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Když křesťan ubližuje

Rok sv. Josefa

Více na str. 4, 5, 10 a 14

Náboženský fanatismus si spojujeme 
spíše s jinými duchovními směry. Může 
mu však propadnout každý. Tedy i křes-
ťan. Kněz a psycholog radí, jak se fanati-
smu a fundamentalismu bránit.

Zvoněním zvonů i několika 
bohoslužbami za oběti 
připomíná církev ty, kdo 
kvůli koronaviru zemřeli. 
A povzbuzuje zdravotníky 
i ostatní „v první linii“.

V pondělí 22. března uplyne rok od prv-
ního úmrtí na koronavirus v naší zemi 
– za tu dobu se počet obětí vyšplhal nad 
23 tisíc. Česká biskupská konference se 
připojuje k občanské iniciativě „Minuta 
ticha“ a prosí duchovní správce, aby ne-
chali znít kostelní zvony jako připomín-
ku obětí pandemie.

„Vyzýváme ke společné minutě ticha 
v pravé poledne v pondělí 22. března. 
Přispěje-li k této vzpomínce vyzvánění 
kostelních zvonů, připomínka památky 
obětí v médiích či důstojné a všech po-
litických motivů prosté vzdání úcty obě-
tem z úst veřejně působících osobnos-
tí, budeme si jako společnost moci říct, 
že jsme nenechali zvítězit lhostejnost 
a nezájem o osudy druhých,“ stojí ve vý-
zvě občanské iniciativy „Minuta ticha“. 
Doplňující informace k  této iniciativě 
je možné najít na www.facebook.com/
minuta.ticha2021.

Podobně se zvony rozezněly napříč 
Spojenými státy americkými na konci 
února, kdy se tamní počet obětí přehou-
pl přes půl milionu a překonal i válečné 
statistiky.

Jen v  lednu zemřelo podle Českého 
statistického úřadu 15 900 obyvatel, 
tedy o polovinu více proti průměrným 
lednům předchozích pěti let. Jde navíc 
o nejvyšší počet úmrtí za leden od roku 
1950, kdy začalo přesnější statistické 
sledování.

Evropa se modlí

Do evropského modlitebního řetězce 
za oběti pandemie, který vyhlásila Ra-
da evropských biskupských konferencí 
(CCEE), se připojuje Česká republika 
17. března. V Praze slouží mši sv. bis-
kup Zdenek Wasserbauer (s přenosem 
TV Noe v poledne), v Brně biskup Pavel 
Konzbul a v Plzni biskup Tomáš Holub.

„Vzpomeňme také na ty, kdo jsou už 
rok v  plném nasazení, aby onu loďku 
světa, společnosti, naší země, nemocnic 
a ordinací uřídili v rozbouřeném moři 
epidemie. Jsou a mají právo být vyčer-
paní. Buďme za ně vděční, díky nim jsme 
se ještě neutopili, ač máme mokro v bo-
tách,“ uvádí P. Stanislav Přibyl, který se 
v Praze u sv. Vojtěcha ujal kázání.

Podle celebranta brněnské mše sv. za 
oběti koronaviru, biskupa Pavla Konzbu-
la, si všichni přejí, aby zastavení pande-
mie mělo jednoduché řešení: „Farma-
ceutičtí experti sází na očkování, vlády 
států na omezení kontaktů a zdravotníci 
na prevenci v podobě respirátorů a dez-
infekce. V koutku duše tušíme, že je to 
delší běh, podobně jako v písničce ‚Běžci 
dlouhých tratí‘ od skupiny Rangers.“ Ptá 
se, co k tomu „běhu“ mohou přidat křes-
ťané. „Přidanou hodnotou má být naše 
modlitba jako intenzivní součást vztahu 
k Bohu a k druhým lidem. Liturgický ka-
lendář nám právě 17. března připomíná 
patrona Irska – sv. Patrika. Podle legen-
dy tento světec s  vynikajícími organi-
začními schopnostmi věnoval modlitbě 
téměř dvě třetiny noci, protože si uvě-
domoval, že modlitba může nemožnost 
změnit v možnost. V tomto směru máme 
téměř všichni určité rezervy, proto se je 
v dnešním pandemickém prostoru a ča-
se snažme využít.“ Modlitební řetězec 
zahájily 17. února Albánie a Rakousko 
a zakončí ho 1. dubna v katedrále svaté-
ho Vavřince v italském Janově kardinál 
Angelo Bagnasco, prezident Rady ev-
ropských biskupských konferencí. 

Charita nemocnicím po boku

Po téměř rok trvající pandemii se české 
nemocnice ocitají na hraně kapacit. Na 
pomoc jim stále častěji spěchají i zdra-
votní sestry z Charity. Stojí nemocničním 
týmům po boku, takzvaně ve druhé linii: 
pacienty po odeznění akutní fáze nemo-
ci doléčují v  jejich domácím prostředí 
v rámci domácí zdravotní péče. Charita 
také sbírá pro nemajetné roušky a respi-
rátory a prostřednictvím čtyřiceti odbor-
ných poraden a  sedmi krizových linek 
(viz www.charita.cz nebo přílohu Caritas 
v KT č. 11) se snaží mírnit obavy a stra-
chy těch, na něž krize dolehla psychicky.
 TOMÁŠ KUTIL

Mše i zvony 
za oběti viru

SLAVNOSTNÍ SV. LITURGIÍ SI VĚŘÍCÍ KATOLÍCI VÝCHODNÍHO OBŘADU připomněli 25 let od zřízení Apoštolského 
exarchátu řeckokatolické církve v Česku. Exarchát, tedy předstupeň eparchie (diecéze), byl založen 15. března 1996 bulou „Quo aptius 
consuleretur“ papeže Jana Pavla II. Bohoslužba se uskutečnila v katedrále sv. Klimenta v Praze. Hlavním celebrantem byl biskup – 
apoštolský exarcha Ladislav Hučko (na snímku), pozvání na slavnost přijali apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo (vpravo), 
kardinál Dominik Duka  a představený řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. Josef Šedivý.  Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra 

Svatý otec uvažuje 
o návštěvě Slovenska.
Na palubě letadla při 
návratu z Iráku minulé 
pondělí řekl, že by naše 
východní sousedy
navštívil v září
při cestě do Maďarska.

Papež potvrdil, že by se na podzim chtěl 
zúčastnit mše svaté v rámci Mezinárod-
ního eucharistického kongresu v Buda-
pešti (5. – 12. září). „Zúčastním se jen 
jedné mše svaté. A Budapešť je pouze 
dvě hodiny cesty autem od Bratislavy, 
tak proč nenavštívit i Slovensko?“ po-
znamenal papež při setkání s novináři. 
„Těšíme se ze slov Svatého otce. Další 

informace zatím nemáme,“ reagoval na 
zprávu předseda slovenských biskupů 
Stanislav Zvolenský.

Také prezidentka Zuzana Čaputo-
vá, která byla u Svatého otce v prosinci 
na audienci s pozváním, možnost cesty 
ihned přivítala: „Jeho návštěva zajisté 
bude symbolem naděje, kterou tolik po-
třebujeme.“ Naposledy Slovensko na-
vštívil Jan Pavel II. v roce 2003.

František také minulý týden poslal 
osobní dopis košickému arcibiskupo-
vi Bernardu Boberovi, aby povzbudil
77 mladých kněží diecéze, kteří dob-
rovolně slouží v nemocnicích na covi-
dových odděleních nebo v očkovacích 
centrech. „V perspektivě církve, jež stá-
le vychází k  druhým, (…) je nanejvýš 
důležité svědectví kněží, kteří se darují 
s evangelní láskou a duchem oběti,“ na-
psal papež. Slovenští biskupové zároveň 
minulý týden vyhlásili na pátou postní 
neděli celostátní sbírku na pomoc křes-

ťanským komunitám mj. v  oblastech, 
které papež v Iráku navštívil. 

Další cesta – do Libanonu?

Svatý otec při tiskové konferenci v leta-
dle přiznal, že jej čtyřdenní návštěva Irá-
ku povzbudila na duchu, ale fyzicky una-
vila více než předchozí cesty. Mezi jiným 
to přičetl svému věku, proto dodal, že 
neví, kolik cest ještě uskuteční. Zmínil 
ale, že by rád jel do Libanonu. „Maro-
nitský patriarcha Raï mi navrhl, abych 
během cesty do Iráku podnikl i zastávku 
v Bejrútu, ale mně se to zdálo trochu má-
lo. Slíbil jsem mu samostatnou cestu,“ 
vysvětlil. Na Sýrii, jak posléze dodal, za-
tím s  návštěvou nepomýšlel, přestože 
„tuto zmučenou zemi nosí v srdci a pa-
matuje na ni v modlitbě“. František by 
v budoucnu rád vycestoval též do zemí 
Latinské Ameriky – Uruguaye, Brazílie 
a rodné Argentiny. (vaticannews, tez) 

Papež chce navštívit Slovensko

Rodiče předškolních dětí 
provází nejistota. Budou 
zápisy do prvních tříd 
probíhat osobně, nebo 
distančně? Zeptali jsme 
se na církevních školách.

Začátkem března vydalo Ministerstvo 
školství metodické doporučení stran zá-
pisů do prvních tříd základních škol. Zá-
pisy budou v dubnu, avšak doporučuje 
se, aby probíhaly distančně. V některých 
případech by mohlo dokonce stačit, aby 
rodiče elektronicky podali přihlášku, po-
slali ji poštou nebo vhodili do schránky 
školy. Co ale mají dělat například církev-
ní školy, kam se běžně hlásí několikrát 
více dětí, než je jejich kapacita?

„Je velmi pravděpodobné, že v době 
konání zápisů bude epidemiologická si-
tuace ještě komplikovaná, proto minis-
terstvo doporučuje, abychom se připra-
vili na distanční formu zápisu, podobně 
jako v loňském roce,“ říká ředitelka Cír-
kevní ZŠ Plzeň Kateřina Chejlavová. 
Hlásí se jim obvykle zhruba trojnásobek 
dětí, než mohou z kapacitních důvodů 
přijmout. „Nehodnotíme děti, ale máme 
určitá kritéria,“ objasňuje ředitelka ško-
ly. Jedním z nich je, zda má dítě ve ško-
le sourozence, aby v rámci jedné rodiny 
mohly děti chodit do stejné školy. Dal-
ším je, zda dítě už chodilo do církevní 
mateřské školy – aby se mohlo pokračo-
vat v jeho křesťanské výchově. Pohovor 
s rodiči ovšem v současné situaci nebude 
možný, a tak v tuto chvíli vedení školy 
řeší, jak vybere zbytek svých budoucích 
žáků.

Pokračování na str. 2

Jaké budou letošní zápisy
do základních škol?

Začíná
Rok rodiny
O slavnosti svatého Josefa začíná zvlášt-
ní Rok rodiny a manželství, který vyhlá-
sil papež František. Zároveň uplyne pět 
let od vydání jeho apoštolské exhortace 
Amoris laetitia (Radost z lásky). Papež 
chce povzbudit církve v jednotlivých ze-
mích, aby více promýšlely pastoraci za-
měřenou na rodinné vztahy. Zvláštní rok 
potrvá až do června 2022, kdy jej Svatý 
otec uzavře na 10. Světovém setkání ro-
din v Římě. Akce k tomuto roku spolupo-
řádají Úřad pro laiky, rodinu a život, řím-
ská diecéze a Papežský teologický institut 
Jana Pavla II. V Česku vatikánské podně-
ty přináší Národní centrum pro rodinu 
na svém webu. Podle jeho ředitelky Marie 
Oujezdské se zde po celý rok budou ob-
jevovat videa s komentáři Svatého otce 
k exhortaci. A na květen chystá centrum 
13. ročník Týdne po rodinu s tématem 
„Rodinná pohoda není náhoda“. (tez)

Více na str. 16

Blíží se
sčítání lidu
Už 27. března začne sčítání lidu a potrvá 
do 9. dubna. Čeští a moravští biskupové 
vyzývají, aby se věřící přihlásili ke ka-
tolické církvi, přestože se jedná o údaj 
nepovinný. Církev si sice vede vlastní 
statistiky, ale data ze sčítání jsou důle-
žitá. „Čím méně katolíků se ke své církvi 
přihlásí, tím menší bude církev v očích 
státu,“ vysvětlují biskupové. Důvody 
podrobně přibližuje čtenářům KT v ko-
mentáři generální sekretář ČBK P. Sta-
nislav Přibyl CSsR.

