Potřebujeme ty, kteří se zasvětili
Církev má již staletí ve svém společenství lidi, kteří se po vzoru Krista
snaží žít v chudobě, čistotě a poslušnosti. Potřebujeme je, protože jejich
svědectví má v životě Církve nezastupitelné místo.
Nedávno jsme zahájili nový kalendářní rok, který vyžaduje mít na stole nový
kalendář. Mnohé současné kalendáře jsou
vylepšeny doplněním nejen významných
církevních a státních svátků, ale i různých
světových dní, slavených na církevní i civilní úrovni. Pokud bychom chtěli najít pohnutku, proč zodpovědní ustanovili jednotlivé světové dny, ve většině případů bychom se shodli na tom, že tyto dny chtějí připomenout něco, co je vzácné, čeho bychom
si měli všimnout, na co nezapomínat, a výzvy těchto dní patřičně aplikovat do
konkrétních situací vlastního života.
Zasvěcený život
Jsou to více než dvě desetiletí, kdy svatý Jan Pavel II. ustanovil svátek
Obětování Páně jako Světový den zasvěceného života. Pokud bychom uvažovali
podobným způsobem jako v předchozích řádcích, logicky by nám z toho
vyplynulo, že tímto dnem si chceme připomenout něco, co je vzácné. Ano, s pohledem na minulá staletí, ba možná jen desetiletí, musíme s nostalgií přiznat, že
zasvěcený život se stává v mnoha částech světa stále vzácnějším. Je pravda, že
už i u nás, donedávna tak bohatém na duchovní povolání, s přibývajícími léty je

Farní zpravodaj
stále vzácnější pohled na osoby nosící řeholní či mnišský hábit, zvláště na ty
později narozené. Přišli jsme do historického bodu, kdy se tato forma života
s Bohem setkává s menším ohlasem u mladých křesťanů, a tak se stává stále
vzácnější. Jelikož toto zamyšlení nemá být smutným vzpomínáním na pěknou
minulost, ale spíše jistým stimulem pro budoucnost, položme si otázky, které
můžeme považovat za klíčové.
Potřebujeme je
Co dělat, když se zdá, že něco stagnuje? Jak se zachovat ve chvíli, kdy poznáme,
že v nějaké oblasti přichází krize? Papež František nás upozorňuje, že jednou
z charakteristických negativních rysů doby, ve které žijeme, je rozmáhání se
„kultury skartování“. To, co jde, čemu se daří, má právo na pokračování. Co
stagnuje a nestíhá držet krok, je již opotřebované, skartuje se a jde se dál. Možná
už i mnohé věřící katolíky napadla myšlenka, zda v dnešní době zasvěcený život, z důvodu jeho stále nižší popularity, není třeba pomalu považovat za minulost. V dnešním světě není „trendem“, možná bychom se měli s ním rozloučit
a v rychlém koloběhu života hledat jiné, zajímavější formy života s Bohem.
Položme si otázku: Má zasvěcený život dnes v Církvi ještě místo? Je třeba,
abychom měli kolem sebe lidi, kteří jsou zasvěceni Bohu?
Odpověď bychom měli začít hledat v době samotného zrodu Církve a jejího
formování v prvních stoletích. Kdo se aspoň trochu zajímá o historii Církve,
jistě ví, že v jejích počátcích nenacházíme hned mnišské řády, řeholní instituty
a ostatní formy zasvěceného života, jak to máme možnost vnímat v posledních
stoletích. Život Církve prvních staletí je životem poznačeným mučednictvím.
Být v té době křesťanům vyžadovalo skutečně obrovskou odvahu, velkou lidskou zralost, nerozdělené srdce, ochotu obětovat se a reálně trpět pro Krista.
Vydat před světem svědectví, že to, v co křesťané věří,
jsou pravé a nezničitelné
hodnoty. Život v panenství
byl vysoce vážený a křesťanský styl života ani nebylo
možné jinak chápat, jen jako
život úplného zřeknutí se materiálních dober využívaných k vlastnímu prospěchu.
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Svobodně vyznávat dalo impuls
Výrazná změna v životě křesťanů přichází spolu s možností svobodně vyznávat
křesťanskou víru. Milánský edikt v roce 313 přináší novinku, která hodně změní
život křesťanů. Křesťanství se pomalu stává záležitostí široké skupiny obyvatelstva, začíná nabírat na „popularitě“, avšak pomalu se vytrácí i rozměr mučednictví, které zušlechťovalo a zdokonalovalo věřící v Krista žijící v prvních
stoletích. V tomto směru zaznamenáváme i rozmach mnišství podmínkách pokračováním křesťanského ideálu předchozího období. I zde jde o žití spirituality
mučedníků, avšak již ne pod hrozbou reálných pronásledování, ale askezí
připomínající mučednictví. Tedy od života apoštolů přes život prvních svědků
mučedníků, panen a vdov, později poustevníků a prvních zasvěcených v komunitách přicházíme k velkému rozmachu různých forem zasvěceného života.
V průběhu staletí stále větší silou dosvědčovali ohlašovanou pravdu o vzkříšeném Pánu, v němž má završení pomíjivé pozemské putování. Způsob, jakým
chtěli zasvěcení svědčit o Kristu, je snaha o život připodobnění a to prostřednictvím zachovávání tří slibů - chudoby, čistoty a poslušnosti.
Celá Evropa se postupně stává křesťanskou, a to až tak, že v období vrcholného
středověku bylo prakticky nemožné najít osoby, které se alespoň formálně
nehlásily ke křesťanství. Společnost byla celkově jaksi více otevřená křesťanskému prožívání a mnozí mladí si již od
raného dětství kladli otázku, zda nejsou ti
"povolaní", kteří by se svým zasvěcením
měli připojit k četným skupinám mužů či
žen, snažících se o dosažení křesťanské
dokonalosti touto formou života. Církev
zažívala období, kdy se téměř v každé
věřící rodině našla nějaká osoba, která
projevila touhu žít „zasvěcený život
v některé mnišské či řeholní komunitě –
a ta se až na jistá kritičtější období více rozrůstala. Není se co divit, že v našich
krajích nacházíme množství klášterů, které před pár staletími nebo ještě
desetiletími překypovaly životem.
Není naším úkolem vypočítat negativní vlivy světa, které zvláště v posledních
desetiletích způsobily, že se zasvěcený život stal až tak vzácností, že samotní
papeži aktivně vstupují do podněcování tohoto způsobu života. Jeho nepřítomnost v Církvi a ve společnosti přináší velké ochuzení křesťanského života vůbec.
Mohli bychom hodně mluvit o vlivu racionalismu a osvícenství a rovněž o všech
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zásadních pohticko-kulturně-sociálních změnách, které přines-lo bolestné
dvacáté století. Pravda je, že zasvěcený život v Církvi (zejména v Evropě)
prožívá jednu ze svých největších historických krizí a my nechceme nečinně
přihlížet, jak tato vzácná forma života s Bohem mizí před našima očima.
Zasvěcený život je v samotném srdci Církve
V úvodu poselství, které u příležitosti 1. světového dne zasvěceného života
v roce 1997 adresoval svatý Jan Pavel II. celé Církvi, vyjadřuje svou touhu, aby
tato od nynějška pravidelná každoroční slavení napomáhala vážit si svědectví
osob, které se rozhodly následovat Krista zblízka, pomocí praktikování evangelních rad. Již v apoštolské exhortaci Vita consecrata tento papež vzpomíná,
že zasvěcený způsob života patří od časných počátků Církve k něčemu, co je
v samotném srdci Církve jako podstatný prvek jejího poslání. Zasvěcený život
totiž vyjadřuje nejhlubší podstatu křesťanského povolání a touhu nevěsty Církve
po sjednocení s jediným Ženichem - Kristem.
V dnešním světě chaosu, kdy je stále obtížnější se zorientovat, potřebujeme proroky, kteří budou ukazovat jasný směr. Ten směr je už dávno daný, zcela jasně
ho vytyčil sám Ježíš Kristus, jen jej v některých historických etapách ztrácíme.
Pohled na Krista byl pro jeho současníky živým představením Boha, který je
„Bůh s námi“. Papež Benedikt XVI. ve své homilii na Den zasvěceného života
v roce 2006 připomíná, že stejně tak má být dnes pro nás život zasvěcených
osob jasným znamením přítomnosti Božího království ve světě.
Kdo viděl život Ježíše Krista, prožívaný v poslušnosti a oddanosti
Otci, měl možnost reálně zakusit
přítomnost Boha mezi lidmi. Pokud se dnes někde na ulici, ve škole, nemocnici či v samotném klášteře mihne řeholní roucho nebo
mnišský hábit, mělo by to hned
zaměřit naši pozornost na reálnost Božího království. Začínáme ho totiž žít už
nyní a jeho nenahraditelnost v putování člověka nesmíme podcenit. Stejný
prorocký charakter by měla přinášet i všechna setkání se zasvěcenými, kteří
zasvěcení nevyjadřují oděvem, ale jejich skromný a oddaný život v plnění slibů,
které dali Bohu, je jasným vykřičníkem, poukazujícím na skutečnost pravého
života po smrti.
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Nechceme skončit zamyšlení konstatováním, že zasvěcený život v Církvi je sice
potřebný, ale historie nás přivedla k bodu, kdy musíme jen nečinně přihlížet, jak
před našima očima zvadne i poslední vzácná chráněná rostlina. Jsem přesvědčen, že Bůh dává povolání stále. Věřím, že jako Ježíš povolal své první učedníky
a další tisíce, ba miliony zasvěcených, tak povolává i dnes a dělá to vždy zvláštním způsobem. Možná k tomu volá i tebe, drahý čtenáři těchto řádků, jen jsi
ještě nenašel v sobě sílu odpovědět. Možná už žiješ své zasvěcení v Církvi
a Kristus tě volá k ještě většímu zanícení ve tvé odpovědi na jeho lásku, kterou
ti prokázal, jako Ženich nevěstě Církvi. Možná se nenacházíš ani v jedné zmiňované kategorii, a proto tě v souzvuku s hlasy papežů povzbuzuji, aby sis vážil
svědectví zasvěcených. Ono je silným proroctvím, které světu zjevuje reálnost
existence Boha, jeho dobrotu a poukazuje na to, že naše pravá vlast je v nebi.
(podle KN)

