánoce na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) slaví i vícekrát. Posádce je udělo-
váno volno podle jejího náboženského a kulturního složení. Zatímco katoličtí 

a protestantští kosmonauti osla-
vují Narození Páně na dálku se 
svými rodinami 25. prosince, pra-
voslavní se s nimi spojují 6. nebo 
7. ledna. Ale stalo se, že i na svát-
ky museli absolvovat výstup do 
vesmíru. Například na Štědrý den 
2013 astronauti instalovali nové 
čerpadlo amoniaku do chladicího 
systému. Přestože posádka ISS je 

často složena z příslušníků různých národností i náboženství, panuje mezi nimi 
během svátků přátelská atmosféra. Důkazem jsou i společné fotografie, které 
doslova obletěly celý svět. 

(podle KN) 
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Co nás čeká, 
dá-li dobrý Bůh 

 

Zpovídání před Vánocemi 
Olší - v pátek 17. prosince od 15 do 16 hodin. 
Žďárec - v sobotu 18. prosince od 10 do 11 hodin. 
Dolní Loučky - v neděli 19. prosince od 14:30 do 16 hodin. 
 

Obnova manželských slibů 
26. prosince při mši svaté můžete obnovit své ano. 
 

Biblické hodiny 
Setkání nad biblickými texty z nedělní liturgie pokračují i v tomto měsíci, a to 
ve středu 1. a 15. prosince po mši svaté v Pastoračním centru v Dolních 
Loučkách. 
 

Pořad bohoslužeb o svátcích 

   
DOLNÍ 
LOUČKY 

OLŠÍ ŽĎÁREC 

PÁTEK Štědrý den 24. 12. 22:00 16:00 20:00 

SOBOTA 
Slavnost 
Narození Páně 

25. 12. 9:15 8:00 10:45 

NEDĚLE Svátek Sv. Rodiny 26. 12. 9:15 8:00 10:45 

PÁTEK sv. Silvestra 31. 12. 18:00*   

SOBOTA 
Slavnost Matky 
Boží Panny Marie 

1. 1. 
2022 

9:15 8:00 10:45 

* adorace 
 

Výstava betlémů 
Tentokrát bude po Novém roce v Olší. Bližší informace včas v ohláškách. 
 

Změna vyhrazena 
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Knižní okénko 
 
 
 
Dominik Chmielewski 

Kecharitomene 
Kniha je neobyčejnou učebnicí duchovního boje. Zároveň je 
to i výzva obracející se na nás čtenáře, abychom vstoupili do 
Mariiny školy, tak aby nás ona sama formovala tím nejkrás-
nějším způsobem mocí Ducha svatého a v mocné autoritě 
Ježíše Krista. Aby nás vedla k objevu lásky nebeského Otce, 
nekonečně přesahující jakoukoli jinou lásku. Dostáváme po-
zvání stát se součástí pokolení Ženy, připravujícího se na ta 
největší vítězství v duchovním boji o věčný život. Ale nejprve je zapotřebí po-
znat Marii. 
Vydalo Kartuziánské nakladatelství 
cena 198,- Kč 
 

Mark Thibodeaux 

Schůzky s živým Bohem 
Cílem a smyslem modlitby zvané „ignaciánský examen“ je 
naučit se vidět a vnímat Boží přítomnost v uplynulém dni 
našeho běžného života. Jako se vztah s přítelem buduje 
sdílením života, radosti i trápení, tak se vztah s Bohem vy-
tváří tím, že s ním prožíváme radosti i starosti dne. Nejedná 
se o cvičení z morálky, o hledání vlastních chyb a selhání, ale 
o připomínku Božích doteků v uplynulém dni. Sledujeme 