Uvést církev je možné v kolonce B10, 
kde lze zaškrtnout „Věřící – hlásící se 
k církvi“ a pod tento údaj upřesnit podle 
příslušné tradice buď římskokatolická 
církev, nebo řeckokatolická církev. 

V roce 2011 na otázku vyznání takřka 
polovina lidí neodpověděla. Z těch, kdo 
odpověděli, se přes milion obyvatel při-
hlásilo ke kato lické církvi. (puč)

 Více na str. 8
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Dokončení ze str. 1

Také o  Základní školu Antonína 
Bratršovského v Jablonci nad Nisou 
bývá velký zájem. Ovšem kapacita je 
výrazně nižší než počet dětí, které by 
sem chtěly chodit. „Od 1. do 7. dub-
na lze podat přihlášky a 7. dubna je 
na naší škole zápis,“ vysvětluje ře-
ditelka Janina Křimská. Děti, které 
z kapacitních důvodů nebudou při-
jaty, musejí jít na jinou školu. A ty 
v Jablonci mají zápis už 8. dubna. 
Při posuzování žádosti budou hod-
noceny komunikační dovednosti 
dítěte, matematické představy, gra-
fomotorika a  sociální dovednos-
ti. To vše na základě individuální 
MiniPředškoličky, která probíhala 
ještě před uzavřením škol, anebo při 
MiniPředškoličce online, která se 
bude konat v den zápisu.

Individuální formu zápisu hodla-
jí využít také v pražské škole Celým 
srdcem, která zahájí provoz v září, 
a tyto zápisy jsou pro ni vůbec první. 
„V rámci platných restrikcí bychom 
zápis pro prvňáky chtěli udělat co 
nejvíce interaktivní. Vzhledem k to-
mu, že jsme malá a soukromá škola, 
můžeme k zápisu každého prvňáka 
přistupovat individuálně a osobně,“ 
říká ředitelka Kateřina Harmaning 
a dodává, že na konkrétní podobě 
se stále pracuje.

Také Cyrilometodějská církevní 
ZŠ Brno hledá novou podobu zá-
pisu. „Původně jsme měli mít zá-
pis 15. a  16. dubna,“ poukazuje 
ředitelka Pavlína Vojtěchová. Kvů-
li současné situaci ale mohou ro-

diče posílat žádosti o přijetí v roz-
mezí od 7. až do 30. dubna. Dny, 
které byly dříve určeny k zápisům, 
jsou ponechány rodičům, kteří bu-
dou chtít tuto žádost do školy do-
ručit osobně. „Vzhledem k  tomu, 
že zápis bude probíhat bez fyzické 
přítomnosti dětí, jediná kritéria, 
která budeme moci uplatnit, jsou 
sourozenec ve škole a  losování,“
doplňuje ředitelka. 

Přes skype proběhne zápis na cír-
kevní ZŠ Maltézských rytířů v Klad-
ně. „Loni také děti nemohly být ve 
škole u  zápisu prezenčně, takže 
tuto formu už máme vyzkoušenou 
a osvědčila se,“ konstatuje ředitelka 
Jaroslava Jenčíková s tím, že každé 
dítě dostane konkrétní čas, kdy se 
za asistence rodičů připojí na skype 
a kdy si bude povídat s paní učitel-
kou. V online formě probíhá i „před-
školička“, kdy se děti několikrát 
alespoň virtuálně setkají se svou 
budoucí učitelkou. „Je to skvělá 
příprava na zápis i na první třídu,“ 
zmiňuje ředitelka a pochvaluje si zá-
jem o tuto novou aktivitu. „Zazpívat 
písničku, odrecitovat básničku, na-
malovat postavu, zavázat tkaničku, 
to vše jsou věci, na které se rodiče 
zaměřují. Ale doporučila bych také, 
aby sledovali, jestli dítě umí dokon-
čit úkol, jestli se soustředí na prá-
ci, kterou má, a jestli u ní vydrží. To 
je dobré postupně trénovat,“ vybízí
Jaroslava Jenčíková.

Informace o změnách a aktuali-
tách najdou rodiče na webech pří-
slušných škol.

KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Jaké budou letos 
zápisy do škol?

KRÁTCE

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ 
KONFERENCE se letos na brněn-
ském výstavišti opět neuskuteční. 
Oznámili to organizátoři s  tím, že 
epidemiologická situace podobně 
velkým akcím zatím brání. „Místo 
konference domlouváme jednoden-
ní program vysílaný TV Noe a pro-
střednictvím internetu, a to někte-
rou sobotu v druhé polovině června. 
Upřesnění zveřejníme nejpozději 
v dubnu,“ uvedla za přípravný tým 
Kateřina Lachmanová.

REKONSTRUKCI KYSLÍKOVÉ 
STANICE za čtyři miliony korun 
zahájila pražská Nemocnice Milo-
srdných sester svatého Karla Boro-
mejského. V nedávné sbírce oslovila 
veřejnost a relativně rychle vybra-
la přes tři miliony korun, další dva 
miliony přislíbilo hlavní město. Prá-
ce by měly být hotové přibližně za 
dva měsíce. „Spěcháme, věnujeme 

se tomu naplno. Jsme rádi, že v této 
době budeme moci i nadále garan-
tovat kvalitní péči,“ upřesňuje pro 
KT ředitelka nemocnice, boromejka 
Radima Ivančicová. Zbylé peníze se 
po dohodě s dárci využijí na dovyba-
vení oddělení akutní péče o covido-
vé pacienty (na plicní ventilátory, in-
fuzní pumpy či injekční dávkovače). 
Spotřeba kyslíku v nemocnici je ny-
ní několikanásobná a musí dokupo-
vat nádoby se stlačeným kyslíkem.

NETRADIČNÍ POSTNÍ VIDEA 
NA SERVERU YOUTUBE.COM 
zveřejňuje františkán P. Šebestián 
Smrčina. V jednom se v hábitu noří 
do ledových vod plzeňského Bole-
veckého rybníka. „Když jsem já šel 
do vody, ať každý z vás udělá ales-
poň něco pro to, abychom přinášeli 
dobro,“ vyzývá provokativně. V ji-
ných videích na svém Youtube ka-
nálu Šebestián OFM mluví napří-
klad o tom, „jak na příkoří“, jak se 
„nadechnout Boha“, nebo o hledání 

„hlavního jističe“. „Nechci sledovat 
lajky a odběry. Ale mám takovou do-
hodu s Pánem Ježíšem. Řekl jsem 
mu: ‚Já budu občas něco říkat a na-
táčet a ty se dotýkej srdcí. Postarej 
se o všechno ostatní,‘“ uzavírá kněz.

ZEMŘEL KAMERAMAN JIŘÍ 
LEBEDA, který roky pracoval na 
přenosech bohoslužeb a  nábožen-
ských pořadech. Bylo mu 83 let a za 
kamerou Československé a pozdě-
ji České televize stál od šedesátých 
let. „Spolupracovali jsme na mnoha 
přenosech Svatováclavské národní 
pouti. Pán mu dej věčnou slávu. Dí-
ky za vše,“ reagoval P. Stanislav Při-
byl, generální sekretář ČBK. „Když 
jste věřící a chodíte do kostela, poctí 
vás, že tomu tématu můžete věnovat 
svůj profesní čas. Je to, jako byste 
fandili Slávii nebo Spartě a svou pra-
cí jim přitom mohli pomáhat. Máte 
najednou možnost pro ten klub pra-
covat,“ uvedl Jiří Lebeda před dvě-
ma lety pro KT. (kš, tez, tok)

Pět biblických příběhů 
formou počítačové hry 
představila Katechetická 
sekce ČBK. K dispozici 
budou nejen dětem, a to 
na webu či v aplikaci. 

Pětice her s názvem „Největší pří-
běhy všech dob“ chce ukázat Bib-
li jako zdroj moudrosti a poznání. 
„Připravili jsme společně příběhy 
několika inspirativních biblických 
osob. Hry si kromě dětí od sedmi let 
může vyzkoušet úplně každý, kdo se 
chce o Bibli něco dozvědět,“ popi-
suje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Ka-
techetické sekce ČBK. Hry vytvářeli 
katecheti v širším týmu se zástup-
ci ekumeny, technické řešení svěřili 
firmě Geofun.

Interaktivní hry lze zdarma 
spustit pomocí webového prohlí-
žeče (www.schoolfun.cz/nejvetsi-
-pribehy-vsech-dob/) nebo v mobil-
ní aplikaci Geofun, kde fungují po 
stažení i offline, tedy bez připojení 
k internetu. 

Ester i svatý Petr

První z nich s názvem: „Může jeden 
člověk zachránit celý národ?“ pra-
cuje s příběhem královny Ester. Ve 
druhé hře: „Co zaseješ, to také skli-
díš,“ lze společně s Jákobem prožít 
jeden z velkých příběhů izraelské-
ho národa. Jak na to, aby víra byla 
opět pevná? Prozradí průvodce Petr, 
původně Šimon, ve třetí hře „Pet-
rův zdar“. Ve hře: „Jak jsem oslepl 
a uzřel,“ lze zjistit, co přinesl svě-
tu Pavel z  Tarsu. V  poslední hře 
vypráví Panna Maria o svém synu
Ježíši.

Katechetická sekce ČBK se vě-
nuje většímu projektu Obnova ka-
techeze a náboženského vzdělává-
ní v Česku a zmíněné hry jsou jeho 
součástí. „Kromě nich jsme při-
pravili řadu dalších materiálů – od 
metodiky, která se zabývá pastorací 
vysokoškolských studentů, dospě-
lých či seniorů, až po praktické vý-
ukové materiály pro učitele,“ uvádí
P. Mariusz Kuźniar a dodává: „Sesta-
vili jsme výukový materiál Bible ja-
ko literární dílo, Bible v umění nebo 
vybrané kapitoly z dějin křesťanství 
a církve.“ Tyto podklady pro výuku 
už jsou k dispozici v katechetických 
centrech biskupství, pro použití ve 
školách ještě čekají na definitivní 
schválení ministerstvem školství, 
prošly už několika koly připomínek. 
Jakmile budou schválené, Kateche-
tická sekce je uvolní pro všechny uči-
tele, kteří se ve výuce zabývají Biblí 
a křesťanstvím. TOMÁŠ KUTIL

Biblické příběhy ožívají ve hře

Na 17. dubna se 
v italském cisterciáckém 
klášteře Casamari 
chystá blahořečení šesti 
mučedníků, mezi nimiž 
je P. Dominik Zavřel
(1725–1799), 
rodák z dnešního 
pražského Chodova. 

P. Zavřel vstoupil do dominikánské-
ho řádu v Litoměřicích, misijní čin-
nosti a učitelství se věnoval i v Praze 
a Plzni. Následně působil v Benát-
kách a vyučoval teologii v římském 
klášteře sv. Sabiny. Roku 1776 se 
svolením představených přestou-
pil do cisterciáckého řádu trapis-
tické reformy a odešel do italského 
kláštera Casamari, kde přijal jmé-
no Dominik. Brzy poté se tam stal 
převorem a později novicmistrem. 
Za napoleonských válek vtrhlo 13. 
května 1799 do kláštera francouz-

ské vojsko vracející se z  Neapo-
le a začalo klášter plenit. P. Zavřel 
dvakrát posbíral hostie, které vojá-
ci rozházeli v kostele a kapli kláš-
terní ošetřovny. Když se P. Zavřel 
potřetí snažil uchránit Nejsvětěj-
ší svátost, ubili jej opilí vojáci me-
čem. Jeho poslední slova zněla: „Je-
žíš, Maria.“ Dekrety o mučednictví 
šesti cisterciáků včetně jejich před-
staveného Simona Cardona, kte-
ří tehdy položili své životy, schvá-
lil papež František před necelým
rokem. 