Lurdská zjevení jsou stále aktuální
Lurdská zjevení, stejně jako všechna mariánská zjevení přijatá učitelským úřadem Církve, se stávají vždy novým impulsem prožívat v plné
míře Kristovo poselství osobní víry a milosrdné lásky.
Panna Maria je duchovní Matkou lidského pokolení. Stává se pramenem, ze
kterého čerpají všichni v touze po plnosti života v Ježíši
Kristu, který je naší spásou.
Boží Matka je přítomna v životě člověka
Víra křesťana se primárně orientuje na spásonosné dílo
Ježíše Krista – Vykupitele všech lidí. Stal se člověkem,
přijal lidskou přirozenost, aby se nám stal podobným –
kromě hříchu. Do lidských dějin vstupuje Kristus jako
jeden z nás – v Betlémě se narodil z Marie Panny. Už od
okamžiku zvěstování se Panna Maria stává nedílnou
součástí lidských dějin a má své místo v dějinách spásy.
Mariina přítomnost se dostává do úzkého vztahu k Ježíšovi a její poslání a povolání nabývají charakteru
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uskutečňovaného Božího vyvolení. Stává se tak nedílnou součástí Božího
záměru spásy pro celé lidstvo, když se stává Matkou Spasitele. Církev se již od
počátku dívala na Marii skrze Ježíše, tak jak se dívala na Ježíše skrze Marii.
Maria byla pro Církev tehdy a vždy bude jedinečným svědkem Ježíšova dětství
a jeho skrytého života v Nazaretu, když zachovávala všechna slova ve svém
srdci a přemýšlela o nich (srov. Lk 2,19). Panna Maria vystupuje jako zprostředkovatelka při konkrétní realizaci Božích záměrů. Proto Druhý vatikánský koncil
zdůrazňuje, že Boží Matka se stala „naší Matkou v pořádku milosti“ (Lumen
gentium, 61) – což bylo její druhou úlohou a posláním, které přijímá v souvztažnosti ke svému mateřství. Ježíšova Matka nezajímá v teologii, ale ani v životě člověka místo izolované osoby, neboť veškeré její jednání je orientováno
na Boha a na svého Syna Ježíše Krista. Bytostný vztah Matky Marie a Syna
Ježíše se konkretizuje v událostech, které jsou součástí spásy a dotýkají se nejen
věřících, ale všech lidí, protože Boží Syn přichází pro všechny lidi, jehož poslání
je univerzální a z tohoto důvodu mluvíme o Panně Marii jako o Matce všech
žijících, Maria je duchovní Matkou lidského pokolení, jako Eva byla matkou
tělesnou, Eva porodila syny, od nichž celé lidské pokolení přijalo život tělesným
plozením. Maria porodila Syna, od kterého duchovním plozením z vody a z Ducha Svatého dostávají lidé duchovní život.
Lurdské vyznání - „Jsem Neposkvrněné početí“
Během zjevení 25. března 1858 se Bernadeta znovu ptala Paní, kdo je. Paní
sepnula ruce k modlitbě, pozvedla oči k nebi a tiše promluvila: „Jsem Neposkvrněné početí.“ Tímto titulem představuje Boží Matka
pravdu Božího vyvolení, ale i skutečnost stavu milosti,
na který jsme povoláni všichni. Papež Benedikt XVI.
během své apoštolské cesty 13.-15. září 2008 při
slavení 150. výročí zjevení v Lurdech v závěru růžencového procesí řekl: „Maria nás učí modlit se, jak učinit z naší modlitby akt lásky k Bohu a zároveň akt
milosrdné bratrské lásky. Prostřednictvím modlitby
s Marií naše srdce přijímá ty, kdo trpí.“
Boží Matka byla pozorná na potřeby člověka, což
projevila i během pozemského života, když přijala pod
křížem poslání od svého Syna, a tak i nadále prokazuje
citlivost na potřeby člověka. Tato skutečnost poukazuje i na přítomnost mariánských zjevení, která nejsou novou iniciativou Boha a není to ani dodatečné
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jednání ze strany Božího Syna. Maria přichází ke svým dětem, aby je povzbudila
i mateřsky napomenula jednat v Kristově duchu, žít podle Kristova evangelia
a realizovat záměr spásy, ke které jsme všichni povoláni. Lurdská zjevení Panny
Marie jsou právě v tomto aktuálním odkazem pro současný svět, v němž často
v mezilidských vztazích chybí pravda, pokora, láska, klid i vzájemné porozumění a potřeba smíření. Panna Maria se nikdy, ani v Lurdech, nezjevuje proto,
aby zaměřila pozornost na sebe. Neohlašuje novou nauku a nepřichází s novým
poselstvím. Její příchod vyjadřuje upřímný zájem matky o život dítěte, které má
realizovat vše, co je zapotřebí k dobrému životu, a to je modlitba a pokání. Boží
Matka povzbuzuje ke skutkům oběti a projevům vzájemné lásky a naléhavě
vybízí k přijímání svátostí. Ve všem zůstává Panna Maria služebnicí Páně, ke
kterému touží přivést každého člověka.
Nový život ve vodě pramene
Zjevení způsobují, že se s novým nadšením prožívá evangelium a jeho zasazení
do každodenního života. Na mnoha poutních místech můžeme sledovat obdivuhodnou duchovní aktivitu jednotlivců i společenství a dochází i k zázračným uzdravením. Znamením poutníka
je jeho otevřené srdce k přijetí evangelia v duchu Kristovy výzvy konat pokání. Lurdy se staly pro mnohé místem
nové naděje, k níž přivádí Panna Maria
jako Orodovnice u svého Syna. Mariánská zbožnost se praktikuje s užitkem
právě tehdy, když se prožívá ve shodě
s naší vírou. Není možné správně vzdát úctu naší nebeské Matce, je-li nám
neznámý obsah naší víry. Kristus je jedinečným pramenem poznání, ze kterého
vytéká proud živé vody, která v sobě nese schopnost vzbudit nový život
v člověku. Na takový pramen ukazuje i Maria v Lurdech, ve kterých nacházíme
hluboký symbol nového života ve vodě pramene, který od dob zjevení vytéká
až do dnešních dnů; a mnozí touží se nejen napít z tohoto pramene, ale také
vstoupit do koupele této vody. Papež Jan Pavel II. během své druhé návštěvy
tohoto poutního místa 15. března 2004 hovořil o silném příběhu symboliky
lurdské vody: „Ta voda, která stále pramení vždy čerstvá, stala se jedním ze
symbolů Lurd – symbolem nového života, jaký dává Kristus těm, kdo se k němu
vracejí. Tak je křesťanství pramenem života a Maria je první strážkyní tohoto
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pramene. Ona ho nabízí všem, prosíc, aby se zřekli pýchy, stali se pokornými,
aby mohli načerpat z milosrdenství jejího Syna a budovat civilizaci lásky.“
Marie svým poselstvím může být novou inspirací k prohloubení náboženského
života, k plnějšímu prožívání duchovních skutečností s pozitivní změnou našeho
života. I zjevení Panny Marie v Lurdech svým náboženským obsahem zdůrazňuje, že Maria nebyla pouze pasivním nástrojem v Božích rukou, ale že svobodnou vírou a poslušností spolupracovala na lidské spáse. Svatý Irenej vysvětluje,
že „poslušností se stala příčinou spásy pro sebe i pro celé lidstvo“. Panna Maria
bez dědičného hříchu počata zve ke ctnostnému životu, v němž spolupráce s Boží milostí probouzí člověka k životu činorodé lásky. Poselství, které přináší
Matka tomuto světu prostřednictvím zjevení svaté Bernadetě, je zdůrazněním
potřeby žít život bohatý na skutky lásky, které jsou ve vztahu k druhým
svědectvím autenticity života křesťana přijímajícího Krista za smysl a cíl života.
Zapálený pro Krista
Panna Maria nejen ve Fatimě, ale také v Lurdech zve k modlitbě, zejména
posvátného růžence, a také k modlitbě za obrácení hříšníků a k pokání. Poznání
osobní hříšnosti přivádí člověka k vědomí, že lidská činnost a každá námaha
přinesou užitek jen tehdy, když se budou konat ve vědomí Boží přítomnosti.
Lurdská zjevení jsou aktuální právě proto, že Panna Maria nekoncentruje
pozornost Bernadety, které se zjevuje, na svou osobu, ale od prvního setkání
projevuje starost o člověka, který potřebuje najít cestu návratu. Čistota Marie,
označená titulem Neposkvrněného
početí zve člověka v každé době, aby
následoval Boží Matku v ctnostech,
které jsou zárukou nového života. Je
jisté, že mariánská zjevení mají v sobě tajemnou sílu mobilizovat lidi ke
skutečnému přiblížení se a v konečném důsledku i návratu k Ježíši
Kristu, který vyzval k pokání: „Čiňte
pokání, neboť se přiblížilo nebeské
království“ (Mt 4, 17). Můžeme říci,
že mariánská zjevení mají jistý, avšak ne striktně vymezený vliv na mariánský
kult v Církvi, a to v takové míře, v jaké se přijímá jejich výpověď o Kristu ve
vztahu k nauce Církve. Posláním úcty k Panně Marii je podněcovat věřící, aby
se jejich život a mravy shodovaly s Boží vůlí. Lurdská zjevení v dnešním světě
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a jejich aktuálnost pro současného člověka můžeme vyjádřit slovy modlitby,
kterou papež Jan Pavel II. přednesl v Lurdech. Přišel tam jako poutník u příležitosti 150. výročí vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie.
Všechny pozval k modlitbě: „Když se obracíme k nejsvětější Panně Marii,
modleme se spolu s Bernadetou.“ A zazněla prosba: „Dobrá Matko, smiluj se
nade mnou. Celá se ti odevzdávám, abys mi ty mohla dát svého drahého Syna,
kterého toužím milovat z celého srdce. Dobrá Matko, daruj mi srdce celé zapálené pro Krista.“ Od pokorné služebnice Páně se chceme naučit být poslušnými
a otevřenými Božímu slovu a velkodušně přijmout závazek žít podle Kristova
učení. Svědectví Mariina života a její následování s přijetím pozvání modlit se
a konat pokání je způsob, jak pod ochranou a orodováním Ježíšovy matky
můžeme dovršit svou pozemskou cestu. Jak blízká jsou v tomto kontextu slova
papeže Jana Pavla II., když právě v Lurdech řekl: „Hle, dosáhl jsem konečného
cíle své pouti.“

Maria není cestou, ale velkým znamením na cestě. Všechny Mariiny cesty
vedou ke Kristu. Maria není sama za sebe, je celá z Krista. Evangelium ji
označuje tak, že o ní převážně mluví jako o Ježíšově matce. (Joachim Meisner)
(podle KN)

Kde odpočívá svatý Cyril
Jména svatých Cyrila a Metoděje si spojujeme zejména s Velkou
Moravou nebo s jejich rodnou Soluní. Cesty bratrů však vedly i do Říma.
Ve věčném městě dodnes nacházíme stopy jejich přítomnosti, zejména
v bazilice svatého Klementa.
Mnozí návštěvníci Věčného města projdou kolem nenápadného vchodu Baziliky svatého Klementa bez povšimnutí. Byla by však velká škoda se v ní nezastavit – či dokonce tento skvost nezařadit do programu svých procházek v Římě.
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Vítali je za zvuků zvonů
Nachází se 10 minut pěšky od Kolosea, podél ulice Via San Giovanni in Laterano. Vstup do této baziliky člověku umožní přenést se v čase
díky archeologickým vykopávkám, které od roku 1857
dělají bratři z řeholního řádu
irských dominikánů. Návštěvník však může být i svědkem
hluboké úcty k našim věrozvěstům, zvláště ke svatému Cyrilovi. Právě tato bazilika totiž v sobě uchovává
mnohá svědectví o přítomnosti soluňských bratrů v Římě. Důvod se pojí se
vzácným darem, který Konstantin a Metoděj přinesli papeži Hadriánovi II.
v podobě relikvií svatého Klementa.
Římští křesťané postavili chrám zasvěcený svatému Klementovi již na konci
4. století, ale relikvie tohoto světce, čtvrtého papeže v pořadí, který zemřel jako
mučedník na Krymu, se do Věčného města dostali až téměř o 500 let později.
Uvědomíme-li si, že úcta k relikviím byla hlavně ve středověku spojována
s presentia, tedy s fyzickou přítomností světce, dokážeme pochopit, proč římský
lid s velkou radostí a za zvuků zvonů všech kostelů vycházel před brány města
a vítal relikvie svatého Klementa i ty, kteří je přinášeli.
Tento vzácný dar, který bratři donesli spolu s liturgickými knihami přeloženými
do staroslovenštiny, vložil Hadrián II. do oltáře právě této baziliky.
I když zmiňovaný oltář, ozdobený kotvou – symbolem mučednické smrti svatého Klementa, je vidět hned po vstupu do chrámu, návštěvník se nenachází
v bazilice, kterou mohli obdivovat soluňští bratři. Ta je přímo pod jeho nohama.
Fresky jako svědectví
Po příchodu do Říma Konstantin vážně onemocněl a rozhodl se vstoupit do
jednoho z řeckých klášterů, kde přijal řeholní jméno Cyril. Umřel 14. února 869
na tuberkulózu a jeho tělesné pozůstatky byly na žádost římského kléru, jakož
i jeho bratra Metoděje uložené v Basilice svatého Klementa. Velmi pravděpodobně byly umístěny v levé boční lodi původní (dnes tzv. spodní) baziliky. Toto
místo lze nalézt díky množství památných tabulí ve slovanských jazycích. Např.
oltářní deska oltáře, který se nachází se přímo nad místem, které je podle tradice
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uctíváno jako hrob, byla v roce 1952 darována slovenskými krajany žijícími
v Americe.
Mezi mnoha vzácnými freskami z 9. až 11. století, které zdobí stěny dolní
baziliky (a které se zachovaly
i díky tomu, že 11 tisíc vagónů
země zabránilo vstupu vzduchu
a světla do těchto prostor), najdete i ty, které připomínají úctu
Římanů k našim věrozvěstům.
V původní předsíni chrámu jsou
zobrazeny dva výjevy: již zmíněný příchod soluňských bratrů
do Říma, jakož i Giudizio particólare (osobní soud), kde před
tváří Krista, který žehná řeckým způsobem, klečí s velkou pravděpodobností
právě svatí Cyril a Metoděj. Po stranách za ně orodují svatý Michal, archanděl,
svatý Ondřej, svatý archanděl Gabriel a svatý Klement. Freska byla zhotovena
až po smrti svatého Metoděje na Velké Moravě v roce 885.
Relikvie se ztratily i našly
I v prostoru hlavní lodi spodní baziliky lze obdivovat další fresky. Kanadský
profesor dějin umění John Osborne na jedné z nich, která zobrazuje Limbo nebo
Anastazis (sestoupení Krista do předpeklí), identifikuje v postavě byzantského
mnicha s knihou svatého Cyrila. Z motivu a umístění fresky vznikl předpoklad,
že i toto místo by mohlo být hrobem svatého Cyrila.
V horní bazilice se nachází také Kaple svatého Cyrila. Postavena byla během
pontifikátu papeže Lva XIII., který je zobrazen v apsidě, jak předává Kristu
sedícímu na trůnu maketu kaple. Po bocích stojí svatí Cyril a Metoděj. Pod tímto
výjevem lze dnes vidět relikvie svatého Cyrila uložené v oltáři. Během staletí
byly několikrát přemístěny a na nějakou dobu dokonce nebyly o nich žádné
zprávy. Opět se našly v roce 1963, bohužel už ne kompletní, v městečku
Recanati. Následně byly vráceny do horní Baziliky svatého Klementa.
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Na bočních stěnách kaple zasvěcené svatému Cyrilovi se nacházejí malby
připomínající jedny z nejdůležitějších momentů pobytu soluňských
bratrů v Římě: vpravo audience
u papeže Hadriána II. v Bazilice
Panny Marie Sněžné a vlevo pohřeb svatého Cyrila.
Před odchodem z baziliky se vyplatí zastavit na nádvoří před hlavním vstupem, kde je v levém rohu
pamětní tumba (náhrobek) od slovenského umělce Andreje Rudavského. Od roku 1998 tam připomíná velký
přínos svatého Konstantina Cyrila pro náš národ. Text je ve třech jazycích –
češtině, italštině i staroslovenštině.
(podle KN)