Boží volání a to, zda a jak jsme na ně odpověděli. Pojmenovávání vlastních 
postojů a emocí, dynamiky vztahu s Bohem, vede k prohloubení společenství 
s ním a učí nás porozumět tomu, jakým jazykem s námi on sám mluví. 
Vydalo nakladatelství Refugium 
cena 150,- Kč 
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Na různých místech světa je den památky této světice provázen lidovými 
slavnostmi a zvyky. Do gregoriánské reformy kalendáře (24. 2. 1582) byla za-
psána památka o něco později a připadala na den zimního slunovratu, tedy na 
nejkratší den v roce. V této souvislosti údajně vznikly pohanské zvyky, v nichž 
vystupuje její nevzhledná představitelka, nahánějící dětem strach. Jinde také 
šlo o zimní obdarovávání dětí (asi z 21.na 22. 12.), které se v dávné minulosti 
prý praktikovalo o slunovratu. V tajence je jméno této svaté, která je patronkou 
Syrakus a Benátek; nevidomých a postižených onemocněním očí, sklářů, skle-
nářů, švadlen; je považována i za patronku světlušek ve skautských oddílech; je 
vzývána chudými a může být patronkou i těm, kdo šíří světlo pravdy. 

 
akcie; Alča; Alpy; Arab; bronz; črta; design; dnes; doplatek; dovozce; dráb; 
egoisté; elefant; foukač; foyer; Igor; inak; kladina; konspekt; kosost; kulatina; 
kýbl; Leonka; lift; look; louh; lóže; malta; Mars; masiv; maso; míle; moli; 
nuda; obce; okov; Olympus; oprátka; orli; placenty; Planck; plec; povadlost; 
prohledat; pulovr; ráže; refrén; Rena; ruce; Rudolf; sloupec; sobi; staroch; 
surma; šrapnel; trať; trylek; tuky; tyče; uran; uzel; valach; vous; vypadat; 
wood; xylofon; ysaty; záblesk; zbít; zmačkat; zvuk  
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Něco na závěr… 

Vyprávění laika: V našem chrámu se střídají tři varhaníci. Jednoho z nich 
vždy poznám podle způsobu hry. Na počátku totiž začne preludovat 
hlubokými tóny a teprve po chvilce se k nim připojí tóny vysoké. Dříve se mi 
to zdálo poněkud nezvyklé, pak jsem tomu přišel na chuť. Jednou jsem 
varhaníka oslovil: "Váš způsob hraní je zajímavý: prvně hlubokými tóny 
navodíte atmosféru tajemna a pak do toho přijde takové projasnění – to je 
originální." 
"To mne nikdy nenapadlo. Víte ono je to tak: Já přibíhám na kůr vždy na 
poslední chvíli, zapnu varhany a začnu hrát nohama. Rukama hledám v notách 
a po nalistování správné strany začnu hrát i rukama." 
 

Prohlásil Otík: "Nejraději mám sobotu, to nemusím ani do školy ani do 
kostela." 
 

Ve farnosti nastoupil čerstvě vysvěcený kaplan. "Dneska přinesou rodiče 
dítě ke křtu," řekl mu pan farář. "Já musím odjet, tak ho pokřtíte vy. Tady 
máte knihu, je v ní všechno napsáno, nemusíte si dělat starosti." Když rodiče 
s kmotry a porodní bábou přinesli dítě ke křtu, pan kaplan otevřel knihu 
a postupoval podle toho, co tam bylo uvedeno. Až došel k poznámce: 
"U děvčete přeskočit!", tak přikázal: "Dejte to dítě níž!" Rodiče se po sobě 
podívali a porodní bába se též podivila. "Ještě níž." Položili ho na zem, kněz 
ho přeskočil a pak pokračoval. 
 

Pozůstalí přišli na farní úřad vyřizovat pohřeb. "Nevzpomínám si, že bych 
vašeho dědečka viděl někdy v kostele," konstatoval kněz. "Ale on chodil 
pravidelně!" ohradila se dcera zemřelého. "Nevynechal jedinou půlnoční!"  
 

Pravidla pro výběr písní: Při výběru mešních písní je třeba řídit se přede-
vším jejich texty a souvisejícími okolnostmi. Jako příklad uvádíme:  
516 - Na své tváře padáme – vhodná při mrazech a náledí  
312 - Nedejme se k spánku svésti – při změně zimního času na letní  
519 - Buďte bdělí – při změně letního času na zimní  
305 - Již jsem dost pracoval – v pátek odpoledne  
517 - Pozdvihni se duše z prachu – při dlouhotrvajícím suchu 