K blahořečení chystá na druhou 
polovinu dubna online pořad far-
nost sv. Františka z Assisi na praž-
ském Chodově, který byl tehdy sa-
mostatnou obcí. „Máme domluvený 
rozhovor s  italským postulátorem 
procesu a přispěje snad i velvyslanec 
u Svatého stolce Václav Kolaja, který 
se na slavnost chystá, a také zřejmě 
někdo z Papežské koleje Nepomuce-
num,“ plánuje prozatím chodovský 
farní vikář P. František Čech. „Chce-
me jednak představit, kým nový bla-
hoslavený byl, a jednak zvážit, čím 

je nám vzorem,“ uvažuje. A k mod-
litbám chce vyzvat i farnost: „Může-
me se třeba zamyslet, čím je pro nás 
osobně eucharistie, za niž on položil 
život, a jak ji chápeme i v její fyzické 
podobě. Další rovinou je pak hledá-
ní větší blízkosti Boha, což byl ostat-
ně důvod, proč P. Zavřel odešel od 
dominikánů k cisterciákům – aby se 
mohl více věnovat kontemplaci, ne 
že se s nimi nepohodl.“ Právě ten-
to důraz na kontemplativní způsob 
života by mohl podle P. Čecha dnes 
lidi oslovit.  (tez)

Blahořečí českého mučedníka eucharistie

POHŘEBNÍ MŠI SVATOU ZA P. FRANTIŠKA LÍZNU celebroval minulý pátek v jezuitském kostele v Brně kardinál 
Dominik Duka, jeho spoluvězeň z doby komunistického režimu.  Snímek Dušan Kadlec / Člověk a Víra

Mojžíš v počítačové hře. Vizualizace Geofun
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V odhodlání k obrodě 
povzbudil Vatikán irskou 
církev. O slavnosti sv. Josefa 
19. března pak povýší zdejší 
poutní místo v Knocku 
na mezinárodní svatyni.

„Mějte na paměti ujištění Svatého ot-
ce, že je to právě cesta synodality, kte-
rou Bůh očekává od církve třetího tisí-
ciletí. Synodální proces je příslibem jara
církve,“ vzkázal irským biskupům z Va-
tikánu kardinál Mario Grech, generální 
sekretář Biskupského synodu. 

Vinou všeobecné sekularizace spo-
lečnosti, ale též sexuálních skandálů 
kněží nebo pohoršení, které způsobi-
ly zprávy o krutostech v azylových do-
mech pro svobodné matky za uplynu-
lá desetiletí, irské církvi dramaticky 

ubývá členů i prestiže. Irská biskupská 
konference proto od roku 2018 uvažo-
vala o  zahájení obrodného synodální-
ho procesu, inspirovaného celocírkevní 
synodou o  mládeži v  Římě, do které-
ho by zapojila duchovní, členy řeho-
lí i  laiky. Nyní se rozhodla tento krok
učinit.

Příprava potrvá dva roky

Po svém nedávném plenárním zasedá-
ní biskupové zveřejnili první plány. Dle 
prohlášení na webu catholicbishops.ie 
má národní synodální proces začít do 
pěti let. Půjde o „klíčové období“ pře-
měny církve z někdejší určující síly v při-
bližně pětimilionové zemi v misijní spo-
lečenství zaměřené na hlásání evangelia 
a šíření „kultury přijetí“. 

Ačkoli se přes výrazný pokles ke kato-
lictví stále hlásí na tři čtvrtiny Irů, podle 
biskupů mnozí z nich víru nepraktikují 
nebo žijí v nesvátostných svazcích. Ubý-

vá též kněžských a řeholních povolání. 
„Jsme si rovněž vědomi, že mnoho lidí 
opustilo církev, protože se leckdy cítili 
ignorovaní, vyloučení nebo zapomenu-
tí – a potřebujeme slyšet i  jejich hlas,“ 
dodali biskupové. Dále chtějí více pod-
porovat rodiny a  mladé lidi a  docenit
přínos žen.

Synodální cesta začne dvěma roky 
příprav, kdy se věřící budou na farní, re-
gionální i celonárodní úrovni za proces 
modlit a zasílat podněty prostřednictvím 
online formuláře. Brzy mají biskupové 
ustanovit zvláštní pracovní skupinu. 
Plánují zahrnout i výsledky mezinárodní 
synody o synodalitě, plánované do Říma 
na rok 2022.

Irská národní synoda je další v řadě 
obrodných procesů, kterými procháze-
jí i  jiné národní církve v čele s Němec-
kem. Celocírkevní synoda se dále plá-
nuje v Itálii či v Austrálii, kde by se mělo 
první zasedání konat již na podzim.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Irsko se vydává synodální cestou

Na Havaji nalezeny ostatky hrdiny P. Kapauna

KRÁTCE

MISIONÁŘKA JE NOSITELKOU 
MEZINÁRODNÍ CENY ŽENSKÉ 
ODVAHY za rok 2021. Ocenění, které 
tradičně uděluje první dáma USA, přija-
la z rukou Jill Bidenové španělská kom-
boniánka Alicia Vacas Moro, zdravot-
ní sestra, která roky pečuje o nemocné 
z chudých komunit na Blízkém výcho-
dě. Osm let vedla kliniku pro nemajetné 
v Egyptě, poté pracovala v biblické Be-
tánii na Západním břehu Jordánu, kde 
pomáhala beduínům: pro ženy založi-
la vzdělávací programy, aby si dokázaly 
vydělat na živobytí, a pro jejich děti ote-
vřela školky, kde získaly průpravu pro 
následné školní vzdělávání. Pomáhala 
též uprchlíkům a dalším lidem zasaže-
ným izraelsko-palestinským konfliktem. 
S vypuknutím koronavirové pandemie 
přesídlila do Itálie, kde pečuje o nemoc-
né spolusestry. Cenu letos přijaly i další 
dvě desítky žen například z Myanmaru, 
Číny, Konga, Afghánistánu nebo Bělo-
ruska.

NA PŘIPOMÍNKU 50. VÝROČÍ SVA-
TOŘEČENÍ tzv. Čtyřiceti mučedníků 
Anglie a Walesu zahájili britští jezuité 
online výstavu relikvií těchto svatých 
a dalších obětí pronásledování katolic-
ké církve za Jindřicha VIII. a Alžběty I. 
Na adrese jesuitcollections.org.uk jsou 
k vidění společně s anglickými textový-
mi i zvukovými komentáři. „Výstava se 
týká příběhů některých z mnoha mužů 
a žen, jejichž statečnost a vynalézavost 
pomohla v oněch časech udržet katolic-
kou víru při životě. Zkoumá také výji-
mečné a často nebezpečné cesty těchto 
relikvií předtím, než se dostaly do ma-
jetku britské jezuitské provincie,“ řekl 
za autory Jan Griffius. Prohlédnout si 
lze například památky na jezuity Ed-
munda Kampiána či Roberta Southwe-
lla, ale také dva klobouky sv. Tomáše 
Mora nebo trn z Kristovy koruny, který 
patřil katolické královně Marii Skotské. 
Výstava měla původně proběhnout fy-
zicky, vzhledem k přetrvávajícím pro-
tipandemickým omezením se však po-
řadatelé rozhodli pro tento svůj vůbec 

první virtuální projekt. Čtyřicet mučed-
níků – skupinu kněží, řeholníků i pros-
tých laiků a laiček z dob anglické refor-
mace svatořečil sv. Pavel VI. 25. října
1970.

PRVNÍ DUBY PRO NOTRE DAME 
pokáceli v  lese Bercé poblíž města Le 
Mans na severozápadě Francie za účas-
ti Jean-Louise Georgelina odpovědné-
ho za rekonstrukci ikonického chrámu. 
Ten byl poškozen požárem v dubnu 2019 
a  je nutné mj. obnovit unikátní dřevě-
ný krov. S nabídkou více než tisíce du-
bů ze svých lesů oslovila francouzský 
stát (který je vlastníkem katedrály) řa-
da majitelů. Odborníci nyní stromy 
zkoumají, zda jsou pro chrámový krov 
vhodné. Duby musejí mít nejméně me-
tr silný kmen a aspoň dvacetimetrovou 
výšku, což předpokládá stáří kolem
150 až 200 let. Musejí být rovně rostlé. 
Měly by pocházet ze všech regionů Fran-
cie a půl na půl ze soukromých a veřej-
ných lesů. Skáceny budou během tohoto 
měsíce, poté musí dřevo nejméně rok vy-

sychat, než s ním tesaři budou moci dále 
pracovat. „Podílet se na obnově Notre 
Dame – dědictví všech Francouzů – je 
velká pocta. Ale protože jsem křesťan, 
je pro mne tato symbolika ještě větší,“ 
řekl jeden z dárců Josselin, který daro-
val duby z rodinného lesa v Plédéliacu
v Bretani.

JMÉNO PANNY MARIE VYNESLO 
NA MARS robotické vozítko Perservan-
ce. To na Rudou planetu vyslala americ-
ká NASA loni v červenci, aby zde pát-
ralo po stopách života. Sonda přistála 
letošního 18. února. Před jejím startem 
NASA oslovila veřejnost, zda by si někdo 
přál vyslat spolu se sondou do vesmíru 
své jméno na čipové kartě. Sešlo se jich 
na 10,9 milionu. Mezi nimi je Nuestra 
Señora de Flores – Naše Paní květin, jak 
zní titul Panny Marie – patronky anda-
luského města Álora. Na seznam je na 
její počest zapsal Francisco Fernández, 
mariánský ctitel a seržant španělského 
letectva posádkou v Barceloně.

(icn, crux, aleteia, the tablet)

Po 70 letech se podařilo 
identifikovat ostatky kandi-
dáta blahořečení P. Emila 
Kapauna – amerického 
kněze s českými kořeny.

Nález se podařil forenzním specialistům 
agentury DPAA při americkém minister-
stvu obrany, která má na starost získá-
vat zpět americké vojáky zajaté či ztra-
cené na misích. P. Emil Kapaun zemřel 
za Korejské války v severokorejském za-
jateckém táboře v roce 1951 a byl pocho-
ván do hromadného hrobu u řeky Jalu. 
V rámci dohody o příměří z roku 1953 
byly jeho ostatky s pozůstatky dalších 
cca 1 800 amerických vojáků vydány do 
USA a hromadně pohřbeny na Pacific-
kém národním hřbitově v Honolulu na 
Havaji. Tam je nyní odborníci identifiko-
vali. Kapaunovi příbuzní teď připravují 
přenesení jeho ostatků a vybírají místo, 
kde by mohly být trvale uloženy.

„Pro diecézi Wichita bylo radostným 
a vzrušujícím překvapením, že byly ostat-
ky P. Kapauna po tolika letech objeveny, 
a  nadále se těšíme na jeho svatořečení 
v budoucnosti,“ řekl dle agentury Catho-
lic News Service Carl A. Kemme, biskup 
diecéze Wichita ve státě Kansas, kde byl 
P. Kapaun diecézním knězem. Diecéz-
ní fáze Kapaunova beatifikačního pro-
cesu skončila roku 1993, kdy jej sv. Jan
Pavel II. prohlásil Služebníkem Božím 
a kauzu převzala Kongregace pro svatoře-

čení. Nyní se zkoumají nejméně tři případy 
uzdravení na Kapaunovu přímluvu, poté 
bude proces moci pokročit k blahořečení. 

Emil Kapaun se narodil 20. dubna 
1916 v české krajanské komunitě v měs-
tečku Pilsen v Kansasu – jeho rodiče Enos 
a Elizabeth se přistěhovali z Rakouska-
-Uherska. Jako chlapec pomáhal rodi-
čům v hospodářství, a získal tak řemesl-
né dovednosti, které se mu později velmi 
hodily v zajateckém táboře. Nicméně vy-
studoval vysokou školu i postgraduální 
program na Katolické univerzitě ve Wa-
shingtonu. Kněžské svěcení přijal roku 
1940 a v roce 1944 vstoupil do armády 
jako kaplan. Sloužil v Indii, Barmě či Ja-
ponsku a v roce 1950 byl povolán do Se-
verní Koreje. Stal se známým neohrože-
ností, s níž se pohyboval na bojišti, aby 
mohl sloužit i vojákům na frontové linii.