Pozadí vzniku státu Vatikán
Městský stát Vatikán (Stato della Cittá del Vaticano) je nejmenší stát
světa o rozloze 0,44 km2. Vznikl 11. února 1929 podepsáním tzv. Lateránských dohod. Ty znormalizovaly vztahy mezi Církví a Itálií, které byly
nepřátelské od zániku papežského státu 20. září 1870.
Vzniklý problém vstoupil do dějin jako tvz. římská otázka. Papež Pius IX. a jeho
nástupci se v letech 1870 - 1929 považovali za "vatikánské vězně". Občas se
objevily iniciativy vyřešit tuto situaci, což se podařilo až ve dvacátých letech
20. století. Od té doby uplynulo 93 let.
Nadějný rok 1922
Když v roce 1921 Svatý stolec uzavřel konkordát s Francií, vyvolalo to diskusi
v Itálii o normalizaci vztahů s papežstvím. Média a italské elity seriózně mluvily
o vyřešení římské otázky. Na obou stranách byla potřebná silná osobnost, která
by problém reálně a definitivně dořešila.
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V této situaci stáli proti sobě na jedné straně Pius XI. zvolen papežem 6. února
1922 a na druhé straně Benito Mussolini, který se ujal vlády 28. října 1922.
Papežovu ochotu bylo cítit od objevení se na balkoně svatopeterské baziliky po
konkláve, když udělil první požehnání Urbi et orbi.
Obecné mínění o požehnání směrem ke Kvirinálu
(sídlo hlavy Itálie, kdysi letní sídlo papežů) bylo pozitivní. Do té doby papežové z vnější lodžie požehnání
nedávali. O Mussolinim tehdy nikdo nepředpokládal,
že jeho vláda bude mít pro Itálii neblahé následky, protože měl hlubokou úctu k náboženství. Fašisté počítali
s tím, že Církev se stane jedním z pilířů jejich vlády.
Existovala politická, či spíše psychologická obava, co
bude znamenat obnovení papežské vlády pro zahraničí:
Co by se stalo, kdyby znovu vznikly spory mezi Církví a státem? Nežádal by
papež o zahraniční pomoc? Z Německa přicházela morální podpora papežově
suverenitě, což by v případě války mohlo vést k duchovnímu i územnímu
rozdvojení Itálie. Papež ujišťoval italskou stranu, že mu jde jen o spravedlnost.
Zformuloval podmínky dohody, které vycházely z návrhů sestavených již v šedesátých letech 19. století:
1. Nezávislost Svatého stolce musí být garantována územní suverenitou;
velikost území je nevýznamná.
2. Řešení římské otázky je vnitřní italská a papežská záležitost, k níž není třeba
mezinárodní záruky. Itálie se totiž obávala internacionalizace problému, protože
po likvidaci Papežského státu Napoleonem (1809) mezinárodní Vídeňský
kongres (1815) církevní státnost obnovil.
3. Jakákoliv finanční kompenzace z italské strany nebude dostatečná, proto
Církev je připravena přijmout jakékoli, mnohem nižší odškodnění.
4. Normalizace stavu Svatého stolce a vztahy mezi Církví a státem v Itálii jsou
integrální otázky.
Jednání v letech 1923-1926
Jednání se skutečně začalo v roce 1923. V čele papežské delegace stál kardinál
Pietro Gasparri. Jediným problémem se ukázal nečekaný odpor krále Viktora
Emanuela III. proti odstoupení drobného kousku italského území novému
státíku.
Dne 12. února 1925 byla ustanovena společná komise. Svatý stolec vydal
26. ledna 1926 zprávu, že stanoveného cíle a náboženského pokoje bude možné
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dosáhnout jen tehdy, když Svatý stolec získá před celým světem skutečnou
a viditelnou svobodu a nezávislost.
Pius XI. protestoval 18. března 1926
proti formulování státního konfesního zákonodárství bez jeho účasti.
Tento protest byl zřejmě dohodnut
s Mussolinim, který pak pověřil vyjednáváním profesora Domenica Baroneho. Ten se spojil s papežskými
úředníky, mezi nimi s Francescem
Pacellim, bratrem budoucího papeže
Pia XII., a 8. srpna 1926 se uskutečnilo první setkání.
Během měsíc trvajících soukromých rozhovorů byly formulovány podmínky:
uznání územní suverenity Svatého stolce, zrovnoprávnění církevního sňatku
s civilním, vyučování náboženství. O intenzitě a závažnosti rozhovorů svědčí
statistiky: Pacelli a Barone se setkali 110krát, Pius XI. přijal Pacelliho 129-krát.
Pacelli a Barone připravili 24. listopadu 1926 iniciativně bez oficiálního
pověření první verzi úmluvy. Potom nastala v rozhovorech přestávka. Radikální
italské mínění ještě nebylo připraveno odstoupit od protipapežské politiky.
Tajná přípravná jednání
Parafovaný text dohody ze dne 24. listopadu 1926 se stal východiskem pro další
tajná jednání trvající dva roky. Vedl je Francesco Borgongini Duca.
Podstatou dohody bylo uznání suverenity papežské vlády na území Vatikánu
a exteritoriálních objektech (historická sídla dikastérií, pontifikální baziliky,
Castel Gandolfo, některé univerzity a kolegia) a uzavření konkordátu
regulujícího vztahy Církve a státu v Itálii. Privilegia se měla vztahovat i na
diplomatické mise u Svatého stolce a na kardinály bydlící v Římě. Církevní
hodnostáři a kuriální pracovníci měli být osvobozeni od poplatků a vojenské
služby. Itálie měla vyplatit dvě miliardy lir z titulu odškodnění za církevní majetky zkonfiskované v roce 1870. Papež souhlasil s přijetím asi 4 km2 neobydlených území jižně od Vatikánu, kterými byly: vila Doria Pamphili (205 ha)
a území mezi ní a Vatikánem (160 ha). V parku měla být postavena sídla
diplomatických misí u Svatého stolce, kuriálních úřadů, rozhlasové stanice
a služební byty. I když je měl spravovat Svatý stolec, kromě Vatikánu měly
zbylé parcely nadále patřit Itálii za nájem 1 liry ročně.
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Pius XI. tento návrh dne 26. října 1928 radikálně zamítl s odůvodněním, že
nemůže být hlavou státu, jehož 88 procent území patří Itálii. Svatý stolec také
odmítl vlastnit svůj přístav výměnou za dohodu o poskytování leteckých,
radiotelekomunikačních služeb, dodávek elektrického proudu a vody. Nakonec
byly 2. května 1927 a 21. srpna 1928 dohodnuty celní úlevy. Poslední tajné rozhovory 8. listopadu 1928 konstatovaly, že vzájemná dohoda je připravena a lze
přejít na úřední jednání.
Jednalo se do poslední chvíle
Dne 22. listopadu 1928 král pověřil premiéra oficiálními jednáními. Rozhovory
probíhaly v rychlém tempu v soukromém bytě Mussoliniho za účasti P. Gasparriho, F. B. Ducna, F. Pacelliho a A. Rocca. V poslední, osmý den rozhovorů byli přizváni jako
jazykoví znalci N. Consiglio a Z. Cozza.
V návrhu z 19. ledna 1929 bylo po třítýdenních
jednáních dohodnuto, že v Civitavecchia italský
stát postaví objekty s bezcelní zónou. Nakonec to
bylo z jednání staženo s tím, že Vatikán dostane
jen jeden bezcelní sklad poblíž Baziliky sv. Pavla.
Svatá stolice se zřekla vily Doria Pamphili
výměnou za vilu Castel Gandolfo.
Obsah smluv se formoval do poslední chvíle. Poslední dny rozhovorů zkomplikoval sám Mussolini, protože nechtěl pustit „ani jeden metr“ italské
země. Podle původního návrhu stát Vatikán měl obklopovat pás území široký
6-8 metrů, aby průčelí paláce posvátného ofícia nebylo hraniční čárou. Dva dny
před podepsáním smluv Mussolini nechtěl náměstí před oficiem propustit,
argumentujíc, že je to veřejný prostor. Ustoupil až v poslední chvíli ráno
10. února 1929, kdy se papež zřekl nejen náměstí, ale i paláce posvátného oficia,
ale chtěl na něj uplatnit právo exteritoriálnosti.
Uzavření Lateránských dohod
Tři smlouvy byly podepsány v Lateránském paláci 11. ledna 1929. Místo bylo
zvoleno symbolicky jako neutrální půda. Svatý stolec jménem Pia XI. zastupoval státní tajemník kardinál Pietro Gasparri a Itálie jménem krále Viktora
Emanuela III. zastupoval premiér Benito Mussolini. Další přítomni při podepisování byli: tajemník mimořádných církevních záležitostí kněz Francesco
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Borgongini Duca, kněz Giuseppe Pizzardo, právní poradce Svatého stolce
profesor Francesco Pacelli, italský ministr spravedlnosti Alfredo Rocco, státní
podtajemníci Dino Grandi a Francesco Granta.
O dva dří později papež vyznamenal Mussoliniho Řádem zlaté ostruhy
1. stupně.
Uzavření smluv vyvolalo ohlas po celém světě. Do Říma přicházely gratulační
dopisy a telegramy.
Obsah smluv a jejich výklad
Výsledkem smluv byl vznik Městského státu Vatikán; Svatý stolec se zřekl
nároků na bývalá území Papežského státu a uznal italský stát.
Itálie uznala suverenitu Vatikánu.
Druhou smlouvou byl konkordát se 45 články, který Katolické církvi zajistil svobodný
výkon duchovní správy, kultu
a jurisdikce v církevních záležitostech. Italská vláda se zavázala, že zajistí posvátný charakter Věčného
města.
Tyto dvě smlouvy doplnila dohoda o finančním vyrovnání ve vztahu k událostem z roku 1870.
Státní sekretář Gasparri 7. února 1929 oznámil výsledek jednání akreditovaným
diplomatům. Mussolini 13. května 1929 řekl: „Italské vládě vůbec nešlo o vzkříšení někdejšího církevního státu, ale naopak, o jeho definitivní pohřbení.“ I jiné
Mussoliniho vyjádření zazněly v protiklerikálním, protikatolickém a fašistickém duchu.
Pius XI. reagoval ostře a odmítl vojenskou pedagogiku výchovy s cílem pěstovat
v mládeži nadřazenost s pocitem mužskosti, síly, uchvatitelskosti. Prohlásil, že
uzavřená „dohoda i konkordát podle své litery a ducha, jakož i podle smyslu
ústních a písemných vyjádření, tvoří jeden celek, v konečném důsledku naplnění
druhého a oba jsou nerozdílně a nerozdělitelně spojeny". Tento výklad byl úředně potvrzen v dodatku ke smlouvám ze 7. června 1929. Zrušení či vypovězení
konkordátu by znamenalo znovuotevření římské otázky.
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Podle Mussoliniho římská otázka „zemřela a byla pohřbena“. Dohoda a konkordát byly v roce 1947 včleněny do italské ústavy. V roce 1984 došlo k novelizaci konkordátu, k revizi dohody nikdy nedošlo.
Lateránské dohody a fašismus
Největším problémem fašistické vlády byla nezávislá Církev, která ovlivňovala
myšlení Italů. Normalizace vztahů se Svatým stolcem z fašistického hlediska se
dala předpokládat. I tak bylo překvapující, že fašismus se svým světonázorem
vyřešil římskou otázku zajištěním
suverénních práv Církve. Duce
zbožštil stát (což odporuje katolické nauce), který ztotožnil s národem. Podle něj stát byl zdrojem
veškerého práva. Za jeho zády
a proti státu se nesmělo udělat
nic. V tom spočívala idea totalitarismu. Ve fašistickém systému
přestává být národ historickým
faktem – je jen ideou.
Protože zosobněním národa je
stát, pořádek nepochází od národa, neboť ten jako soubor jednotek nemá žádná práva. Pořádek stanoví ti, kdo
vzali do rukou vládu jako „lidé prozřetelnosti“, kteří odvozují svůj mandát
k „panování“ sami od sebe. Nejvyšší normou mravnosti nebyl Bůh, ale stát. A to
mělo mít důsledky i v náboženské sféře. Fašismus si však nemohl dovolit
podcenit tradiční víru Italů.
Církev si uvědomuje dočasnost různých politických systémů. Měla to na paměti
i při uzavírání Lateránských dohod. I když si fašismus získal mnoho sympatizantů, nebyl křesťanský, ale antiliberální a protidemokratický. Fašistickou koncepci státu Pius XI. během pontifikátu několikrát odsoudil. Lateránské dohody
nebyly kompromisem Svatého stolce s fašistickou naukou, ale dohodou s vládou
Itálie. K dohodě by přišlo i bez fašismu. Pro obě strany byla dohoda potřebná
a prospěšná.
(podle KN)
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Covidiánský „křest“
nového politického náboženství
Carl Schmitt ve svém slavném díle Politická teologie tvrdí, že všechny klíčové
politické koncepce jsou zesvětštělými teologickými myšlenkami. Platí to stále
i v dnešní situaci? Podle mě ano. Zdá se, že se z covidianismu zrodilo nové
politické náboženství, které překračuje prostou ideologii, přičemž jeho hlavní
rity, dogmata a uspořádání lze chápat jako zesvětštělá teologická pojetí: zesvětštělou teologii pro zesvětštělý svět, A to nejen jako světské náboženství, ale také
„občanské náboženství“, ve skutečnosti tyranskou ideologii k ovládnutí našich
společností.
Žádné jiné společnosti nebyly poddány novým covidiánským nařízením s takovou silou jako západní společnosti. Domnívám se, že je to možné díky
zesvětštění křesťanství. Vyprázdněné křesťanství uvolnilo místo, které nevíra či
ateismus, a dokonce ani agnosticismus nedokázaly ve skutečnosti zaplnit.
Přetrvává potřeba něčeho „více“. Ani „udržitelný vývoj“ nedokázal duše trvale
zaujmout. Falešná švédská prorokyně ztratila důvěryhodnost svými pokryteckými a hysterickými výstupy. A najednou přichází virová „potopa“.
V zesvětštělém světě, který už nevěří ve věčný život, se rozšířil virus strachu
mezi lidmi, pro něž je pozemský život vším.
V zesvětštělém světě bez naděje noví kazatelé
slibují prodloužení života na zemi. Vyschlý svět
bez lásky si hraje na „solidaritu“ mezi těmi, kteří
snášejí nekonečná omezení. Právě v této souvislosti je strach z věčného zavržení a pekla nahrazován strachem ze smrti a nemocničních oddělení
intenzivní péče. Covidianismus zaplnil vzduchoprázdno ve společnosti, která už nevěří ve věčný
život a věčné zatracení ani nemá naději a nepraktikuje lásku k bližnímu, jenž by byl vnímán jako bratr.
Popsaný jev probíhá o to úspěšněji, že se někteří představitelé instituce, jež byla
založena na příslibu věčného života těm, kteří s radostí projevují lásku k bližnímu, sami chovají, jako kdyby případná ztráta pozemského života byla největší
hrůzou. Můžeme se dnes ztotožňovat se sv. Karlem Boromejským pomáhajícím
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během morové rány nebo sv. Damienem de Veusterem působícím mezi malomocnými? Dost těžko.
Covidianismus postupně pronikl do duší a vedl k tomu, že nejen snadno
„poslouchají“, často protikladná, nařízení, která vydává jakýsi „Výbor pro
obecné blaho“ (nechvalně známý svou mocí už za francouzské revoluce) ve
jménu „veřejného zdraví, ale také v ně „věří“. Co si pomyslet o člověku, který
nosí roušku uprostřed lesa nebo na horách? Jsou-li jednou covidiánská přikázání
vyřčena, už se neuvažuje, jestli mají smysl nebo jestli jsou rozumná. Jsou to
prostě přikázání víry, která nelze rozumem zpochybňovat.
Stále ovšem existují buřiči. Lidé, kteří se odmítají podřídit „sanitárním“ nařízením, jsou novými heretiky a označováni za „popírače“. O důvodech, které je
vedou ke zpochybňování daných nařízení, se ani nediskutuje, prostě je na ně
uvalena „klatba“. Ti, kteří odmítají přijmout nová přikázání, jsou stíháni tresty
a pokutami. Stávají se „odpadem“ společnosti. Mnozí lidé na sociálních sítích
i ve veřejných médiích je dokonce obviňují ze smrti druhých a někteří ani
neskrývají své přání, aby zemřeli. Jelikož ovšem bylo vynaloženo tak velké úsilí
na zrušení trestu smrti jakožto „nelidského“, nejeví se pro „popírače“ jako
vhodný. Trest musí být sofistikovaný… a zároveň odlišit „věřící“ a upevnit
kontrolu nad nimi, Tzv, „vakcíny“ by mohly být dobrým nástrojem.
Vedou se spory, jestli tzv. „vakcíny“ jsou skutečnými vakcínami v přísném
slova smyslu. Ale o to teď nejde. Vidíme, že jsou různé „vakcíny“ využívající
odlišné postupy: mRNA, adenovirus nebo
prostě více klasický oslabený virus. Ale
běda tomu, kdo by se odvážil zeptat, jak
požadavek „vakcíny“ souvisí s určitými
činnostmi, bez ohledu na to, o jakou
„vakcínu“ se jedná. Požadovaná „vakcína“ má být „vakcínou“ nařízenou nejvyšší mocí („Výborem pro obecné blaho“),
který se samozřejmě řídí radami „odborníků“, tedy „knězi“ z „hygienické
kasty“, jež tvoří náhražku duchovních. Běda tomu, kdo se bude ptát na vedlejší
účinky „vakcín“, výhody totiž převažují nad případnými škodami. A neptejte
se, o jaké výhody a jaké škody jde. Běda tomu, kdo se ptá, proč je nějaká
„vakcína“ povolená nebo používaná v jedné zemi, ale zakázaná, nedostupná,
nedoporučovaná nebo prostě nepoužívaná v jiné. Běda tomu, kdo se zeptá, jestli
si může nejen vybrat, zda bude „očkován“, ale i jakou „vakcínou“. Státní
autority patřičně poučené „odborníky“ vědí, co je „zdravé“, co je „dobré“.
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Nevadí, že o nich panují rozporné názory, „vakcíny“ jsou užitečným nástrojem
k potrestání vzbouřenců („popíračů“) a ovládání „věřících“. Rebelové, kteří se
odmítají podřídit sanitárním přikázáním, budou potrestáni omezením svých
svobod jako např. svobody odcestovat z jakékoliv země, včetně té vlastní, práva
vstupu do vlastní země nebo budou muset splnit požadavky, které se netýkají
jiných, jako předložení negativního PCR testu placeného z vlastních peněz.
Dalším krokem může být, že „popíračům“, kteří odmítají přijmout „vakcínu“,
bude zakázáno vykonávat jistá zaměstnání, a nakonec možná že všechna.
Ale „vakcíny“ nemusejí jenom sloužit k trestání rebelů, ale také k získání ještě
větší moci nad „věřícími“. Biopolitika si podává ruku s technopolitikou. K ověření „vakcinačních pasů“ bude zapotřebí digitální identity. Takovéto digitální
průkazy totožnosti, ostatně jako všechna digitální zařízení, otevírají nejrůznější
možnosti ke zneužívání. Pokud „věřící“ nepředstavuje žádné nebezpečí pro
státní moc, pak ho nemusí čekat žádné „překvapení; ale jestliže vzbudí
„podezření, dočká se třeba napomenutí „shůry“ v podobě elektronické zprávy
o tom, že jeho chování může mít za následek zneplatnění „průkazu“ a z toho
vyplývající potíže: Nulla salus extra ecclesiam!
Autor Carlos Ruiz Miguel je ústavní právník, který přednáší na Univerzitě
v Santiago de Compostela.