V listopadu 1950 s dalšími padl do za-
jetí v bitvě o Unsan. V nelidských pod-
mínkách zajateckých lágrů Sambukol 
a  Pyoktong se snažil povzbuzovat své 
spoluvězně a všestranně jim pomáhat – 
ať už šlo o duchovní péči navzdory ko-
munistické indoktrinaci vězňů, či o zcela 
praktické věci jako ošetřování ran, zbavo-
vání vší nebo čištění vody, aby bylo mož-
né ji pít. Během zimy zde vinou podvýži-
vy, extrémních mrazů a nemocí umíraly 
dvě desítky mužů denně. P. Kapaun pod-
lehl úplavici a zápalu plic 23. května 1951 
jako pětatřicetiletý. Posmrtně obdržel vá-
lečný Kříž za vynikající službu, roku 2013 
mu prezident Barack Obama in memo-
riam předal nejvyšší americké vojenské 
vyznamenání – Medaili cti.  (sch)

Trn z Kristovy koruny, který patřil králov-
ně Marii Skotské. Snímek jesuit.org.uk

Na kapotě džípu sloužil P. Emil Kapaun mši svatou v Koreji 7. října 1950, krátce poté byl zajat.  Snímek ČTK / AP

Poutní kostel v irském Knocku povýší papež tento týden na mezinárodní mariánskou 
a eucharistickou svatyni. Místu, kde se roku 1879 zjevil sv. Josef s Pannou Marií,
sv. Janem a Beránkem Božím a které František osobně navštívil roku 2018, tak dodá 
světovou prestiž. Na snímku z loňského listopadu hoří v presbytáři kostela tři tisíce 
svíček za irské oběti covidu-19. Snímek midwestradio.ie
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Po celý letošní rok se máme 
více obracet k nenápadnému, 
a přece mimořádnému světci 
– Ježíšovu pěstounu svatému 
Josefu. Loni 8. prosince
mu papež František zasvětil 
celý následující rok.

Právě na tento den totiž připadlo 150. výročí 
chvíle, kdy svatého Josefa prohlásil Ochrán-
cem všeobecné církve blahoslavený papež
Pius IX. František dává pěstouna Páně za pří-
klad v jeho pracovitosti, vytrvalosti a posluš-
nosti, jako muže „diskrétního a skrytého“, kte-
rý je „přímluvcem, pomocníkem a průvodcem 
těžkými časy“ – jak stojí v papežském listu Pa-
tris corde (Otcovským srdcem).

Oblíbený patron lidí,
kostelů i měst 

Svatý Josef se jako patron těšil důvěře a oblibě 
celých generací, což dokládá i spousta Jožků 
a Pepíků, Josek a Fín mezi námi. Podle webu 
www.kdojsme.cz je u nás dnes 211 317 Jose-
fů, 3 267 Josef a 1 380 Josefín. Po oblíbeném 
světci se po celém světě jmenují místa a města. 
Ve španělštině je „San José“ nejčastěji užíva-
né místní jméno vůbec. Svatému Josefu jsou 
zasvěceny i významné chrámy – třeba největší 
kostel v Kanadě, národní svatyně Mont Royal 
v Québecu. Jeho jméno nesou mužské i žen-
ské řády a kongregace i charitní díla. Je také 
ochráncem řady zemí, měst či diecézí, od Pe-
ru a Mexika přes Belgii či Chorvatsko po Čínu 
a Vietnam; od Tyrolska či Štýrska po Sicílii; od 
Krakova po Turín a Florencii. Od roku 1654 
je též spolupatronem českých zemí a najde-
me ho mezi světci na Karlově mostě. A vedle 
katolíků ctí Josefa anglikáni či některé luter-
ské církve a samozřejmě starobylé církve vý-
chodní – ne náhodou daroval papež Franti-
šek při své návštěvě v Iráku svým chaldejským 
hostitelům na poděkování právě sochu tohoto
světce.

Hlavní svátek svatého Josefa slaví západ-
ní církev 19. března. Překvapivě ale nejde 
o starobylou tradici. Byl ustanoven „teprve“ 
v 10. století, do té doby pěstouna Páně cti-

li především koptští křesťané. Svátek Josefa 
Dělníka – který ukazuje křesťanské chápá-
ní důstojnosti lidské práce – byl stanoven na
1. května až v 50. letech 20. století. Do mešního 
kánonu se svatý Josef dostal teprve zásluhou
sv. Jana XXIII. roku 1962. Jeho podstat-
nou roli v příběhu spásy pak vyzdvihl sv. Jan
Pavel II., a  to roku 1989 v  adhortaci Re-
demptoris custos (Ochránce Vykupitele).

Co prozradila evangelia

O Josefově životě víme nemnoho. V evange-
liích vystupuje jako čestný a poctivý Mariin 
manžel, který přijme těhotnou snoubenku 
a stará se o ni při porodu i v ohrožení Herodo-
vými vojáky. V pasážích z Ježíšovy dospělosti 
už se neobjevuje, Maria vystupuje jako vdova. 
Apokryfy líčí jeho smrt v blažené přítomnos-
ti Ježíše a Marie – proto je sv. Josef tradičně 
uctíván jako patron umírajících. Kde je jeho 
hrob, se neví.

Pro své pravděpodobné tesařské řemeslo 
je zase patronem pracujících, zvláště těch, 
kdo vyrábějí ze dřeva. Jako hlava Svaté rodi-
ny chrání i ostatní rodiny a obracejí se k němu 
rodící matky, o přímluvu jej prosí cestovatelé, 
poutníci a pronásledovaní. 

Průvodce papeže Františka

Zvláštní úctu pak k  němu chová právě pa-
pež František. Bílá lilie v  jeho papežském 
znaku je Josefovou lilií. Svatému Josefu by-
la zasvěcena jeho domovská farnost v  ar-
gentinském Flores i kostel, kde zaslechl po-
volání ke kněžství. V den slavnosti sv. Josefa
19. 3. 2013 byl podle vlastního přání inaugu-
rován na svatopetrský stolec. Ještě téhož roku 
nechal jméno sv. Josefa přidat do všech eu-
charistických modliteb. V den svatojosefské 
slavnosti 2016 vydal exhortaci o lásce v rodině 
Amoris laetitia a pěstounu Páně svěřil i syno-
dální dokument o církvi v Amazonii (2019). 
Světcův obrázek prý stojí na Františkově
pracovním stole.

Papežovu oblíbenou modlitbu k  tomuto 
světci nabízíme na této dvoustraně – spolu 
s dalšími, z nichž lze vybírat v  letošním sva-
tojosefském roce. Dále přinášíme hlasy těch, 
kdo dnes nesou světcovo jméno. A s církevním 
historikem P. Martinem Weisem se ohlédne-
me, jak svatého Josefa ctili a oslavovali naši 
předchůdci, díky nimž je nám dnes tak blízký.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Patron pro všechny situace

Josefům a Josefínám, tedy 
těm, kdo toto jméno nosí či je 
vybrali pro své dítě, jsme položili 
otázku: co pro vás světec-
tesař z Nazareta znamená?

P. JOSEF HURT
farář v Brandýse nad Labem a publicista

Jméno svatého Josefa 
nosím s  radostí, mi-
mo jiné proto, že se 
tak jmenují i  táta 
a děda. Sv. Josef mě 
oslovuje tím, že toho 
asi moc nenamluvil, 
ale uměl konat v pra-
vý čas. Jako spraved-
livý a  zbožný Žid 

uměl z  vážného důvodu přestoupit i  přísná 
pravidla své komunity. Jak stárnu, stále víc si 
uvědomuji, jak sv. Josef nabízí mužům reflexi 
vnímavého otce a ochránce, který není v zajetí 
svého ega, otročení vnějším pravidlům atd. 
Nabízí mi pohled na požehnané a vykoupené 
mužství.

Hodně ve mně rezonuje také jeho titul 
ochránce církve. Jak moc lidé dnes potřebují 
ochránce a jak moc církev potřebuje ochránce 
svého poslání být polním lazaretem a neupa-
dat do pokušení pečovat jen o své výsady! 

Vyhlášení roku sv. Josefa mě mile pře-
kvapilo. Myslím si, že jeden z důvodů papež 
František v dokumentu Patris corde formu-

loval slovy věnovanými těm v druhé linii: při-
pomíná obyčejné a často opomíjené lidi, kte-
ří dělají hodně dobrého, a  přitom nebývají 
na prvních stránkách novin. Zároveň může 
být rok sv. Josefa dobrou terapií na nemoc 
klerikalismu, o které papež František často
mluví.

EVA ŠPAČKOVÁ
PR pracovnice Salesiánského střediska mlá-
deže Praha-Kobylisy, manžel Josef je violonce-
llista České filharmonie, syn Josef je houslový 
virtuos

V tom, že prvního sy-
na pojmenujeme po 
tatínkovi, jsme měli 
jasno ještě před svat-
bou. V  době, kdy se 
narodil, se toto jméno 
v Brně skoro nedáva-
lo. Překvapená z „ne-
moderního“ jména 
byla i naše pediatrič-

ka. Dnes už je situace trochu jiná, znám „Pe-
píků“ docela dost.

Vždy jsem vnímala sv. Josefa jako ochrán-
ce nejen našich Pepíků, ale celé rodiny. Vždy, 
když se mi mělo narodit miminko, prosila jsem 
právě sv. Josefa za šťastný porod. Říkala jsem 
si, že když zvládl narození Ježíška někde v jes-
kyni, dokáže pomoci na svět i našim dětem.

Sv. Josef se zcela určitě vyznačoval i praco-
vitostí a musím říct, že oba naši Josefové dělají 
svému patronovi čest. Nejen tím, co vše museli 
oba v životě překonat a svou pracovitostí zdo-
lat, ale i tím, jak se oba starají o rodinu. V tom 
je jim sv. Josef skutečným vzorem.

Co považuji za pěknou tradici, je slave-
ní svátku sv. Josefa 19. března. Myslím, že 
žádný jiný svatý nemá svátek tak zakoře-
něný v  širokém povědomí. Ten den přijí-
mají Pepíci mnoho gratulací a  přání. Pro-
stě Josef se slaví. Možná právě proto, že byl 
tak blízko Marii a Ježíši. Je to velice skrom-
ný, a přesto nepostradatelný světec pro celé
lidstvo.

JOSEFÍNA NEDBALOVÁ
sbormistryně Dětského katedrálního sboru 
a Salvátorské scholy v Praze

Můj děda, hudební 
skladatel Karel Skle-
nička, psal  svým 
vnoučatům ke křtu 
osobní žalm a osobní 
dopis. V dopisu, který 
n a p s a l  m n ě ,  m i
mj. píše: „…JOSEF(i-
na) znamená hebrej-
sky přibližně PŘI-

DAL – a kdože přidal: než náš milý Hospodin. 
Náš milý Pán Bůh totiž ví, kdy, jak, komu, proč 
a vůbec je komukoliv něco přidáno.“ Snažím 
se tedy v životě vnímat tento aspekt svého jmé-
na, abych neustále hledala, co mi bylo shora 
dáno, abych to rozvíjela jako své hřivny.

Sv. Josef byl Bohem přidán k Panně Marii 
a Ježíškovi, aby s nimi tvořil rodinu. Sv. Jo-
sef je pro mě patronem rodiny. Pravidelně se 
k němu modlíme s mým snoubencem a věřím, 
že nad námi drží ochrannou ruku, že i my jed-
nou budeme tvořit rodinu, v níž se budeme 
chtít navzájem chápat a podporovat tak, jak 
to uměl sv. Josef.

Sr. JOSEFA HANA JAROŠOVÁ SSND
ředitelka Křesťanské mateřské školy Karolínka 
ve Slavkově u Brna

V životě sv. Josefa se 
mne dotýká blízký 
a živý vztah jak k Bo-
hu Otci, tak k  Marii 
a Ježíši. Nikdo z  lidí 
jim nebyl blíž. Právě 
tato blízkost je to, co 
mne k němu přitáhlo 
a  přesvědčilo, že by 
mým řeholním patro-

nem mohl být právě on. To je to, co chci i já, 
a on mne té blízkosti může učit. Jméno samot-
né by v žebříčku mých favoritů neuspělo, ale já 
jsem vnímala spíše to, co je „za“ jménem. 
Zpětně si uvědomuji, že ta myšlenka přišla vel-
mi potichu, jemně a  znenadání. Zřejmě se
sv. Josef sám přihlásil o patronaci nad mým 
životem a já souhlasila. A vůbec nelituji.

Myslím, že lepšího ochránce a průvodce ře-
holním životem bych těžko hledala. Tak, jako 
se staral o svoji rodinu, stará se o tu moji. Je-
ho vztah k Marii musel být ten nejtajemnější 
a nejněžnější, jaký kdy tato země mezi mužem 
a ženou spatřila. A být Božímu Synu pozem-
ským otcem, vlastně tak popravdě být obra-
zem Boha Otce pro Božího Syna? Nad touto 
myšlenkou se mi už dlouho tají dech. To, že 
se toho Josef zhostil, je pro mne důkaz jeho 
odvahy a statečnosti, pokory a absolutní dů-
věry. Stále víc rozumím tomu, proč není třeba, 
abych z Písma zaslechla jediné jeho slovo: celý 
jeho život je natolik inspirující, že to vlastně 
není nutné.

(sch)

Anketa: Můj jmenovec svatý Josef

Pěstoun Josef hledá v Betlémě nocleh pro těhotnou Marii – takto scénu z evangelia ztvárnil 
francouzský malíř James Tissot (1836–1902). Snímky Wikimedia 



Jak se církev 
naučila milovat 
a ctít svatého 
Josefa? Kdy se 
stal ochráncem 
českých zemí a jak 
mu předkové 

projevovali úctu? Odpovídá církevní 
historik a kněz MARTIN WEIS.

Kdy v církvi začíná liturgická úcta ke svatému 
Josefu?
První náznaky, respektive jakési kořeny úcty ke 
svatému Josefu nalézáme na křesťanském Výcho-
dě u Koptů, a to zhruba v 9. století, na křesťanském 
Západě pak na konci 10. století. V 11. století úcta ke
sv. Josefu zdomácněla nejdříve v řeholním prostře-
dí. A právě řeholník-františkán sv. Bernardin Sien-
ský úctu ke sv. Josefovi horlivě šířil. Mimochodem 
s postavou sv. Josefa je úzce spjata i postava kanclé-
ře pařížské univerzity Jeana Gersona (†1429), kte-
rého známe v našich dějinách nejspíše v souvislosti 
s procesem s Mistrem Janem Husem. Jean Gerson 
je ale také autorem liturgického slavení svátku Za-
snoubení Panny Marie se svatým Josefem, o něž ja-
ko velký ctitel tohoto světce usiloval. Tento svátek 
nejdříve slavili minorité, později jej převzali domini-
káni a spolu s členy těchto řádů se svátek šířil nejen 
v Evropě, ale i v Jižní Americe a Mexiku a nakonec 
jej přijala za svůj celá církev.

V Písmu se přitom o zasnoubení Panny Marie 
s Josefem nic nepíše. Proč se tedy slavil právě tento 
svátek?
Můžeme se zde opřít o velice staré apokryfní tex-
ty, které se částečně staly součástí katolické tradi-
ce. Jedná se zejména o apokryfní protoevangelium 
Jakubovo, kde se v osmé kapitole vypráví, jak Ma-
ria dospěla do věku vdavek – tedy podle tehdejších 
předpisů zhruba 12 let. Chrámoví kněží vyslali po-
selstvo do celé krajiny, aby se ve stanovený den shro-
máždili v Jeruzalémě všichni svobodní muži z rodu 
Davidova. Sám Bůh měl rozhodnout, kdo se stane 
snoubencem Panny Marie. Každý muž, když přišel 
do chrámu, obdržel ratolest, kterou si označil. Tyto 
ratolesti pak uložili v chrámu s tím, že čí ratolest 
rozkvete, je Bohem vyvolen za Mariina snoubence. 
Žádná ale nerozkvetla. A tu opožděně přichází Josef 
a omlouvá se, že měl dalekou cestu. I jemu je dána 
ratolest, modlitby se opakují – a hle, jeho ratolest 
rozkvetla. A právě s touto rozkvetlou ratolestí v ruce 
bývá svatý Josef častokráte znázorňován.

Mimochodem v italské Perugii byl po dlouhou 
dobu uschováván jako vzácná relikvie prsten, který 
prý Josef navlékl Marii při zásnubách.

Jak tomu bylo v naší vlasti? Kdy se rozhořela úcta ke 
sv. Josefu u nás? 
Za bod zlomu můžeme považovat rok 1654, kdy byl 
svatý Josef na přání našeho panovníka Ferdinan-

da III. zařazen mezi zemské patrony. Stalo se tak na 
zasedání zemského sněmu. Proč právě svatý Josef 
a proč zrovna v roce 1654? Byl zařazen mezi naše 
patrony jako ochránce míru a musíme si uvědomit, 
že to bylo jen několik let po skončení strašlivé vál-
ky, která trvala třicet let, a hmotné ztráty i oběti na 
životech byly pro naši zem opravdu katastrofální.

Právě v roce 1654 nechal Ferdinand III. dokon-
ce bořit opuštěné hrady, aby se nestaly sídlem lou-

pežníků z řad bývalých žoldnéřů. Svatý Josef se te-
dy jako spolupatron naší země stal tím, kdo bděl 
nad nejcennějším darem – darem míru. A  jako 
„muž spravedlivý“ byl vtěleným příkladem všech 
ctností, o  něž zbožný panovník Ferdinand III.
usiloval.

Připomeňme, že jedna z  nejznámějších soch 
sv. Josefa u nás byla na Karlově mostě, a to z dílny 
proslulého umělce Jana Brokoffa. Ten ji zhotovil 

roku 1706 nákladem hraběnky Příchovské. Dnes 
tuto původní sochu bohužel na Karlově mostě neu-
vidíme, protože ji v roce 1848 poničila střelba a roku 
1854 ji nahradil nový svatý Josef od sochaře Ema-
nuela Maxe.

Slavných svatojosefských soch a obrazů je po celém 
světě celá řada, některé jsou dokonce tzv. kanonicky 
korunované. Co to znamená?
Stejně jako i v naší zemi nalezneme význačné so-
chy či obrazy Panny Marie ozdobené korunkami, 
mnohdy osobně posvěcenými samotným papežem 
a s jeho souhlasem vloženými na hlavy mariánských 
soch či maleb, najdeme ve světě takto „vyznamena-
né“ sochy či obrazy sv. Josefa. První korunovaný 
obraz sv. Josefa je v polském městě Kališi, kde ke 
korunovaci milostného obrazu Panny Marie, Ježí-
še a Josefa dal souhlas papež Pius VI. roku 1796. 
Roku 1872 papež Pius IX. udělil souhlas korunovat 
sochu sv. Josefa s Ježíškem v náručí, kterou dodnes 
najdeme v kostele sv. Josefa ve francouzském Beau-
vais. První „samostatnou“ sochu sv. Josefa povolil 
korunovat papež Lev XIII. roku 1879 v Lutychu. 
Podobná povolení pak udíleli další papežové – Pi-
us X., Benedikt XV., Pius XII., Jan XXIII. či Pa-
vel VI. Korunované sochy či obrazy sv. Josefa tak 
dnes nalezneme nejenom v Evropě, ale i na ame-
rickém kontinentu či ve Středozemním moři na
Maltě.

Svatého Josefa slavíme 19. března, ale i 1. května. 
Ten si od sklonku 19. století připomínají levicová 
hnutí jako „svátek práce“, mohutně prosazovaný 
i za minulého režimu. Proč byl tedy právě tento den 
zasvěcen „Josefu Dělníkovi“? Šlo o protitah, nebo 
snad o tiché souznění?
Svátek svatého Josefa Dělníka byl zaveden pa-
pežem Piem XII. roku 1955, a  to proto, aby po-
sílil myšlenky katolického dělnického hnutí. Čte-
náři KT jistě znají nesmiřitelný postoj papeže Pia 
XII. ke komunismu: vždyť za jeho pontifikátu byl 
vydán exkomunikační dekret za členství v  ko-
munistické straně. Určitě tedy nemůžeme hovo-
řit o „tichém souznění“ s myšlenkami poválečné
levice. 

Jste postulátorem beatifi kačního procesu jmenovce 
pěstouna Páně – služebníka Božího Josefa Hloucha. 
Měl biskup Hlouch ke svatému Josefu zvláštní vztah? 
Biskup Hlouch – který mě mimochodem biřmoval 
a já tehdy sám přijal biřmovací jméno Josef – nosil 
jméno svatého Josefa jako křestní jméno a jako hlu-
boký mariánský ctitel měl snoubence Panny Marie 
a ochránce Páně ve velké úctě. Ve svých promluvách 
– ať už na svátek sv. Josefa, či když hovořil k mla-
dým snoubencům o příkladu Svaté rodiny – zdů-
razňoval sv. Josefa jako toho, kdo ve svém údělu 
snoubence a ochránce musel mnoho trpět, prožít 
mnoho obav a hrůz. Rozjímal kupříkladu o útěku do
Egypta… 

Josef Hlouch zdůrazňoval, že svatý Josef je nám 
právě v obavách, úzkostech a bolestech tohoto dru-
hu velkým přímluvcem. A také kladl před oči Josefa 
jako toho, který „jako Spravedlivý kvete jako palma. 
Co plodů má tento strom pro každého! Josefe nej-
mocnější, oroduj za nás!“ (sch)
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Jako ke svému přímluvci 
a pomocníku se k pěstounu 
Páně obracela a obrací řada 
lidí obyčejných i svatých – těch 
„odvedle“ ( jak říká papež 
František) i těch z nejznámějších. 
Několik z nich vybíráme pro 
každodenní inspiraci.

Modlitba sv. Jana XXIII.

Svatý Josefe, vyvolený Bohem k tomu, abys byl na 
této zemi ochráncem Ježíše a nejčistším snouben-
cem Panny Marie, ty jsi prožil svůj život v dokona-
lém plnění povinností a prací svých rukou jsi živil 
svatou rodinu v Nazaretě: ochraňuj milostivě nás, 
kteří se k tobě s důvěrou obracíme.

Ty znáš naše touhy, naše starosti a naše naděje: 
k tobě se utíkáme, protože víme, že v tobě najdeme 
toho, kdo nás ochraňuje. Také ty jsi zakoušel zkouš-
ky, námahu a únavu; ale tvůj duch, naplněn nej-

hlubším pokojem, jásal radostí pro důvěrný vztah 
s Božím Synem, tobě svěřeným, a s Marií, jeho nej-
sladší Matkou.

Pomáhej nám, abychom pochopili, že nejsme sa-
mi ve své práci, abychom uměli odhalit Ježíše vedle 
nás, přijali ho s otevřeností a střežili ho s věrností 
tak, jak jsi činil ty. Vypros nám, aby v naší rodině 
všechno bylo posvěceno láskou, trpělivostí, sprave-
dlností a úsilím o dobro.

Modlitba papeže Františka

Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Pan-
ny Marie. Tobě Bůh svěřil svého Syna, v tebe dou-
fala Maria. S tebou se Kristus stal člověkem. Svatý 
Josefe, ukaž se otcem i nám, veď nás cestou života. 
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu a braň 
nás před vším zlem. (z apoštolského listu Patris corde)

Zamyšlení sv. Terezie z Ávily
Nevzpomínám si, že bych svatého Josefa někdy 
o něco prosila, a on by to neudělal. Je obdivuhodné, 
jak velké milosti mi Bůh udělil prostřednictvím to-
hoto blaženého světce, z jakých nebezpečí těla i du-
še mě vysvobodil! Zdá se totiž, že jiným světcům 

Pán prokázal milost, že pomáhají v jedné potřebě, 
s tímto slavným světcem mám však zkušenost, že 
pomáhá ve všech.

Tím nám Pán chce dát na srozuměnou, že jako 
mu on sám byl podřízen na zemi – vzhledem k to-
mu, že Josef mohl Ježíšovi přikazovat, protože byl 
považován za jeho otce, i v nebi koná vše, oč jej sva-
tý Josef žádá.

Pro lásku Boží prosím, aby to vyzkoušel každý, 
kdo by mi nevěřil, a z vlastní zkušenosti zjistí, jak 
velkým dobrem je utíkat se k tomuto slavnému pa-
triarchovi a mít k němu úctu.

Z novény ke sv. Josefu

Josefe, přimlouvej se za všechny pracující, aby měli 
dobrou práci a dostávali za ni spravedlivě zapla-
ceno; prosíme i za ty, kteří prožívají finanční po-
tíže, ačkoli pracují, ale i  za nezaměstnané, aby 
našli vhodnou práci a mohli zabezpečit sebe i své
blízké. 