Chvála nevědění
Když před padesáti lety začal člověk kašlat, domníval se, že má kašel. Když
začne člověk kašlat dnes, ví, že se musí podívat na internet, aby zjistil, co to je
za podivný symptom. Prokliká se až na odbornou lékařskou stránku Chronický
kašel a jeho příčiny a tam si přečte, že ho možná postihl gastroezofageální reflux
nebo se u něj projevila chronická bronchitida nebo pneumokonióza, nejedná-li
se tedy o pleurální výpotek nebo – jaká hrůza! - o nádorové postižení plic. A tak
člověk čte a neví sice, co čte, co však ví, je, že druhou fází jeho chronického
kašle bude patrně akutní smrt. Možná mu bude celý proces ku prospěchu, možná
se pacient půjde aspoň vyzpovídat. Ale toho povyku kolem, toho neštěstí a nepokoje! A proč? Jen kvůli předávkování informacemi, jimž pak fantazie
umožnila vykynout v hlavě v horor.
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Jaká revoluce v duších by nastala, kdyby nás, kdo se pinožíme na téhle planetě,
najednou napadlo, že toho nemusíme tolik
vidět, slyšet, číst, že nemusíme o tolika věcech přemýšlet, tolik věcí shánět a vlastnit
a dělat, a kdybychom místo toho všeho ony
hodiny takto vydobytého času věnovali pomalému opakování modlitby Otče náš.
Zemi by patrně postihla záplava svatosti
a vztahy mezi lidmi by se brzy otřásaly pod
neúnosným náporem dobra.
Než však ten den nadejde, musíme počítat
se světem, jaký je, a v tom světě se homo
sapiens nestřídmě krmí haldami informačních polotovarů, jež mu jsou mediálním fastfoodem dopraveny pod nos.
Důsledkem nezřízené konzumace dat pak obvyklé bývá nadprodukce názorů.
Díky vševědoucí síti můžu o všem do pěti minut něco vědět a snadno hned
zaujmout postoj.
Zato stařec Agathon kdysi v egyptské poušti, kdykoliv zpozoroval něco, o čem
si jeho srdce chtělo udělat názor, říkával sám sobě: „Agathone, nedělej to!“
A jeho mysl tak prý dosáhla pokoje. Věděl, že člověk o spoustě věcí nemusí mít
mínění, že smí zůstat bezradný, vybavený nikoliv odpovědí, ale pouhým hladem
po ní. Z jeho kručícího a z nadzemských zdrojů syceného nitra pak tiše vyvěrala
láska k Bohu a bližním.
Naproti tomu z informačně přejedených a nadprodukcí názorů postižených srdcí
obvykle vyvěrá především záplava nevyžádaných rad. Chudák zatížený životní
zkouškou si tak dnes může být jist, že se kolem něj vyskytne zástup dobrodinců,
kteří mu s jeho nákladem rádi poradí. Zdarma se s ním podělí o poznání, co
dělali, když byli na jeho místě, nebo co by dělali, kdyby na něm byli. Potěší tak
nebožáka radostnou zvěstí o tom, že oni sami by se pod nákladem nezřítili.
Pánova slova „jedni druhých břemena neste“ nahradili novější, bezkontaktní variantou „jedni druhým s břemeny raďte“. Flannery O'Connor kdysi poznamenala, že má potřebu postit se čtyřicet dní před udělením rady a čtyřicet dní
potom, tito rádcové jsou však ochotni bližnímu posloužit dřív, než dořekne větu.
Ve světě plném lidí, co plni včera probrouzdaných článků produkují vlastní
teorii všeho, se jednomu zasteskne po světě starce Agathona, mnicha, co neměl
ani pořádné boty, natož názory, a poradit se odvážil jen párkrát za život – a to
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pouze těm, kdo vystáli důlek před prahem jeho cely. Písmo svaté soustavně číst
nemohl, zato plně zužitkoval každý jeho verš,
který někde slyšel, a všechno, co pochopil, hned
sám na sobě uváděl v skutek. Přistupoval k Bibli
jako k prameni, vybaven pouze touhou patřit
Pánu. Nabíral ze Zdroje srdcem každodenně
očišťovaným od obžerství, chlípnosti, lakomství, hněvu, závisti, lenosti i pýchy, takže v těch
vodách nakonec načerpal poznání sebe, světa
i samotného Spasitele.
Nalezl své poznání pokorou na dně, na tomtéž
dně u paty kříže, kde před ním stáli Panna Maria
a Marie Magdalena a svatý Jan. Měli o světě
méně informací než vzdělaný a zkušenostmi
obtěžkaný Pilát, měli méně názorů než celá velechytrá velerada, a zdálo se jim
tehdy možná, že nerozumí vůbec ničemu, úplně nejméně pak tomu, co se to
právě na té Golgotě děje. A přitom jedině tito bezradní a nevědomí směli objímat
Pravdu, jež jim krvácela v dlaních.
(z knihy Pominuté chvály)

Liturgické texty se řídí
pravidly
Během slavení mše svaté jsou čtení ze Starého nebo z Nového zákona
a evangelia určená podle předpisů s přihlédnutím na liturgický kalendář
církevních provincií.
Proč některý duchovní nečte systematicky při mši svaté liturgické texty z lekcionáře, ale když je vzpomínka, bere jiná čtení než ta, která jsou například uváděna
v příloze Katolických novin? Jsou na to nějaké normy?
Anna
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Z uvedené otázky je vidět, že pracujete se Písem svatým, jinak byste nereagovala tak, jak píšete. Odpověď je jednoznačná: Ano, jsou normy, podle kterých
se v chrámech čte Písmo svaté v rámci
liturgických slavení. Zásadní norma, podle
které se celebrant má řídit při výběru textů
pro čtení v rámci bohoslužby slova, je
Direktorium, manuál liturgických slavení
pro každý den v církevním roce. V minulosti, během platnosti Římského misálu,
který vznikl na základě požadavku Tridentského koncilu (1545 - 1563) v roce
1570 a je označován jako Misál Pia V., měl
mešní formulář svá čtení na každý den
liturgického roku. Byly neměnné. Druhý
vatikánský koncil reformoval liturgii Církve. Velký důraz kladl na čtení Písma svatého. Proto bylo vypracováno schéma liturgických knih - lekdonáře, aby se
podle možnosti během tří let přečetlo celé Písmo svaté. Toto schéma má tři
nedělní lekcionáře (knihy obsahující liturgická čtení) označené písmeny A, B,
C. Potom je vypracován lekcionář na Advent, Vánoce, Postní a Velikonoční
období a tři lekcionáře označené římskými číslicemi III, IV a V. Kromě toho je
také lekcionář na mše za účasti dětí. Lekcionáře III a IV se používají pro všední
dny v liturgickém mezidobí. Evangelia v těchto lekcionářích jsou na oba cykly
stejné, ale první čtení, tedy čtení ze Starého nebo z Nového zákona, je jiné.
„První čtení jsou vybrána tak, aby se četla střídavě ze Starého i z Nového
zákona, vždy několik týdnů,“ píše se v úvodu do lekcionáře IV, bod 4. Také se
tam píše o zásadách výběru textů, a tak zde je i odpověď na vaši otázku, kterou
by si jistě měli všimnout i duchovní otcové: „Ve dnech, kdy nejsou předepsána
vlastní čtení (například na památku sv. Marty, o které je zmínka ve Písmu
svatém ve dvou evangeliích), je třeba dát zpravidla přednost čtením z feriálního
lekcionáře, a to i tehdy, když se slaví nějaká památka, a při častěji opakovaných
votivních mších“ (například na první pátky, nebo první soboty), bod 6.
„Z pastoračních důvodů však lze při významnějších příležitostech vybrat perikopy ze společných textů svatých určitého stavu nebo pro mše za různé potřeby,
nebo pro votivní mše,“ bod 7. Z uvedeného vyplývá, že absolutní přednost mají
čtení z lekcionáře, jak následují po sobě. Určitě by se neměla čtení - jak jsou
uváděna v lekcionářích - svévolně měnit. Není vhodné, aby se před cyklickými
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čteními dávala přednost čtením, která jsou uváděna v lekcionářích ve vlastní
části. Tyto texty se zvláště používají tam, kde se slaví titul patrona chrámu, kaple
a podobně. Sestavení liturgických čtení není svévolnou záležitostí duchovního,
ale je výslovně nařízením Kongregací pro Boží kult a disciplínu svátostí v Římě.
Pokud duchovní otec používá Direktorium jako manuál pro slavení mší svatých
a liturgii hodin, nabídne věřícím čtení tak, aby mohli poslouchat kontinuálně
Boží slovo, jak jej předkládá Církev pro duchovní dobro věřících. Sestavovatelé
Direktoria vycházejí z Ordo missae celebrandae persolvendi secundum Calendarium romanum generále pro anno liturgico téhož roku, a tím napomáhají
i vnější jednotě Církve.
(podle KN)