Josefe, buď ochráncem všech, kteří vychovávají 
další generace, ať svým přístupem formují i charak-
ter a předávají poklady naší kultury i ducha takovým 
způsobem, aby jejich svěřenci zatoužili žít dobrým 
a plným životem. 

Josefe, vyprošuj nám ctnost pracovitosti a tvůr-
čí síly, ale také schopnost práci odložit, aby-
chom se mohli věnovat tomu, co je v  životě dů-
ležitější než práce – svým blízkým a  vztahům 
s nimi, sobě a vlastní duši, svému Pánu a vztahu
s ním. 

Josefe, vyprošuj nám radost z  práce, dej nám 
schopnost žasnout nad veškerým Božím dílem, 
v nás i kolem nás. 

Svatý Josefe, patrone těch, kteří pracují, oroduj 
za nás.

(z Novény ke sv. Josefu od P. Josefa Prokeše,
vydal Doron 2021)

Svatojosefskou úctu rozšířily řády

Pomocník v naší každodennosti

Španělský umělec řeckého původu El Greco (1541–1614) zpodobnil svatého Josefa jako Ježíšova průvodce. 

Jak se modlit ke svatým? Co nejobyčejněji. Učí 
nás totiž vnímat, že Bůh je s námi skutečně na 
každém kroku. Jejich příklad a jejich přímluva 
nám pomáhají, abychom v tom, jak jednáme, 
jak se rozhodujeme, jak se díváme na svět – aby-
chom to vše dělali v síle Pána. Tak jak se o to 
snažili oni. Svatý Josef byl Ježíši blízko v jeho 
každodennosti. Proto je skvělou inspirací, po-
vzbuzením a přímluvcem právě v těch okamži-
cích, které nejvíce voní člověčinou.

P. JOSEF PROKEŠ, farář ve Vodňanech
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DOPISY
Ad Nepošleš dezinformaci 
KT 10/2021
Děkuji vám za krásnou dvoustranu o  „fake 
news“. Je to velmi potřebné. Řada katolíků 
v mém okolí, včetně několika kněží, již pár let ve 
falešných zprávách „jede“. Konkrétně se v na-
šem děkanátu mezi některými kněžími přepo-
sílalo video o tom, jak očkování mění lidskou 
DNA. Nedávno jeden slovenský kněz na Mo-
ravě kázal o svěcené vodě a použil informace 
z ruského dezinformačního webu: tvrdil, že vo-
da posvěcená knězem je mnohem průzračnější 
a čistší a že vědci v Rusku dokázali, že zázračně 
krystalizuje v úplně jiné krystalické soustavě 
než voda neposvěcená. Zatímco ti, kdo studo-
vali termomechaniku, dobře vědí, že voda krys-
talizuje sama od sebe hned v několika krystalo-
grafických soustavách, v závislosti na velikosti 
atmosférického tlaku. Je to skutečně vážná situ-
ace, protože jak řekl P. Petráček: „Někteří kně-
ží se ve snaze zpřístupnit věřícím evangelium 
stávají nekompetentními.“ Z návalu povinnos-
tí popadnou, co je po ruce, a neumějí efektiv-
ně pracovat s informačními zdroji, nebo – což 

je ještě horší – je nikdo během studií nenaučil 
kritickému myšlení. Z vlastní zkušenosti mo-
hu říci, že hodně fake news e-mailů se k nám 
přeposílá ze Slovenska. Některé mají původ až 
u extremisty P. Dohnala z Ukrajiny, k němuž 
někteří katolíci přestupují (i v našem městě), 
nebo jsou v dobré víře přeposílány od katolíků 
na Slovensku. Ing. MALIŇÁK, Valašské Meziříčí

Ad Papežův slovník míří k srdci člověka
KT 9/2021
Potěšila mě informace o knize Bergogliův slov-
ník. Je mi sice 72 let, ale protože mám možnost 
se poměrně dost stýkat s dětmi a mladými lid-
mi, leží mi už dlouho na srdci doteď stále po-
užívaný „církevní“ jazyk. Někdy se divíme, že 
mladí lidé z církve odcházejí nebo o kontakt 
s ní příliš nestojí. Zamyslel se vůbec někdy ně-
kdo nad propastným rozdílem mezi normál-
ním vyjadřováním mladých (nemyslím vulga-
rity) a jazykem modliteb a písní z kancionálu? 
Může dnešní mladý člověk s upřímnou oprav-
dovostí říkat třeba výrazy loretánské litanie, 
litanie k Srdci Ježíšovu a některé další modlit-
by? Květnatý styl baroka, nebo i vyjadřování 
19. století jsou jim opravdu cizí a u mnoha slov 

neznají ani jejich význam. Je to, jako by taneč-
ní mistr v tanečních požadoval zadání formou: 
„Panno Márinko, prokážete mně tu čest a vě-
nujete mně valčík?“ Kolik by v tom asi bylo 
opravdovosti? Snad zmíněná kniha Svatého 
otce přivede k zamyšlení i nad tímto tématem.
 MARIE KLANCOVÁ, Kladno 

Ad Žehnání v rodině
KT 9/2021
Katolický týdeník rád čtu od první do poslední 
strany, líbí se mi jako celek. Téměř v každém 
čísle mě osloví některá pasáž nebo pozoruhod-
ná myšlenka. Nyní již podvakrát to k mé ra-
dosti byla celá stránka. Konkrétně článek od 
P. Váchy s názvem Co všechno může zabíjet, 
ale rád bych vyzdvihl celou str. 14 o žehnání 
v rodině od Václava Štauda a P. Pavla Hověze. 
Myslel jsem si, že ve svém věku přes sedmde-
sát let už všechno o této krásné součásti naší 
náboženské praxe vím. Autor však mne (a vě-
řím, že i mnohé další čtenáře) poučil způsobem 
hodným chvály. Nechť se jemu i vám stále da-
ří oslovovat kvalitní autory. Nechť Pán žehná 
vaší záslužné práci. Připojuji požehnání z Nm 
6,24-26: „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať 

Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje 
ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář 
a obdaří tě pokojem!“ FRANTIŠEK ZAJÍČEK, Brno

Vklady složenek
Rádi bychom našim čtenářům poděkovali za 
trvalou podporu všem organizacím, které se 
představují ve speciálních přílohách KT. Zá-
roveň bychom rádi připomněli, že nikdo ne-
ní povinován touto podobou darů a almužny. 
Inzertní pravidla jsou  jednoduchá – nanejvýš 
jedna složenka ve vydání. Z naší strany jde 
o nabídku informací o prověřených organiza-
cích, které konají dobro u nás i v rozvojovém 
světě z darů dobrodinců. Jde o dílo naší ka-
tolické Charity či Papežských misijních děl, 
ale podpory se dostává i hodnotovému vzdě-
lávání na našich školách, farnostem v budo-
vání komunitních center a roky už naši čtenáři 
pomáhají například s udržením zdravotnické 
péče v konkrétním místě v Ugandě či – jak se 
dočtete v tomto vydání KT – při vrtání studní 
na Haiti. Troufám si tvrdit, že žádná čtenářská 
komunita jiného časopisu v této zemi nedoká-
že vytrvale podporovat tak rozmanité dobré 
dílo. JIŘÍ MACHÁNĚ, vedoucí redakce

Ženám, které neplánovaně 
čekají dítě nebo jim chybí 
rodinné zázemí, pomáhá na 
cestě k samostatnosti Azylový 
dům pro těhotné ženy a matky 
v tísni ve východočeských 
Hamrech u Hlinska.

Nad nedalekým lesem se pomalu zvedá ranní 
mlha. „Je to tu jako na konci světa, klid, ale 
ne každý to ocení,“ líčí vedoucí domu Pavla 
Glogarová s tím, že někomu zde ve Žďárských 
vrších chybí ruch města. Ve velkém společen-
ském sále azylového domu praská v krbu dře-
vo, shora se ozývá dupání hrajících si dětí. Je 
jich tu právě osm, tedy osm neúplných rodin, 
kterým dům zajišťuje ubytování, poradenství 
a zázemí, a to i v nynější pandemické době. 

Loni dům ubytoval třeba ženu v  šestém 
měsíci, která ležela v nemocnici kvůli těho-
tenským komplikacím, a  nadto se nakazi-
la koronavirem – po propuštění tedy neměla 
moc na výběr, ve kterém zařízení by ji přija-
li. Na deset dní ji proto dům izoloval do od-
dělených prostor, jež jinak provozuje jako 
penzion pro hosty. Dalšími součástmi domu 
jsou secondhandový obchůdek a  knihovna
pro veřejnost. 

Dům slouží pro matky s dětmi do sedmi let 
a má sedm pokojů. Loni zde pomohli celkem 
sedmnácti ženám, k jejichž běžným starostem 
se přidala pandemie. „Snažily jsme se je uklid-
nit a udržet dobrou atmosféru,“ vzpomíná so-
ciální pracovnice Marie Danielová. „A také jim 
přetlumočit aktuální zprávy o vývoji situace,“ 
dodává Glogarová. Dvě matky aktuálně čekají 
na test, protože se děti ve školce setkaly s na-
kaženým. 

Jednou z obyvatelek je od loňska paní Eva 
s pětiletou dcerou. „Počkejte, musím to tu tro-
chu poklidit,“ varuje mě před focením, abych 
počkala na chodbě před pokojem. A za pár mi-
nut mě zve dál, kde jsou na poličkách vzorně 
srovnaní plyšáci a hračky. „Sehnala jsem práci 
a brzy se budeme stěhovat do vlastního bydle-
ní,“ raduje se klientka. „A já příští rok půjdu 
do školy a taky budu mít dírky na náušnice,“ 
těší se její dcerka. 

Pomoc 24 hodin denně

Historie tohoto díla na ochranu nenarozených 
dětí sahá do 90. let, kdy podobné „azyláky“ 
nebyly zdaleka běžné; nečekaně těhotné že-
ny měly jen omezené možnosti volby, prav-
děpodobně byly i častěji nuceny k interrupci 
a ocitaly se v mnohem větší bídě. „Nadační 
fond Betlém nenarozeným nevznikl primárně 
jako křesťanská organizace, ale v jeho zákla-
dech jistě byly křesťanské hodnoty včetně úcty 
k životu od jeho počátku,“ osvětluje ředitelka 
domu, který se v letech 2003–2007 díky dob-
rovolníkům postupně proměnil z ruiny v pří-
jemné zázemí. Zřizuje jej Obecně prospěšná 
společnost Dlaň životu se sídlem v Ostravě, 
kde provozuje poradnu Cesta těhotenstvím 

a  úzce spolupracuje se zmíněným fondem. 
Většina dobrovolníků pochází právě z Morav-
skoslezského kraje. 

Sedmičlenný tým domu poskytuje služby ve 
dne v noci, prvorodičkám asistuje například 
při kojení. Každý týden mají maminky schůz-
ku se sociální pracovnicí, skupinovou terapii 
a  v  domě postupně absolvují také program 
Cesta mateřstvím, který má za úkol zlepšit 
jejich rodičovské kompetence. Při setkáních 
mají vyhrazený čas i na to, aby jedna druhou 
pochválily, co se jim v týdnu povedlo ve vzá-
jemných vztazích i práci. Klientky mají v do-
mě také možnost přivýdělku v  tréninkovém 
zaměstnání – v domácích pracích nebo na roz-
lehlé zahradě, kde se chovají slepice. „Vytváře-
jí si tím do budoucna pracovní návyky, posíla-
jí výkaz docházky a denně se střídají v úklidu 
kuchyně. Získají povědomí o tom, jak funguje 
domácnost,“ vypočítává Danielová. 

V domě nyní krátce přes rok žije také pa-
ní Julie s jedenáctiměsíčním synem. „Rozešla 
jsem se s přítelem,“ popisuje začátek své cesty 
sem. V době rozchodu navíc nevěděla, že je tě-
hotná. „Chvíli jsem ještě chodila do práce, ale 
pak mě z ní vyhodili – právě kvůli těhotenství. 
Nezbylo mi tedy, než vyhledat azyl,“ přibližu-
je. Do Hamrů nastoupila v sedmém měsíci. 
Nyní už má díky přivýdělku i něco našetřeno 
a těší se na samostatné bydlení a zaměstnání. 
„Hodně jsem se toho tady naučila – pořádně 
vařit a starat se hezky o malého,“ říká šťastně. 

Mnoho žen uniká do azylového domu od 
domácího násilí nebo partnera závislého na 
alkoholu či jiných drogách. „Stalo se, že se tu 
tito muži objevili, i v podnapilém stavu, a pak 
jsme se vždy snažily stát klientkám za zády 

a chránit je,“ ohlíží se Danielová. Dům se kvůli 
bezpečnosti žen a dětí dokonce zpočátku na-
cházel na utajené adrese, ale postupně se od 
toho upustilo. „Je lepší, když je naše činnost 
pro zdejší okolí průhlednější, a můžeme tak 
i snáze zvát lidi na různé akce,“ nastiňuje Glo-
garová. Jsou i případy, kdy se klientky k násil-
nickým partnerům vrátí. „Někteří muži ne-
chtějí se svou agresivitou nic dělat. Klobouk 
dolů před každým, který na svém chování pra-
cuje a vyhledá odbornou pomoc,“ zdůrazňuje 
vedoucí domu. 

Začíná to nefunkční rodinou

V neposlední řadě je v domě nabídka duchovní 
podpory, do jeho domácí kaple jednou měsíč-
ně dochází slavit mši svatou hlinecký děkan 
P. Marian Sokol a dům spolupracuje kromě 
mnohých dalších také s kutnohorským kně-
zem Janem Uhlířem. Většina klientek sice ne-
ní z věřícího prostředí, ale podle Glogarové 
vnímají mateřství jako dar. „Převážná větši-
na jsou prvorodičky a miminko je pro ně ži-
votní restart, nová naděje – nikdo je třeba od 
malička neměl rád nebo je naopak chtěl, ale 
jen na jednu noc. A najednou čekají dítě, kte-
ré je bude mít rádo. Možná je to jejich forma 
úcty k životu,“ uvažuje vedoucí. A připouští, 
že kvůli traumatu z dětství mladých maminek 
se vztah k dítěti ne vždy dobře rozvine. Ně-
které klientky měly za sebou také interrupci. 
„Důležité je, aby se cítily od nás přijaté,“ zdů-
razňuje vedoucí, „ale na prvním místě je pro 
nás dítě. Těhotná matka totiž v našem právním 
systému až tak nikoho nezajímá – je brána ja-
ko dospělá a zodpovědná, jako by nebylo koho 

chránit. Nás ale to její miminko v břiše zajímá
hodně!“ 

Domem za déle než třináct let prošlo cel-
kem 165 žen a 222 dětí (včetně těch, které se 
narodily až po odchodu odtud). Do přirozené-
ho prostředí (zpátky k rodičům, k partnerovi 
nebo do vlastního bydlení) jich například loni 
odešlo pět a dalších šest se přestěhovalo do 
jiného zařízení. „Snažíme se předem navázat 
spolupráci s místními Charitami a jinými pod-
půrnými organizacemi, aby matkám v novém 
prostředí pomohly například sehnat doktory 
nebo vyřídit úřední věci – a měly tak síť kon-
taktů,“ uvádí Danielová.

Tým zůstává s některými klientkami v přá-
telském, ale rovněž materiálním kontaktu i po-
té, co odejdou. To je případ maminky, která 
do domu nastoupila s pětiletou holčičkou, če-
kala dvojčata, ale od rodičů ani od otce dětí 
neměla žádnou podporu. „Byla velmi vstříc-
ná. Nyní už bydlí jinde, chodí do zaměstnání 
a o děti pečuje sama. Dělá, co může. K domácí
výuce jsme jí pro děti pořídili tablety,“ zmiňuje 
Glogarová. 

Mimo pandemii se mohou bývalé klient-
ky účastnit každoměsíčních a  již tradičních 
dobrovolnických brigád s rodinami, které stá-
ly u základů díla. „Klientky mohou nahlížet 
do vztahů těchto lidí a něco z nich čerpat pro 
svůj život,“ přibližuje Glogarová. „Červenou 
nití v jejich životních příbězích jsou totiž u sta 
procent z nich nefunkční nejbližší vztahy v ro-
dině, a přitom právě na tyto lidi se v případě 
potřeby každý člověk přirozeně obrací,“ kon-
statuje. Na tento fakt podle vedoucí„nasedají“ 
další sociální problémy, když žena nečekaně
otěhotní.  TEREZA ZAVADILOVÁ

Miminko jako start nové naděje

Klientka Eva s dcerou se brzy odstěhují do vlastního bydlení. Snímek autorka



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 12
Když křesťan ubližuje
P. Pavel Moravec

Náboženský fanatismus si možná 
někdy spojujeme s jinými duchovními 
směry. Může mu však propadnout 
každý z nás. Kněz a psycholog radí, 
jak se fanatismu a fundamentalismu 
bránit v každodenním životě.

Víra v Boha pomáhá mnohým lidem 
překonávat životní obtíže a hledat 
smysl života i tam, kde se tento smy-
sl z  lidského pohledu vytrácí. Nic-

méně myslet si, že náboženství působí na lid-
ský život pouze blahodárně, by bylo naivní. 
Uvnitř náboženských komunit nepanují vždy 
ideální mezilidské vztahy, některé náboženské 
směry příliš zdůrazňují strach a pocity viny, 
jiné vyvolávají nenávist k  jinak smýšlejícím 
a jiné zase odmítají brát v potaz poznatky sou-
časné medicíny. 

Čím to je, že ve jménu Boha dokáže křesťan 
leckomu ublížit? Co způsobuje, že navzdory 
Ježíšovým myšlenkám o lásce k bližnímu do-
kážou být někteří křesťané nesnášenliví? Proč 
se někteří věřící cítí být nadřazení nad své ne-
věřící kamarády, ačkoli křesťanství vede k po-
koře? Na tyto otázky budeme na následujících 
řádcích hledat odpovědi.

V českém jazyce vyšly dvě kvalitní knihy 
zabývající se psychologickými aspekty nábo-
ženského fanatismu. První je překlad díla ně-
meckého autora Günthera Holeho Fanatismus 
s podtitulem Sklon k extrému a jeho psychologické 
kořeny. Hole zdůrazňuje, že porozumění dyna-
mice fanatismu vyžaduje nejdříve pochopit, co 
je to fundamentalismus. 

O náboženském fundamentalismu začínáme 
hovořit od druhé poloviny 19. století. Vznikl 
jako reakce extrémně konzervativních protes-
tantských směrů na Darwinovu evoluční te-
orii. Proti ní stavěli autoritu Bible jako jedi-
ného zdroje pravdy o vzniku světa. Základní 
myšlenkou křesťanského fundamentalismu je 
nekritické a doslovné čtení Bible. Nebere se 
v potaz historický kontext vzniku biblických 
textů ani relativita lidského poznání. A odliš-
nost semitského a řeckého způsobu myšlení od 
našeho současného kulturního kontextu jako 
by fundamentalistům ani nestála za řeč. 

Nedělat z Bible 
hráškové rizoto
V souvislosti s náboženským fundamentalis-
mem není špatné položit si otázku, jaký vztah 
máme k Bibli a k čemu ji používáme. Je pro 
nás studnicí životní moudrosti, nebo válečným 
nástrojem? Domnívám se, že pro fundamen-
talistu platí spíše to druhé. Bible je pro něj 
zdrojem potvrzení jeho vlastních myšlenek. 
Budeme-li chtít, najdeme v Bibli pasáže zdů-
razňující vyhlazení Božích nepřátel či nená-
vist vůči nejbližším. Fundamentalista si taková 
místa vybírá, zdůrazňuje je a záměrně přehlí-
ží jiná s opačnými výroky. Připomíná trochu 
člověka, který si z rizota vybírá pouze kuličky 
hrášku a tvrdí, že rizoto = hrášek. Má sice prav-
du, ale jen částečně. Takové „hráškové rizoto“ 
bude chutnat divně, podobně jako navenek 
divně působí fundamentalismus. 

Pokud Bibli používáme primárně jako vá-
lečný nástroj, hodně se ochuzujeme. Bible je 
více než meč nebo šíp. Je to zdroj inspirace 
pro náš život, kniha přinášející nejedno svě-
dectví o tom, že vztah s Bohem je někdy kom-
plikovaný a že život vůbec není černobílý. Čím 
to je, že si fundamentalisté nechávají biblické 
poselství takto ochudit a živí se „hráškovým 
rizotem“? Günther Hole konstatuje, že za fun-
damentalistickými postoji je skrytá jedna zá-
kladní emoce, a to strach. Fundamentalisté se 
bojí omezenosti lidského poznání a z něj pra-
menící nejistoty. Bojí se pestrosti biblického 
poselství a nedokážou unést jeho šíři. Proto 
raději dávají přednost iluzorní jistotě, bezpečí 
a zjednodušeným poučkám – a v nich se snaží 
zabarikádovat. 

Fanatikům schází hranice
Dalo by se říci, že náboženský fanatismus je 
snahou prosadit fundamentalistické myšlenky 
s brutální důsledností. Hole hovoří o trvalé 
neschopnosti dialogu a kompromisu s jinými 

systémy a  lidmi. Fanatik s nimi bojuje jako 
s vnějším nepřítelem pomocí jakýchkoli pro-
středků, a co je zajímavé – v souladu s vlast-
ním svědomím. Fanatik je tedy přesvědčen, že 
jedná správně. 

Jde o zvláštní formu náboženského vzruše-
ní: fanatik si iluzorně myslí, že je ztotožněn 
s Božími záměry, což mu dává „právo“ prosa-
zovat vlastní myšlenky i násilím. Není scho-
pen diskuse, naslouchání argumentům druhé-
ho ani empatie. V podstatě mu chybí to, čemu 
v psychologii říkáme hranice. Nemá jasně dané 
hranice mezi sebou a druhým – proto všich-
ni musí být stejného názoru jako on. Nemá 
ani stanovené hranice mezi sebou a Bohem, 
nechce si přiznat, že Boha na této zemi po-
znáváme postupně a nedokonale. Nalhává si, 
že on už je s Bohem v dokonalé jednotě, a to 
ospravedlňuje jeho – často nelidské – jednání. 
Vždyť: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“

Vůdce jako magnet
Günther Hole přináší o fanaticích ještě jeden 
zajímavý poznatek – rozlišuje mezi tzv. esen-
ciálními a indukovanými fanatiky. Za esenciál-
ního fanatika můžeme považovat fundamen-
talistického náboženského vůdce, který svým 
nadšením, mluvou a  vystupováním strhává 
ostatní věřící. V jeho osobnosti jsou často pří-
tomny narcistní sklony. Takový člověk je nave-
nek zapálený pro Boží věc, velmi houževnatě ji 
prosazuje a dokáže být nečekaně vytrvalý. In-
dukovaní fanatici jsou pak věřící, kteří se tímto 
esenciálním fanatikem nechají strhnout. Jsou 
to nezralí lidé zvyklí poslouchat a vůdce, kte-
rý jim dá jasné odpovědi na složité otázky, jim 
neuvěřitelně vyhovuje. Nasedají na něj jako 
železné piliny na magnet. Je dobré vědět, že je-
den bez druhého by nic nedokázali. Sebezapá-
lenější fundamentalista by nic nesvedl, kdyby 
za ním nestálo stádo poslušných oveček akcep-
tujících jeho pokyny. A poslušné ovečky by se 
nejspíš nerozhýbaly k žádné aktivitě, kdyby 
jim zapálený fundamentalista neukázal směr. 

Chceme-li se fanatismu bránit, měli bychom 
více zdůrazňovat osobní odpovědnost každé-
ho křesťana. Ten nemá být poslušnou ovcí bez 
vlastního názoru, nýbrž člověkem přijímajícím 
od Boha dar života, který se snaží maximálně 
zúročit. U posledního soudu vedle nás nebu-
de stát náš pan farář a nebude za nás u Ježíše 
lobbovat. Ježíš se zeptá konkrétně každého 

z nás, jak se svým životem naložil a jak využil 
dary, které mu byly svěřeny. Domnívám se, že 
ho nebude ani tak zajímat, kolikrát jsme ne-
byli v neděli v kostele a kolik peněz jsme dali 
do sbírky na misie, ale bude ho zajímat, jestli 
jsme svůj život nepromarnili. Když si budeme 
častěji připomínat, že jsme odpovědní za dar 
života, který nám byl svěřen, tolik nám nehro-
zí, že se staneme poslušnými ovečkami, jež se 
pověsí na fanatického vůdce a odpovědnost za 
svůj život přenechají jemu. 