Chvalozpěvy jsou nádherné
modlitby
Chválospěv (řec. hymnos) je lyrický žánr, druh ódy. Dodnes má charakter velebení, chvály. Básnici v něm vždy vyjadřovali krásu, dobro, ušlechtilost, vznešené myšlenky. Autor oslavuje a velebí objekt, který je sám
o sobě zárukou duchovní hodnoty.
Prosím o vysvětlení, zda během chvalozpěvu Magnifikat – Velebí má duše Pána
a Te Deum – Bože, chválíme Tebe se má sedět nebo stát a proč. Jaký je pohled
liturga?
Albert
Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. V běžném modlitebním či liturgickém životě během roku se totiž s chvalozpěvem Magnifikat a hymnem Te Deum
setkáváme především v liturgii hodin. Chvalozpěv Magnifikat je zařazen jako
evangelijní chvalozpěv do nešpor. Tam platí zásada, že během něho všichni
účastníci modlitby stojí (srov. Obecné směrnice liturgie hodin 263). Hymnus Te
Deum má své místo v posvátném čtení v neděli (s výjimkou Postní doby),
slavnosti a svátky a ve vánočním a velikonočním oktávu. I o něm platí, že se
během jeho přednesou se stojí, stejně jako u všech ostatních hymnů (srov.
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tamtéž). Je však zažito, že při soukromém slavení liturgie hodin jednotlivcům
není nutné tyto postoje zachovávat.
V eucharistické liturgii se s chvalospěvem Magnifikat můžeme setkat u responsoriova zpěvu po prvním čtení v bohoslužbě slova,
a to především na svátky Panny Marie. Tehdy během něj přirozeně sedíme jako při zpěvu jakéhokoli
žalmu nebo biblického chvalozpěvu.
Jelikož však liturgie svou povahou vyjadřuje nejen
oslavu Boha, ale i společenství se svatými, zejména
s Přeblahoslavenou Pannou Marií, a Církev při ní
velebí Boha vděčným chvalozpěvem podobně jako
Maria, je někde zažité zařadit chvalozpěv Magnifikat v závěru (tzv. gratiarum
actio), a to především ve mších o Panně Marii. Neexistuje předpis, který by
nařizoval, že během vzdávání díků po svatém přijímání je třeba stát, protože je
možné zařadit sem i mnohé jiné písně a zpěvy, které ne vždy jsou hymny. Pokud
je někde běžné, zřejmě pod vlivem liturgie hodin, během zpěvu Magnifikat po
svatém přijímání stát, je vhodné tento zvyk ponechat.
S hymnem Te Deum se můžeme při slavení Eucharistie setkat především při
děkovných mších svatých na konci roku, ať už občanského nebo školního, po
skončení duchovních cvičení, u nás i při Velikonoční vigílii.
Jelikož jde o oslavný chvalozpěv, během jeho zpěvu stojíme.
(podle KN)

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 souvislosti oslovily odbornici na nonverbální komunikaci Olgu Škvareninovou a my se
s vámi chceme o to podělit.
Jak mohu jiné lidi podnítit, aby přistupovali ke svatému přijímání? Smím je
slovně vyzvat, či napomenout?
Mohu dbát pouze na své dítě. Žádného člověka nemůžeme a nesmíme nutit chodit ani na mši svatou, tyto "věci" musí vycházet ze srdce, nemůžeme je nikomu
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dávat příkazem. Vždyť co by pak měl člověk, kterého jsme přinutili jít tam, kam
nechce, ze mše? Mohu ho však nenápadně usměrnit vlastním životem, skutkem,
příkladem, ne slovy nebo násilným přesvědčováním. V této příležitosti bych ráda citovala výrok Matky Terezy: „Lidé zapomenou, co jsi řekl, lidé zapomenou,
co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou, jak se s tebou cítili. Měj to na paměti.“
Často se stává, že kněz už stojí s Božím Tělem a musí hodnou chvíli čekat, než
přijdou věřící přijmout Eucharistii, neboť teprve začínají vycházet z lavic.
To je jeden extrém, druhý je, když kněz teprve jde ke svatostánku pro konsekrované hostie a lidé se už hrnou dopředu hlava nehlava. Chybí pak patos a noblesa.
Třeba najít konsensus, mezičas, aby kněz dlouho nestál s Ježíšem přítomným
v Eucharistii před obětním stolem a aby lidé příliš dlouho neseděli v lavicích.
Možná i varhaník by mohl dát hudbou nebo zpěvem lidem pokyn, že už mohou
vstát a jít do řady na svaté přijímání. Toto není řada na banány ani na pomeranče,
dostane se každému. Bohužel, naši mentalitu stále ovlivňují vzpomínky na čtyřicetiletou socialistickou totalitu.
Občas může být v chrámu problémem i pouštění lidí z boků do hlavních řad ke
svatému přijímání. Musím pustit věřícího před sebe, nebo by bylo vhodnější, aby
tento věřící obešel celý kostel a zařadil se na konec hlavní řady, a kolika lidí
před sebe pustit?
Třeba všechny, ale je třeba se zařídit podle situace. Když za mnou stojí starší
paní s hůlkou a každý, koho pustím před sebe, je pro ni zátěží, měla bych brát
na ni ohled. Jakoby se lidé zajímali o toho druhého tehdy, když to není nutné,
a sledují například délku trvání zpovědi, ale když jde o důležitou věc, tehdy
reagují, jako kdyby se jich to netýkalo.
Rovněž při žehnání jídel na Velikonoce si někteří lidé všímají, kdo má co
v košíku…
Možná jsou to lidé, kteří jsou velmi nešťastní a vnitřně nenaplnění. Nebo jde
o lidi, kteří nemají žádné záliby, které by jim naplňovaly život, a protože se
potřebují něčím zabývat, věnují pozornost nepodstatným věcem. Ale proč
potom chodí na mše svaté?
Jak se má chovat člověk, který nechtěně spatří, kolik peněz dal jiný věřící do
zvonečku? Jak zareagovat, pokud vidíme, že věřící místo mince hází do zvonku
jiný předmět, například knoflík?
Každý věřící by měl přispět milodary podle svých možností. Když si někdo
může dovolit dát na kostel sto eur, Bohu díky, že mu Pán Ježíš požehnal tuto
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možnost. Pokud však dávám a nechybí mi to, není to až taková obrovská oběť.
Stále je to málo. Až když dám tolik, že si odtrhnu od úst, pak je to opravdu
nezištné jednání ve prospěch jiného a na
úkor sebe. Písmo svaté vzpomíná chudou
vdovu, jejíž láskou, pokorou a obětí je
možné se inspirovat. Bohu je totiž milejší,
když dá někdo poslední centík, než když dá
někdo sto či tisíc eur, které mu vůbec nebudou chybět.
Není třeba ani přemýšlet o tom, zda vhodit
do pokladničky u východu z kostela knoflík. Pokud nemáme peníze – a co je
důležitější – ani dobrý úmysl, raději nepřispějme ničím. Když však zahlédnu,
kolik peněz někdo vhodil do zvonečku, nesmím se tím zabývat, nemohu
posuzovat. Nikdy nevíme, proč tento člověk hodil málo nebo mnoho. A co je
vlastně málo nebo hodně?
Co je společensky přijatelnější – když kněz po skončení slavení mše svaté jde
rovnou na faru, nebo jde doprovázet lidi před východ z kostela?
V tomto směru nejde o otázku toho, co je společensky přijatelnější. Jde o zvyk v té které farnosti. Pokud chce kněz prohloubit
s věřícími duchovní společenství i po mši svaté, měl by se před
bránou kostela s každým zvlášť rozloučit a krátce popovídat.
Prožívání společenství na mši závisí na mnoha okolnostech.
Někteří lidé argumentují, že bez osobního setkání či rozhovoru
po skončení mše svaté neprocítí dostatečně pouto společenství.
Myslíte si, že na mši se nedá zažít dostatečný pocit společenství, a proto jsou
zapotřebí rozhovory před kostelem?
Je to individuální. Myslím si, že na mši se dá zažít dostatečný pocit společenství.
Navzdory tomu, že to nelze se mší svatou porovnávat, vzpomenu na tomto místě
zvyk v některých vyspělých fotbalových zemích, kde fanoušci po zápasech
dlouho do noci sedí v kavárnách a hodiny debatují o jednotlivých gólových
situacích a rozhodujících momentech zápasu. Co se týče sportu, u nás jsem se
s podobným zvykem v tak široké míře nesetkala. Pokud mají věřící pocit, že
potřebují rozebírat čtení, evangelium a homilii i po mši svaté, není to žádný
problém. Mohou se setkat v rodině, v společenství, v pastoračním centru či na
faře, ale klidně si mohou spolu zajít i na kávu. Prohlubování společenství
v tomto duchu může být jen pozitivní.
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Věřící si zvykli se přede mší svatou i po ní pomodlit. Mám se zapojit do modlitby,
pokud se chci pomodlit v tichosti?
To je každého individuální záležitost. Nikdo nikoho nemůže nutit modlit se.

V společenském chování platí pravidlo 30:
V komunikaci je vždy nejdůležitějších prvních 30 sekund setkání s jiným
člověkem. Během této půlminutky bychom měli působit uvolněně a pozitivně.
Takže se i v kostele podívejme na věřící, ke kterým si přisedáme do lavice, pozdravme je – ať už
slovně nebo jemným kývnutím hlavy. Můžeme
se na ně i malinko usmát.
Perfektně upravených máme mít 3 x 30 centimetrů našeho těla: 30 centimetrů od vrchu hlavy
dolů – u žen to znamená upravené vlasy,
decentní líčení, výstřih jen do pomyslné přímky
spojující podpaží; u muže upravené vlasy, brada
nebo vousy a nepokrytou hlavu v místnosti; posledních 30 centimetrů dolní části
těla – tedy naše boty mají být vždy vyčištěné, posledních 30 centimetrů na rukou
– čili nehty a ruce máme mít upravené.
Denně bychom měli věnovat sobě 30 minut: pomodleme se v soukromí a tichosti, pročtěme si knihu, běžme na procházku, Cvičme nebo jen tak lenošme.
Taková investice do sebe se nám jistě vrátí i v tom, že budeme klidněji reagovat
i na nepříjemné podněty.
Jakousi naší „národní“ vlastností je ustavičně si všímat jiných, posuzovat je. Někteří věřící se příliš koncentrují na své bratry a sestry i během
mší svatých, když by jejich myšlenky měly být zaměřeny úplně jiným
směrem.
(pokračování příště)
(podle KN)
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Biblické drobečky
Slovní spojení, která se z Bible dostala
do našeho jazyka

Oddělit zrno od plev
Mesiáš, Pánův pomazaný, kterého ohlašoval
Jan Křtitel, přijde „k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat“ (Lk 2,34), jak
prorokoval stařičký Simeon, když nesli malého Ježíše do chrámu, aby ho tam
představili Pánu.
Jan Křtitel o Ježíšovi z Nazaretu prohlásil: „V ruce má lopatu a pročistí obilí na
svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ (Mt 3,12). Pán Ježíš přijde, aby oddělil pšenici, tedy zrno od bezcenných plev. Plevy, které tvoří obal zrna obilí v klasu, při mlácení obilí vytvářejí
odpad. Když obilí vymlátili, bylo-li větrno, přehazovali ho lopatami tak, aby vítr
odfoukl plevy a zrno padalo k zemi bez plev. Pokud bylo bezvětří, musel někdo
mávat širokou vějičkou tak, aby vyvolal pohyb vzduchu. Zrno pak shromažďovali do sýpek pro pozdější zpracování a plevy většinou spálili.
V našich zeměpisných šířkách se plevy používaly jako podestýlka pod dobytek, případně
jako příměs do hlíny, ze které se kdysi vyráběly nepálené cihly. Každý Izraelita znal proces oddělování obilí, zrna od plev. Proto Jan
Křtitel nemusel tuto skutečnost blíže vysvětlovat. Oddělení zrna od plev znamená oddělit
něco cenného od bezcenného či téměř zbytečného.
Jan Křtitel vnímal zrno a plevy jako obraz vhodný pro kvalifikaci lidí v jejich
nastavení a v činnosti. Pro něj to byl obraz soudu. Až jednou přijde Mesiáš,
ohlašoval Jan Křtitel, oddělí ty, kteří budou shromážděni do Boží sýpky, od těch,
kteří budou spáleni v neuhasitelném ohni.
Obraz oddělování zrna od plev je obrazem věčného zahynutí. Na každém
člověku záleží, do které skupiny se zařadí. Mesiáš už pak pouze odhalí běžnému
lidskému pohledu skryté duchovní skutečnosti.
(podle Růženec)
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Zadáno pro ženy
Když své děti vedeš ke křesťanské lásce…
Svatá Markéta Skotská
Svatá Margita se narodila v Uhersku v roce 1045
a provdala se za skotského krále Malcolma, se
kterým měla osm dětí. Byla to vzdělaná a zbožná
žena. Měla velký vliv na svého manžela i na zemi,
které vládla. Je patronkou četných rodin, královen, vdov a rodičů, kterým zemřely děti. Její svátek slavíme 16. listopadu.
Bezpochyby chceme pro své děti jen to nejlepší.
Záleží nám na tom, aby vyrůstaly v útulném domově, navštěvovaly kvalitní školy, žily v bezpečném prostředí a podobně. Je
však možné, že tím, jak se jim snažíme zajistit dobrý život, je vlastně izolujeme
od veškerého utrpení, které existuje na tomto světě. Může se stát, že když si
pak v Písmu přečtou výzvu starat se o chudé lidi a vyděděnce společnosti,
nedokážou si představit, kdo by to vlastně mohl být. Nemají jak pochopit, že za
dveřmi našeho domu je svět, který potřebuje pomoc.
Svatá Markéta, královna Skotska, mohla velmi jednoduše izolovat sebe i svou
královskou rodinu od potřebných lidí dané doby. Ona však vzala Pánův příkaz
starat se o chudé vážně. Sama jim myla nohy a nikdy si sama nesedla ke stolu,
dokud nenakrmila sirotky a chudé.
Markéta nás může hodně naučit o službě chudým. Ukazuje, jak svým příkladem
můžeme vést děti k tomu, aby jednaly podobně.

Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst,
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít;
byl jsem na cestě, a ujali jste se mě,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě;
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byl jsem nemocen, a navštívili jste mě,
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
Mt 25,35-36

Svatá Markéto, ty jsi byla vzorem
křesťanské lásky pro své děti.
Prosím, oroduj za mě, abych
dokázala následovat tvůj příklad
služby bližním a předat lásku
k chudým svým dětem.

Dar lásky
pro rodiče
26. kapitola Ježíš Kristus je láska
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného
Syna, abychom měli život skrze něho.
(1 Jan 4,9)
Nejdůležitější ze všeho, k čemu nás rodiče motivuje láska, je vést srdce dětí
k reálnému a živému vztahu s Bohem. Neexistuje nic důležitějšího! Nemůžeme
říci, že jsme dětem dali všechno, co jsme mohli, dokud jsme jim nepředstavili
největší lásku ze všech a neukázali, že pouze Ježíš Kristus jim může darovat
pravý pokoj v Bohu.
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Možná, že dokud se vám tyto kapitolky dostaly do rukou, neměli jste možnost
osobně poznat Boha. Možná jste ještě
nezakusili jeho odpuštění, nesvěřili mu
svůj život a nepřijali Kristovu oběť na
kříži, kterou podstoupil z lásky k nám.
Pokud je to pravda, buďte si jisti, že tyto
řádky nečtete náhodou.
V samotném jádru naší lásky k dětem je
touha pochopit a naučit je to, co je
v životě opravdu nejpodstatnější. Když
všechno ostatní pomine, vyplouvá na
povrch ta nejdůležitější věc: Bůh stvořil
nás a naše děti s přesným záměrem, který měl s námi od věků, abychom se stali
jeho dětmi, abychom poznali jeho lásku a abychom ho svým životem slavili
a strávili s ním věčnost, (srov. Jn 3, 16)
Právě proto přišel Boží Syn na svět jako bezbranné dítě. „Bůh poslal svého Syna,
narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali
Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.“ (Gal 4, 4-5) … „aby vysvobodil všechny ty,
kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí.“ (Žid 2, 15)
Určitě jste se už někdy cítili zotročeni hříchem a víte, co je strach ze smrti. Všem
je nám jasné, že nejsme dokonalí. Neznáme odpovědi na všechny otázky.
Všichni však s jistotou víme, že jednoho dne zemřeme. Pouze Bůh zná
tajemství, co nás čeká po smrti, a slibuje, že nás bude soudit za to, co jsme
dělali na zemi (srov Řím 14, 10-12).
Jak říká Bible: „Bůh však zamhouřil oči nad touto dobou nevědomosti. Teď
hlásá lidem, aby se všichni všude obrátili, protože stanovil den, kdy bude podle
spravedlnosti soudit svět skrze muže, kterého k tomu určil. A poskytl všem
důkaz pro to, aby uvěřili, tím že ho vzkřísil z mrtvých.“ (Sk 17, 30 - 31)
Ať je pro nás ujištěním, že my i naše děti můžeme celý pozemský život a věčnost
žít osvobození od hříchů, strachu, beznaděje a studu. Človíčka, kterého se
rodiče snaží všemožně ovlivňovat zvenčí, může Bůh svou láskou a mocí
proměnit, posílit a požehnat zevnitř.
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Tuto jistotu nám dává pravda víry, že před více než dvěma tisíci lety přišel na
svět muž, Ježíš z Nazareta, Boží Syn, který kráčel bez poskvrny hříchu a ochotně
za nás vylil svou krev. Bible říká, že jeho narození bylo jedinečné, jeho život
naplnil stovky proroctví, jeho učení odhalilo věčnou pravdu, jeho lásku nic
nepřekoná a jeho smrt na kříži byla dokonalá oběť. Přišel, aby na sebe vzal trest,
který jsme si my svými skutky zasloužili, a zaplatil cenu, kterou každý z nás dlužil
svatému Bohu za odpuštění hříchů.
Bůh skrze Krista zve nás i naše děti, abychom se odvrátili od svých hříchů,
vzývali Ježíšovo jméno a vkládali svou důvěru do něho (srov. Řím 10,13).
„Protože když svými ústy vyznáš Ježíše jako Pána a ve svém srdci uvěříš, že Bůh
ho vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ (Řím 10,9). Pokud člověk před ním otevře
srdce, jeho příslib je jasný, hluboký a bezpečný: „Budeš spasen.“ Přichází k nám
s přislíbením, co platí celý život: „Nikdo, kdo věří v něho, nebude zahanben“
(Řím 10, 11).
On nám odpouští a dává pravý klid a naději. Pozemským životem můžeme
kráčet ve vztahu s Bohem a po smrti nás čeká věčný život s ním.
Taková je Boží láska k vám.
Taková je Boží láska k vašim dětem.
Boha není třeba pochopit, stačí se k němu utíkat a důvěřovat mu. Nemusíte
o něm vědět všechno, abyste jeho lásku mohli zprostředkovat svým dětem.
Bůh je miloval „ještě před stvořením světa“ (Ef 1, 4), ale ve své lásce vás velkoryse zve, abyste je spolu s ním doprovázeli na každém kroku.
Děti bychom neměli tlačit do žádných duchovních rozhodnutí, dokud k tomu
nejsou dostatečně připraveny. Pokud je rodiče do něčeho nutí, obvykle to vede
k pozdějšímu odmítavému postoji a ne k tomu, aby dané doporučení přijali a žili
podle něj. Rodiče by proto měli především odrážet Boží lásku vůči dětem,
neustále se modlit za jejich spásu a trpělivě sázet do jejich srdcí semínka pravdy
o Ježíši. V určitém okamžiku života může Bůh vašemu dítěti pomoci uvědomit
si, jak je nedokonalé, hříšné a jak potřebuje zažít jeho odpuštění.
Když se v jejich nitru takto cosi pohne, Bůh vám dává prostor pro rozhovor
a privilegium ukázat svým dětem, jak se k němu mají obrátit a svobodně svěřit
život do jeho rukou. V té chvíli je naplní svým Duchem a to je jedna z největších
radostí v životě a nejvznešenější výsada rodičovství.
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Když mu budou důvěřovat a začnou růst ve víře, můžete jim častěji připomínat,
jak je Ježíš provází v každé oblasti života. Dílo, které v nich koná, je bude vést,
posilovat a obnovovat, aby mohli žít život stále smysluplněji, plněji a radostněji.
Jejich srdce potřebují Ježíše víc než cokoli jiného. Pomáhejte jim modlitbami
a laskavými povzbuzeními poznat ho a následovat každý den.

Zamyslete se, zda opravdu důvěřujete Kristu jako
svému Spasiteli a Pánu.
Pokud ano, poděkujte mu za tento
neocenitelný dar.
Pokud ne, můžete to dnes napravit tak, že se
odvrátíte od svého hříchu a poprosíte Boha
o odpuštění a spásu.
Podělte se se svými dětmi o vaše osobní
svědectví víry.

Když dnešní úkol splníte, odpovězte si na tyto otázky:
?

V jakém stavu je vaše víra?

?

A jak jsou na tom s vírou vaše děti?

?

Už jste si někdy našli čas, abyste jim podrobně řekli o vaší cestě víry?
Pokud si nejste jisti, co je spása, zkuste si přečíst 1. Janův list, krátkou
knihu, kterou najdete téměř na konci Písma svatého, abyste spáse
lépe porozuměli.
Jen buď silný, můj synu, milostí Krista Ježíše!
(2 Tim 2,1)
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Pár slov pro mladé
17. Až vám Bůh daruje
drahokam…
Byla mladá a krásná… Měla milujícího manžela
a byla v požehnaném stavu. Ale nemoc si
nevybírá… Šlo o rakovinu. Doktoři jí řekli: „Buď
budete žít vy, nebo dítě. A dlouho nepřemýšlejte, nebo bude pozdě pro oba.“
Rozhodla se rychle. Žít bude dítě. Po porodu
ho viděla a políbila.
Zamávala manželovi a pokojně zemřela. Její jméno je Gianna BerettováMollová, matka – dnes už světice.

Všimli jste si? Jiskří se…
Kde? V očích dětí. Jsou krásné, čisté, pronikavé, doprovázené šibalským úsměvem. S důvěrou se vinou k rodičům. Otcův palec a náručí matky znamená pro
ně nedobytnou pevnost.
Dětí jsou nádherné. Chvíli něco tajemně šuškají mamince. Potom s radostí,
kterou neumějí zakrývat, objasňují svá tajemství. Přestože jsou bezbranné,
odzbrojují nás svou nevinností. Čímsi tajemným se dotýkají našeho nitra a my
máme pocit, že Bůh je velmi blízko nás.

Největší vyznamenání
Rodičovství patří mezi nejcennější tituly
a vyznamenání na této zemi. Uděluje ho Bůh.
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Tím vyjadřuje to, že důvěřuje rodičům a svěřuje jim dítě.
Pán při početí daruje novému človíčkovi duši. Je to slavnostní chvíle. Proto se to má uskutečnit za přítomnosti
lásky mezi mužem a ženou. Aby láska hned od počátku
formovala dítě.
V tu chvíli se odehrává něco úžasně tajemného, vznešeného a svatého. Vzniká život, vzniká budoucnost! Předává se štafeta života…

Naučit se žít jako lidé
Bernard Shaw to jednou napsal takto: „Nyní, když jsme se naučili létat ve
vzduchu jako ptáci a plavat jako ryby, už nám jen jedno chybí – naučit se žít na
zemi jako lidé.“
Jde zejména o zvládnutí krizových - „zkratových“ chvil. Každý se někdy ocitne
v situaci, kdy má přijmout velmi důležité rozhodnutí. Mezi tyto chvíle patří i
stav, kdy žena neplánovaně otěhotní.

Ve strachu a v pochybnosti
Současnost je „odlidštěná“. Lidé málo komunikují, nedbají na dobré lidské vztahy. Žijeme velmi rychle a povrchně. V sexuální oblasti je to také tak.
Žena, která neplánovaně otěhotní, je v ohromném
stresu. Nevidí pozitivní stránku věci. Pomohlo by jí,
kdyby problém přenesla z hlavy do srdce. V srdci si
potřebuje vzbudit lásku k dítěti. Má si uvědomit, že je jí.
Pokud žena zůstane v panice, často řeší situaci umělým
potratem. Myslím, že mnoho žen by na potrat nešlo, kdyby je měl kdo
podržet. Odpovědnost nese i partner, ba často i celá rodina!
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Co už, když se to stalo
Po světě chodí mnoho statečných dívek, které po
„zaváhání“ přijaly dítě. Obdivuji je. Neobdivuji jejich
hřích, ale jejich odhodlání přijmout dítě, a jejich naděje,
že přece se kdosi najde, kdo je přijme i s dítětem. A že
to teď bude z upřímné lásky.

Výchova rozhoduje
Rodiče mají do dětí ukládat hodnoty, které jim vytvoří
správný pohled na svět. Co to má být? Láska, víra,
optimismus, moudrost, pokoj, radost,… Díky tomu obstojí v rozhodujících
chvílích.
I když je svět někdy o něčem jiném než o lásce, i když je zde mnoho darebáků,
nesmíme zradit dobro, nesmíme to vzdát.

Příprava na život
Až budete rodiče, nebojte se děti připravit na tvrdé životní situace. Je to
příprava na život. Máme ho zvládnout v lásce, ale zlu nesmíme ustoupit. Máme
se umět proti němu bránit. V každé chvíli máme být akorát. Takoví, jako byl
Ježíš. V tom „akorát“ je naše svatost.
Proto je důležité postupně mluvit s dětmi i o zlu, které je kolem nás a naučit
je, jak mu odolat.

„Nebojme se investovat lásku“
Cílem výchovy je naučit lidi žít podle hlavního
přikázání – aby nade vše milovali Pána a bližního
jako sebe sama. K výchově je povolán každý.
Jak na to? V srdci má být láska. Dostaneme ji tam
modlitbou. Načerpejme ji od Pána. Když bude v nás,
„investujme“ ji do druhých. Jistě přinese úrodu.
Láska otevírá srdce a vzbuzuje důvěru. Teprve tehdy začíná opravdová
výchova.
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Víte, že – práva a povinnosti.
Každá lidská bytost má právo na život od početí až po přirozenou smrt. Od
okamžiku početí má mít ochranu od rodičů, společnosti a státu. Počaté dítě
má právo narodit se, mít svou rodinu,… Od početí
je to život nového jedince, který není ani životem
matky, ani životem otce. O tom všem se píše v Deklaraci práv dítěte.
Statistiky dokazují, že rodiče mají denně v průměru na své děti jen asi 20 minut. Většinou jde
o rozhovory typu: „Máš úkoly? Udělal jsi to? Dones mi…“ Pak se divíme, co nám to v rodině vyrostlo? Co jsi do dítěte uložil, to máš. Co jsi zasel,
to vzklíčilo. A přinese i úrodu.
Výchova dětí k víře – je nejdůležitější role rodičů.
Oni mají pomoci dětem růst ve víře svědectvím křesťanského života podle
evangelia. (porov. KKC 2226.)

Říká se…
„Kdo hýbe kolébkou, hýbe světem.“ V kolébce je
totiž budoucnost lidstva. Dá se ovlivnit, pokud
dobře vychováme mladé lidi. Něco v nich je
naprogramované a spouští se to v pravý čas.
A něco je „třeba spustit“. O důležitosti následující
aktivity se přesvědč z textu Mt 19, 13-15.

Co takhle to zkusit – zjistit, co kdy „spustit“.
V následujícím textu je uvedeno, co se kdy v nás děje
(vývojové zákonitosti) i to, co je třeba „iniciovat“, aby člověk
v něčem „nezaostal“. Možná víš ještě o něčem důležitějším, a proto zkus doplnit údaje o vlastní postřehy.
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Čekáš za to Nobelovu cenu? Buď skromný a dostaneš víc. Cennější je polibek,
který ti na stará kolena vtiskne na čelo dobře vychované vnouče.

Věk: 1. rok
Tělesný vývoj: Prvotní růst.
Duševní rozvoj: Učení je podvědomé, dozrávají instinkty.
Sociální rozvoj: Orientace na matku – kojenecký věk.
Vnitřní postoje: Uspokojením potřeb vzniká pocit bezpečí.
Náboženská výchova: Láskou vznikají podvědomé pocity jistoty, důvěry, a jiné
základní postoje k životu, které později ovlivní víru.

Věk: 2. - 6. rok dítěte
Tělesný vývoj: Tělesné formování dítěte.
Duševní rozvoj: Učí se napodobováním, hraním, kladením otázek. Vyvíjejí se city a volní
schopností.
Sociální rozvoj: Orientuje se na rodinu. Vzdorem vyjadřuje snahu po samostatnosti – zjišťuje, co si může dovolit.
Vnitřní postoje: Má spontánní důvěru, ale
také strach. Snaží se o sebeprosazení. Je
v něm smysl pro pomoc jiným.
Náboženská výchova: Je třeba ho učit co je
dobré a co špatné (ano – ne), základním návykům, pravidelné modlitbě, soucitu, spravedlnosti, odpouštění.

Věk: 6.-12. rok kluci, 6. -10. rok dívky
Tělesný vývoj: Dochází k velké změně postavy.
Duševní rozvoj: Učí se studiem, zkušeností, cvičením. Nastává prudký rozvoj
citů…
Sociální rozvoj: Vstupuje do skupin. Vytváří přátelství a nechává se jimi ovlivnit.
Odpoutává se od sourozenců.
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Vnitřní postoje: Dochází k upevňování dětského charakteru a k uvolňování postojů k autoritě.
Náboženská výchova: Rozvinout smysl pro autoritu,
lidské ctnosti, tvůrčí modlitbu, vztah ke svátostnému
životu a přátelství s Bohem.

Věk: 12.-15. rok kluci, 10. -13. rok dívky
Tělesný vývoj: Nejprudší růst těla, začátek pohlavního
zrání.
Duševní rozvoj: Učí se analýzou a kritikou. Vůle se upevňuje dosahováním cílů. Je otevřen pro dobrodružství
a tajemství.
Sociální rozvoj: Vytváří party. Nastává puberta, osamostatňování se. Chce
zvládnout orientaci v prostředí a ve vztazích.
Vnitřní postoje: Kritizuje dospělé. Je ve světě nikoho. Potřebuje nabýt jistotu,
identitu, pocit užitečnosti.
Vnitřní postoje: Má přebírat zodpovědnost. Modely chování má objevit skrze
zážitky, vzory statečnosti a obětavosti.
Náboženská výchova: Jedná se o přípravu na roli otce (ochrana druhých)
a matky (cit pro život), zážitkové formy modlitby, práce s Písmem.

Věk: 15.-17. rok kluci, 13.-15. rok dívky
Tělesný vývoj: Harmonizace postavy, pohlavní zrání.
Duševní rozvoj: Učí se uvažováním, posuzováním. Rozvíjí abstraktní myšlení. Hledá hranice svobody a citové
naplnění.
Sociální rozvoj: Objevuje vnitřní svět dívek a chlapce.
Vznikají tak velká přátelství. Má zvládnout vztahy k jinému pohlaví.
Vnitřní postoje: Angažuje se za spravedlnost, pomoc
slabším. Těší ho pocit užitečnosti a radosti z dosažení
cílů.
Náboženská výchova: Rozvíjí talenty, hledá své místo ve společnosti i v Církvi.
Měl by praktikovat svátostný život a meditativní modlitbu.
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Věk: 17.-21. rok kluci, 15.-18. rok dívky
Tělesný vývoj: Pohlavní dospělost, tělesná pevnost,
fyzická výdrž.
Duševní rozvoj: Učí se kombinací, tvořivostí. Subjektivně prožívá události. Přijímá svobodu, stává se citově
vyrovnaným a zodpovědným.
Sociální rozvoj: Vliv partie a společenské pozice. Objev
silné lásky. Odpoutává se od příbuzných, osvojuje si
životní role táty a mámy.
Vnitřní postoje: Mravní krystalizace – volba životních
postojů, vyčištění nitra od špatných návyků. Nadhled
nad život, postoj rodiče.
Náboženská výchova: Komplexní vidění světa, příprava na povolání (manželství nebo duchovní stav?) Angažovanost vyžaduje
kontemplaci v činnosti – modlitbu srdcem.

A je to!
„Představ si, moje známá srazila autem muže a pak se za
něj provdala.“ „Hm, hm… Kdyby bylo takových případů
víc, jezdilo by se mnohem opatrněji.“

Žijte opatrně!
Přátelé, díky za pozornost, nedejte se nikým srazit ani „přelstít“. Život máte
pevně v rukou. A ještě něco: „Až budete manželé, musíte se milovat každý den
víc!“ Tak vaše láska dorazí do věčnosti, „prorazí nebesa“ a s Boží pomocí bude
trvat celou věčnost!

Co jsme prožili
Hledání noclehu ve farnosti Dolní Loučky
V loňském roce v době adventní od 1. 12. do 24. 12. putoval mezi věřícími nejen
v naší farnosti, ale i ve farnostech Olší a Žďárec obraz Svaté Rodiny. Každý, kdo
měl zájem přijmout Josefa, Marii a ještě nenarozené Dítě, Syna Božího na
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24 hodin do svého domova, mohl se zapsat na listinu v kostele.
S obrazem Svaté Rodiny přišlo do našich příbytků požehnání nejen před Vánočními svátky, ale i během nich a zároveň naděje, že náš
Spasitel a Vykupitel, Král nebe a země nám otevřel
bránu do království lásky a věčné radosti, kde pláč
a utrpení už nebudou.
"Panno Maria, shromáždili jsme se před Tvým obrazem, abychom s Tebou prožívali Tvoje bolesti a úzkosti, než jsi v onu noc porodila Spasitele světa. Všechno
jsi s láskou, pokorou a oporou Svatého Josefa trpělivě
snášela, i několikadenní cestu z Nazateta do Betléma,
kde Vám nikdo neposkytl kousek místa ve svém domě
a pohrdali Vámi. Během 30minutové pobožnosti se čtením, modlitbami i zpěvem nás hluboce zasáhlo Tvoje odhodlání všechno vydržet pro Boží Děťátko".
Ježíš chce vstoupit i do našich srdcí, tak mu připravme cestu dobrou svátostí
smíření a nezamykejme před ním dveře, jako to udělali obyvatelé Betléma. Má
nás rád a každý náš krok k Němu nám stonásobně vrátí.
Upřímné poděkování patří všem, kdo se na pobožnosti podíleli.
Jana Jurná
Výstava betlémů
První dva lednové víkendy jsme měli možnost zhlédnout výstavu betlémů,
která se tentokrát konala v Kulturním domě
v Olší. K vidění bylo na 120 betlémů, které
byly vyrobeny z různých materiálů, některé
byly z papíru, ze dřeva, kukuřičného šustí, jiné z keramiky, kovu, dva dokonce i ze včelího
vosku. Výstava byla doplněna o obrazy, které
vytvořili žáci ze Základní školy v Dolních Loučkách, ty se staly dominantou celého sálu. Na
výstavu přišlo přibližně 150 návštěvníků.
Upřímné poděkování patří panu faráři a farníkům za vypůjčení betlémů a pomoc při její organizaci.
Anežka Bednářová
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Rok 2021 v našich farnostech
Před více jak měsícem skončil rok 2021 a začal rok nový, rok 2022. Připomeňme
si v krátkosti události, které jsme v uplynulém roce prožili.
Farnost Dolní Loučky
led. – pros.

Adorace a Svátostné požehnání s výjimkou letních prázdnin

led. – pros.

Rok ke Sv. Josefovi, 1. neděle v měsíci, s výjimkou letních prázdnin

leden

Tříkrálová sbírka

5. 1.

Svěcení „tříkrálové vody“

led. – pros.

Biblická setkání s výjimkou letních prázdnin

3.2.

Svatoblažejské požehnání

17. 2.

Popeleční středa

únor – duben Pobožnost křížové cesty
1.4. – 5.4.

Velikonoce

začátek jara

Reklamace a oprava zídky po fasádě

18. 4.

Pobožnost "Cesta světla"

25. 4.

Prosby za úrodu

květen

Májové pobožnosti

jarní měsíce

Oprava kříže u bočního vchodu

2. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně

11. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

5. 7.

Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději ve Skryjích

9. 7. – 17. 7.

Farní tábor pro děti

14. 8.

Pouť ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Horních Loučkách

28. 8.

Pouť ke sv. Jiljí v Újezdě

29. 8.

Ochutnávka jehněčího masa

4. 9.

Pouť ke sv. Jiljí v Řikoníně

15. 9.

Pouť u kapličky Panny Marie ve střemchovském lese

polovina září

Výuka náboženství

19. 9.

První svaté přijímání
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25. 9.

Adorační den

26. 9.

Den seniorů

10. 10.

Poděkování za úrodu

17. 10.

První setkání nad katechismem pro rodiče prvokomunikantů

říjen

Výměna okenic u zvonů ve věži filiálního kostela sv. Jiljí v Újezdě

28. 10.

Farní vrabec

3. 11.

Dušičková pobožnost na hřbitově

14. 11.

Martinské hody

28. 11.

1. neděle adventní

doba advent. Putování obrazu Svaté Rodiny po domech ve farnosti + pobožnost
pros., advent Rorátní mše svaté
26. 12.

Obnova manželských slibů

31. 12.

Adorace
Zpracovala Jana Jurná

Farnost Olší
1.-5. 4.

Velikonoce – slouženy Velkopáteční obřady v kostele sv. Jiří

25. 4.

Poutní mše svatá ve farním kostele sv. Jiří

6. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně

12.6

Pouť v Klokočí – sloužena mše svatá u kapličky sv. Antonína

13. 6.

Slavnost 1. svatého přijímání

5. 7.

Pěší pouť ke kapličce sv. Cyrila a Metoděje ve Skryjích, poutní mše
svatá

9. 7.-17. 7.

Farní tábor – Buková u Protivanova

24. 7.

Pouť na Litavě – sloužena mše svatá u kapličky sv. Anny

14. 8.

Pouť v Boru – sloužena mše svatá u kapličky Nanebevzetí Panny
Marie

29. 8.

Žehnání automobilů, “spanilá jízda“ do Pastoračního centra
v Dolních Loučkách

29. 9.

Adorační den
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Září

Na základní škole zahájena výuka náboženství

9. 10.

Poutní mše svatá v Moraveckých Pavlovicích u kapličky Panny Marie
Růžencové

10. 10.

Mše svatá spojená s poděkováním za úrodu

1. 11.

Dušičková pobožnost na hřbitově

20. 11.

Pouť v Drahoníně – sloužena mše svatá v kapličce Ježíše Krista Krále

28. 11.

1. neděle adventní, žehnání adventních věnců

26. 12.

Svátek sv. Rodiny – obnova manželských slibů

27. 12.

Žehnání vína v kostele sv. Jiří
Zpracovala Anežka Bednářová

Farnost Žďárec
leden
18. 2.
únor – březen
1.– 5. 4.
29. 5.
3. 6.
27. 6.
14. 8.
4. 9.
24. 9.
28. 9.
září
2. 11.
29. 11.
26. 12.

Tříkrálová sbírka
Při mši svaté udělován popelec
V postní době pobožnost křížové cesty – v neděli přede mší svatou
Velikonoce – sloužena mše svatá na Zelený čtvrtek a na Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Poutní mše svatá ve Vratislávce
Slavnost Těla a Krve Páně
Poutní mše svatá ve Žďárci. Obětní dary přinesly dívky v krojích
Poutní mše svatá k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Tišnovské
Nové Vsi
Poutní mše svatá u kaple Narození Panny Marie v Rojetíně
Adorační den farnosti
Poutní mše svatá u kaple sv. Václava na Ostrovech
Na základní škole byla zahájena výuka náboženství
Dušičková pobožnost na hřbitově (po večerní mši svaté)
První neděle adventní – žehnání adventních věnců
Svátek sv. Rodiny – obnova manželských slibů
Zpracoval R. Mašek
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Úkony duchovní správy farnosti v roce 2021

Pohřby

Svat
by

1. sv. přijímání

Křty

Dolní Loučky
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Pod pokličkou v papežské kuchyni
Bonifác VIII. (1230, Anagni -11. října 1303, Řím)
Vlastním jménem Benedetto Gaetani byl 193. římským papežem. Pocházel ze zchudlé aristokratické rodiny z Anagni, jižně od Říma. Po studiu práva v Boloni
se brzy stal papežským notářem a sekretářem. Papež
Martin IV. ho v roce 1281 povýšil na kardinála jáhna
a za deset let později Mikuláš IV. na kardinála kněze.
Dne 13. prosince 1294 na svůj úřad abdikoval papež
Celestin V. Deset dní nato se v neapolském Castel Nuovo sešlo konkláve, které
již druhý den zvolilo Celestinova nástupce. Zvolený kardinál Matteo Rosso
Orsini však odmítl tuto funkci. Volba následující den určila za vítěze kardinála
Benedetta Gaetaniho, který si vybral jméno Bonifác VIII.
Byl to skutečně silný papež vědomý si toho, že každé jeho gesto, i jednoduché
usednutí za stůl, muselo být komunikováno tomu, kdo měl s ním prožít krátkou
chvíli. Považoval se za absolutního monarchu, nezpochybnitelnou autoritu, a jak
jeho jídelna, tak celý život museli maximálně zářit. Jeho stůl byl umístěn výše
než stoly hostů, i když jimi byli králové, princové či preláti. Okamžitě tak dával
na vědomí, s kým mají tu čest. Také jídelní servis byl patřičné kvality, vyrobený
z cenných materiálů.
Bál se otravy
Tento papež gurmán měl za sebou brilantní diplomatické mise ve Francii
a v Anglii. Byl přesvědčen, že jeho kuchyni musí vést excelentní kuchaři, aby
tak zaručili nejvyšší standard jídel a obsluhy. Kuchaři polévek, pekaři, nalévači
vína a vody a další měli zodpovědnost nejen za bezchybnost jídel a nápojů, ale
také za bezpečnost papeže. Ten měl totiž velký strach z otravy jedem. Bál se, že
šťavnatý a chutný kousek jídla může v sobě skrývat smrtelnou porci. Nalévači
vína a vody před ním museli stát bez pohnutí a osobně ochutnat nalévaný nápoj.
Jelikož nedůvěřoval římské vodě (jinak až dodnes vynikající chutě a kvality),
pil pouze vodu z Fiuggi. A u vína preferoval značku Cesanese del Piglio. Před
podáváním jídla ho museli šéfkuchaři ochutnat nástrojem, který jim podal
samotný papež, aby tak ověřili netoxičnost pokrmu. Bonifác měl velkou sbírku
těchto nástrojů nejrůznějšího tvaru, od kalíšku přes nástroj ve tvaru hadího
jazyka až po nástroj ve tvaru rohu. Z registrů nákupních seznamů papežského
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dvora se můžeme dozvědět, že Bonifác VIII. jedl maso čtyřikrát za týden. Mezi
jeho preferované pochoutky patřilo vepřové, kozí a jehněčí maso. Ryby,
připravované na řadu způsobů, přicházely na jeho stůl každý den večer a koření
se nakupovalo ve velkých množstvích.
PEČENÉ JEHNĚČÍ PODLE BONIFÁCE VIII.
MARINÁDA
- olivový olej
- větvičky rozmarýnu
- oregano
- tymián
- bobkový list
- několik stroužků česneku
- bílé víno
- ocet
- sůl
- černý pepř
POSTUP
Marinujte kousky jehněčího v připravené marinádě přibližně jednu hodinu.
Maso s marinádou dejte do pekáče a vložte do dobře rozehřáté trouby. Před
dopečením masa přidejte do výpeku kousky nahrubo nakrájeného chleba
Pootáčejte ho, aby dobře nasákl výpekem a nechte ho péct několik minut.
Pečené jehněčí podle Bonifáce VIII. se podává teplé.
(podle KN)

Věděli jste?
Na Rubikově kostce je 43 252 003 274 489 856 000
barevných kombinací. Rekord ve složení kostky drží
americký teenager Collin Burns, který kostku složil za
5,25 sekundy.
(podle KN)
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Když jsou ve filmech hvězdami kněží
Pro mnohé z nás se relax neodmyslitelně pojí s dobrým filmem. Proto
jsme si pro vás připravili nesoutěžní kvíz, který opráší vaše znalosti ze
světa kinematografie, ale může posloužit také jako zdroj inspirace pro
vlastní filmové večery. Podívejme se na filmy o kněžích.
1. Farář u svatého Dominika (1944) je příběh o laskavém
a příjemném knězi, který se snaží oživit "zatuchlou" americkou farnost a vlastním příkladem zbourat předsudky, které
místní o církvi mají. Film se setkal s nečekaným úspěchem,
inkasoval sedm Oscarů a jeho režisér Leo McCarey na něj už
za rok navázal volným pokračováním, které se jmenovalo
A) Farář u svatého Dominika 2
B) Boys Town
C) Zvony od Panny Marie
2. Silně humanistický životopisný film Monsieur Vincent (1947) patří k těm, které
se ocitly i na vatikánském filmovém seznamu. Úspěchy žal však už v době svého
vzniku. Představitel hlavní postavy, francouzský herec Pierre Fresnay získal cenu
za hlavní herecký výkon na festivalu v Benátkách, zabodoval i na jiných filmových
festivalech. Čí životní příběh vlastně film zobrazuje?
A) Vincenta Pallottiho
B) Vincenta Lerinského
C) Vincenta de Paul
3. Drama Deník venkovského faráře (1951) nabízí ponor do světa mladého kněze,
který se v zapadlé severofrancouzské vesnici snaží čelit vlastním pochybnostem
i nedůvěře místních farníků. Oceňovaný snímek režiséra Roberta Bressona zaujme
nejen obsahem, ale také uměleckými kvalitami. Knižní předlohu napsal francouzský
autor, jehož dílo má silný katolický přesah. Jeho jméno je
A) André Maurois
B) Georges Bernanos
C) François Mauriac
4. O patronovi humoru Filipovi Neri vzniklo několik filmů. Jedním z nich je italský
snímek Filip Neri – Buďte dobří, pokud můžete (1983), ve kterém zaujme i jeho
hudební složka. Kdo má na svědomí písně z filmu včetně chytlavého songu Vanità
di vanità (Marnost nad marnost)?
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A) Angelo Branduardi
B) Francesca Battistelliová
C) James Newton Howard
5. Do světa zaoceánských apoštolských výprav v 17. století zve Mise (1986)
režiséra Rolanda Joffého. Film se ocitl na vatikánském filmovém seznamu
i v seznamu AFI (Americký filmový institut) jako jeden z nejlepších 25 filmů, jaké
dosud vznikly. Jak se jmenuje hlavní postava kněze, kterého ztvárnil Jeremy Irons?
A) Peter
B) Gabriel
C) Rodrigo
6. Na venkov sedmdesátých let nás vrací děj českého snímku Zapomenuté světlo
(1996). Místní farář Holý (Bolek Polívka) bojuje nejen se státními úředníky a s vyššími církevními představiteli, ale i s pocity nemohoucnosti a zbytečnosti. Bezmocný
je nejen tváří v tvář socialistickému režimu, ale i vůči nemoci platonické lásky
Marjánky. Který autor napsal knižní předlohu?
A) Jakub Deml
B) Jindřich Šimon Baar
C) Ivan Olbracht
7. Pokušení v podobě atraktivní Anny, která byla
kdysi jeho dětskou kamarádkou, čelí kněz Brian
v romantické komedii Rabín, kněz a krásná blondýna (2000). Kromě celibátu ho trápí také to, že
o Annu projevuje zájem další jejich společný kamarád, rabín Jake. Kdo ztvárnil roli tohoto kněze a zároveň se ujal režie filmu?
A) Ben Stiller
B) Edward Norton
C) Eddie Redmayne
8. Skvělé konverzační drama Pochybnosti (2008) představuje příběh dvou osob se
zcela protikladnými povahami a přístupem k životu i víře. Sestra Aloisie je přísná
a tvrdá, otec Flynn charismatický a žoviální. A ještě je zde citlivá sestra James, která
se snaží zjistit, nakolik pravdivé jsou pochybnosti, které se v souvislosti s otcem
Flynnem stále více vynořují. Z čeho je kněz za zády obviňován?
A) Ze zneužití žáka Donalda
B) Ze zpronevěry farních peněz
C) Z románku s jednou z farnic
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9. Dva mladí jezuitští kněží – otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe
(Adam Driver) odcházejí na nebezpečnou misi. Kromě apoštolského záměru mají
ještě jeden cíl – najít otce Ferreiru (Liam Neeson), který se prý vzdal víry.
Naturalistický film Mlčení (2016), který otevírá mnohé otázky, režíroval Martin
Scorsese a knihu, na jejíž námět dílo vzniklo, napsal Šúsaku Endó. V jaké zemi se
vlastně děj odehrává?
A) Čína
B) Japonsko
C) Tchaj-wan
10. Unikátní a autentický ponor do světa
současných dominikánů nabízí dokument Jonáše Vacka Psi Pána nebo sněz
ten film (2017). Kromě samotné řehole
představuje smysl katolíckých svátostí či
„sondu“ do svého způsobu života v klášteře uprostřed rušné Prahy. Aluzií na slova které biblické knihy je podtitul filmu?
A) Sofoniáš
B) Ezechiel
C) Nehemiáš
Správné odpovědi: 1. C, 2. C, 3. B, 4. A, 5. B, 6. A, 7. B, 8. A, 9. B, 10. B
(podle KN)

Co nás čeká,
dá-li dobrý Bůh
Biblické hodiny
Setkání nad biblickými texty z nedělní liturgie pokračují ve
středu 2. a 16. února a 2. března po mši svaté v Pastoračním
centru v Dolních Loučkách.

Změna vyhrazena
- 51 -

Farní zpravodaj

Knižní okénko
Chiara Amirante

Radost, to je kumšt!
Autorka už pár desetiletí „sbírá z popela“ zástupy životních
ztroskotanců. Její návod, jak žít z radosti Vzkříšeného, je
zároveň prostý i velmi náročný: Vzít evangelium vážně,
začít žít jako Kristův učedník.
„Před více než dvaceti lety jsem začala v noci chodit do ulic.
Vedla mě k tomu prostá touha – podělit s těmi zoufalými
mladými lidmi o to, co změnilo můj život. Chtěla jsem sdílet
svůj objev s těmi, kdo hledají laciné štěstí v umělých rájích
tohoto světa, až se propadají do spárů pekla, které jim drásá duši. Toužila jsem
jim sdělit, že je možné žít v trvalé radosti a že plná radost, již dává Kristus,
obstojí i v těch nejhorších životních zkouškách.“
Vydalo nakladatelství Paulínky
cena 239,- Kč

Štěpán Smolen

Pominuté chvály
Jsou skutečnosti, které vyvolávají všeobecný potlesk, a skutečnosti odvržené na okraj, které nikdo nepochválí. Právě
k nim, na periferii, se vydává padesát krátkých statí velebících mimo jiné kněžské žvásty, zasmušilé lidi, vánoční bahno,
rutinu, alkohol, čekání, zaostávání, politickou pasivitu nebo
manželku svatého Petra.
Vydalo nakladatelství Cesta
cena 248,- Kč

- 52 -

Farní zpravodaj
Simeon ve svém proroctví nazval Ježíše tajenka. Odtud pochází zvyk, který se
začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky „hromničky“, které se
během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před
bouřkami.

akinakes; artefakt; attempt; ceremoniál; deci; fety; Inka; iony; Iška; kalaba;
kapat; kapitál; kiwi; krotitel; larva; laskati; linka; lístek; měsíc; mošt; motor;
neuk; obstarat; pito; potlesk; prasknout; pumpa; rema; rozepnout; skauti; sklo;
skon; spich; spor; stup; šiml; šitá; štus; tělo; verš; zásoba; zisk
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Něco na závěr…
Když Pius IX. utíkal po vyhlášení Římské republiky do Gaety, ptali se ho:
„Svatosti, nebojíte se, že tentokrát už se Petrova bárka potopí?“
„Ne,“ odpověděl klidně papež, „jsem si jist, že Petrova bárka se nepotopí
nikdy. Spíš se bojím lodní vzpoury...“
„Musíš se stát skutečným Kristovým vojákem,“ říká farář jednomu věřícímu,
který nechodí na mši.
„Ale otče, vždyť já už jsem Kristův voják!“ brání se farník.
„Tak jak to, že tě nikdy nevidím v kostele?“
Farník zašeptá: „Jsem v kontrarozvědce!“
Vědec povídá Bohu: "Bože, už nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, že
už i my vědci umíme udělat člověka z hlíny."
"Tak to předveď," povídá Bůh. Vědec začne nabírat ze země hlínu a Bůh na
to: "Počkej, počkej, ber ze svojí hlíny!"
Kněz na kazatelně: „Moji drazí, vezměte si k srdci moje varování. Neutrácejte peníze v loterii. Vezměte si příklad ze čtyř evangelistů, utečte před
pokušením hazardu a před sedmi smrtelnými hříchy. Dodržujte deset přikázání a učte se ze svatých skutků dvanácti apoštolů!“
Zezadu se ozve jedna stařenka: „Prosím Vás, Otče, do které hry si mám
vsadit těch 4, 7, 10 a 12, co jste říkal?“
Do obchodu s náboženskými předměty vejde muž a ptá se prodavače? „Potřeboval bych krucifix jako dárek pro přítele kněze na jeho novou faru ...“
„Může být. Dáváte přednost nějaké značce?“
„Ne, ne... INRI bude stačit!“
Bratři misionáři se modlí před jídlem: “Hospodine, požehnej nám tento řízek
a dej chléb těm, kteří ho nemají.
Kněz chválí jednoho ze svých farníků, notorického alkoholika: „To je pěkné,
že jste se zase včera ukázal v kostele“.
„Ach jé, tak v kostele jsem byl taky.“
„Mami, jak dlouho jste s tátou manželé?“ „Deset let, Verunko.“ „A jak dlouho
to ještě budete muset vydržet?“
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