Kořeny v nevědomí
Druhou knihou v češtině o psychologických 
aspektech náboženského fanatismu je kni-
ha jungiánského analytika Vladislava Šolce 
Ve jménu Boha s podtitulem Fanatismus v po-
jetí hlubinné psychologie. Autor nezapře psy-
choanalytické kořeny a v jeho pojetí jsou výše 
zmíněné myšlenky ještě prohloubeny. Aby-
chom je lépe pochopili, krátce si pro jisto-
tu vysvětlíme, co psychologie míní pojmem 
nevědomí. 

Převážná část našeho života se odehrává 
v bdělém stavu. Chodíme do práce nebo do 
školy, v době odpočinku se věnujeme svým 
blízkým, vyrazíme na hory nebo si sedneme 
s knihou do křesla. Snažíme se mít pod kon-
trolou, co děláme. Nicméně úplně se nám to 
nikdy nepodaří. Kromě našeho vědomí totiž 
existuje tzv. nevědomí. Poprvé s touto myšlen-
kou přišel Freud. Nevědomí je jakýmsi skladi-
štěm našich zážitků, tajných přání a myšlenek, 
na jejichž obsah často nebýváme hrdí. Proto se 
snažíme tuto část své psychiky držet na uzdě. 
Na světlo se tento obsah dere např. ve snech, 
kdy naše vědomá cenzura úplně nefunguje. 
A právě nevědomí je dalším klíčem k pocho-
pení dynamiky fanatismu. 

Náboženský fanatik veškeré své negativ-
ní vlastnosti (které se neshodují s  jeho ideál-
ní představou o sobě samém) vytěsní do své-
ho nevědomí. Přestaly pro něj existovat. Jenže 
vytěsnění skutečnosti bohužel neznamená její 
zničení. Vytěsněné negativní vlastnosti v naší 
psychice pracují a derou se ven. Jedním ze způ-
sobů, jak se s nimi vypořádat, je tzv. štěpení. 
Dotyčný člověk tyto nežádoucí věci od sebe 
symbolicky oddělí a začne proti nim bojovat. 
Důležité je podotknout, že vše se to odehrává 
mimo vědomou kontrolu. Fanatik je tak člově-
kem bojujícím proti vlastnostem a postojům 

druhých lidí, které považuje za negativní. Pa-
radoxně však má tyto negativní vlastnosti a po-
stoje i on sám, ale vytěsnil je do svého nevědomí.

V současné době občas vystupují na povrch 
některé skandály sexuálního zneužívání v cír-
kevním prostředí. Nejednou se stalo, že před 
zveřejněním těchto činů pachatel na kazatelně 
vystupoval jako přísný mravokárce s extrémně 
konzervativními názory ohledně lidské sexua-
lity. Vytěsněné touhy si ovšem vybíraly svou 
daň. Podobně lidé radikálně bojující proti ho-
mosexuálům mají v sobě často skrytou homo-
sexualitu, které se bojí jako čert kříže. Proto ji 
vytěsnili, odštěpili od sebe a poukazují na ni 
jako na zlo. Sami však bojují proti vlastnímu 
stínu. 

Odvaha k nedokonalosti
Jak jsme už řekli, fanatik je člověk, jehož vnitř-
ním motorem je především strach. Obává se 
vlastních nedokonalostí, a proto je od sebe od-
štěpí a bojuje proti nim u ostatních. Čím vět-
ší je jeho strach, tím je jeho boj intenzivnější. 
Fanatik se obává pochybností i v rámci vlast-
ní víry – nedokáže přijmout, že víra je cestou 
k poznání Boha, ne jistota, které dosáhneme 
až na onom světě. 

Jestli se chceme u  sebe bránit fanatismu, 
měli bychom mít především odvahu k nedo-
konalosti. Bůh nás má rád takové, jací jsme – 
slabé a hříšné. Bůh ví lépe než my, že nejsme 
dokonalí. To jen my si někdy iluzorně namlou-
váme, jak jsme perfektní – v takových přípa-
dech jsme spíše směšní. Jestli se chceme u sebe 
bránit fanatismu, měli bychom v sobě rozvíjet 
pokoru, že naše poznání na tomto světě je ne-
dokonalé. Fanatik při pohledu na kostelní vit-
ráž prohlásí: „Ta vitráž je červená.“ Má pravdu, 
ale má ji jen částečně. Ve vitráži je totiž i bílá, 
modrá, zelená barva. Fanatik vidí jen červenou 
a ochuzuje se o pestrou mozaiku. 

Chceme-li se bránit fanatismu, měli bychom 
si také do nekonečna opakovat, že náš život je 
darem, za který jsme odpovědni – každý sám 
za sebe. Duchovní vůdci, dobří kazatelé i au-
toři duchovních knih jsou cennou oporou pro 
naši duchovní cestu. Za své kroky na ní jsme 
ale zodpovědní jen a jen my sami.

Autor  je katolický kněz a psycholog. Působí 
ve farnosti Ostrava-Plesná a vyučuje na 
Masarykově univerzitě a Ostravské univerzitě

Fanatik při pohledu na kostelní vitráž prohlásí: „Ta vitráž je červená.“ Má pravdu, ale má ji jen částečně. Ve vitráži je totiž i bílá, modrá, zelená barva. Fanatik 
vidí jen červenou a ochuzuje se o pestrou mozaiku. Snímek Pixabay



vyznání a příslušnost k církvi? Rád bych kaž-
dého z nás vyzval, abychom –jsme-li pokřtě-
ni v katolické církvi – vyplnili údaj v kolonce 
B10 tak, že zaškrtneme text: Věřící – hlásící se 
k církvi a pod tím napsali buď římskokatolická 
církev, nebo řeckokatolická církev podle toho, 
ke které tradici se hlásíme. 

Počítejte s námi
Je to důležité. Čím méně katolíků se k církvi 
přihlásí, tím menší bude v očích státu. Stane se 
méně významným partnerem, s nímž se méně 
počítá a jehož hlas bude méně slyšet. A proč 
by to mělo trápit církev, když má své vlastní 
statistiky? Odpovědí je stejný důvod. Bude-li 
při sčítání přihlášeno málo věřících, budeme 
mít menší možnost ovlivnit dění ve společnosti, 
které bezesporu zasahuje i do o blasti naší víry. 
Jde třeba o vzdělávání, podporu sociálních pro-
gramů i o zachování etických východisek práv-
ního systému, péči o kulturní dědictví a další.

Další námitkou může být, že církev o žád-
né statistiky nemá usilovat, protože má být ve 
společnosti kvasem a hořčičným zrnem. To jis-
tě ano, ale nevěřící společnost takto neuvažuje, 
kvas bez větších potíží nahradí něčím jiným 
a hořčičné zrno bude poměřováno spíše svou 
velikostí než svou vnitřní silou.

Okrajová není ani námitka, že církev je zdis-
kreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se 
k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemu-
sí být vždy vábná, nepřestává ale být společen-
stvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. 
Kristovi učedníci jsou posláni do světa, mají 
v něm tedy své místo. Církev stále potřebuje 
obnovu, ale tím, že se od ní distancujeme, jí 
nepomůžeme. Nechť má ve společnosti svůj 
vliv, my se pak především úsilím o vlastní sva-
tost snažme o její lepší kredit.

Další námitka může být biblická. Králi Da-
vidovi bylo přičítáno za hřích, že spočítal svůj 
lid (1 Kron 21,1-27). Jeho ambicí však spíše 
bylo postavit se naroveň Hospodinu tím, že 
bude znát počet svého lidu. To jistě není náš 
úmysl. Naopak jsme vděčni za sčítání, které 
se konalo za císaře Augusta (Lk 2,1-7). Díky 
němu se Ježíš narodil v Betlémě a s velkou mí-
rou jistoty víme kdy. Dějiny spásy se zde pro-
tnuly s dějinami světa a lidstva.

Rád bych vás tedy všechny poprosil: Dej-
me při sčítání lidu najevo, 
že jsme katolíci. Řekně-
me společnosti: Počítejte 
s námi. A rád vyjadřuji pře-
svědčení, že nám to Bůh 
připočte k dobru.

Autor je generální 
sekretář ČBK

Papež František v Iráku hovořil 
i s šíitským velkým ájatolláhem 
Alím as-Sistáním. Proč je zrovna 
toto setkání důležité?

KOMENTÁŘ 
Břetislava Turečka

O vlivu duchovních na svět a  jeho 
konfl ikty si nelze dělat iluze. I v „ci-
vilizované“ Evropě ještě v 90. letech 
pokračovali pravoslavní Srbové 

s katolickými Chorvaty ve vraždění navzdory 
apelům řady křesťanských autorit včetně Jana 
Pavla II. V rozvrácených částech Blízkého vý-
chodu mají smířlivé hlasy kleriků dopad ještě 
menší a často zcela neúměrné pozornosti se 
dostává hlasům extrémním, mnohdy přichá-
zejícím z úst obskurních samozvaných vůdců. 
Nechávají se titulovat emír, vůdce všech věří-
cích či podobně a navzdory absenci patřičné-
ho vzdělání i reálné moci předstírají legitim-
ní vliv napříč muslimským světem. Příkladem 
mohli být vůdce teroristické sítě al-Káida Usá-
ma bin Ládin, hlava tzv. Islámského státu Abú 
Bakr Bagdádí či vůdci nigerijské sekty Boko 
Haram. Přesto nelze hlasy skutečných nábo-
ženských elit bagatelizovat. 

V sunnitském světě se ustavila tradice, kdy 
nejvyšší islámské autority jdou ruku v ruce se 
světskými. Mnohé represivní režimy nechávají 
své počínání posvěcovat předními duchovní-
mi, aby mu tak dodaly zdání legitimity. Vel-
ký mu� í Saúdské Arábie, nominálně nejvyš-
ší islámská autorita v monarchii, je jmenován 
králem. Ahmad at-Tajjíb, velký imám káhirské 

mešity al-Azhar, s nímž papež František po-
depsal Dokument o lidském bratrství, byl do 
funkce ustaven v roce 2010 tehdejším auto-
ritářským prezidentem Egypta Husním Mu-
bárakem. I v dalších sunnitských zemích bývá 
se státním aparátem provázáno fi nancování 
náboženských úřadů, školství a podobně.

Naopak ve světě šíitského islámu se rozvi-
nula tradice zcela autonomních náboženských 
institucí. Jediná šíitská teokracie světa, islám-
ská republika Írán, je vlastně výjimkou potvr-
zující toto pravidlo. Od revoluce roku 1979 
íránský režim z tradiční nezávislosti kléru stále 
více ukrajuje a cíleně usiluje o prolnutí těchto 
dvou domén. 

Velký ájatolláh Alí as-Sistání, s nímž se papež 
setkal předminulou sobotu v jeho sídle v irác-
kém Nadžafu, je ztělesněním opaku íránské-
ho modelu. Byť sám z Persie rovněž pochází 
a íránský systém nikdy otevřeně nekritizoval, 
je vnímán jako nejzásadnější protiváha tamní-
ho zpolitizovaného pojetí islámu, nazývaného 
nepokrytě velájate fakíh – vláda duchovního. 
Což nic nemění na Sistáního enormním vlivu. 

Jeho apel ke klidu v roce 2003 umožnil, že 
Američané a Britové relativně bezpečně svrhli 
Saddáma Husajna – pokud na ně zkraje ně-
kdo stále více útočil, byli to sunnité. V roce 
2014 Sistání vyzval Irák k celonárodní mobi-
lizaci proti teroristům (sunnitského) islámské-
ho státu a nově založené milice přitáhly tisí-
ce bojovníků – hlavně, avšak nejen šíitských. 
Ve stejné době poskytly šíitské instituce na 
jihu Iráku azyl tisícům křesťanských uprch-
líků ze severu. Na podzim 2019, když zemi 
zachvátily krvavé protivládní protesty, krizi 
ukončil Sistání tím, že vyzval vzdorujícího 
(šíitského) premiéra Ádila Abdal Mahdího
k rezignaci.

Asketický devadesátiletý duchovní má rozho-
dující vliv na vzdělávací, náboženské, sociální 
a zdravotnické instituce a fondy v hodnotě mno-
ha miliard dolarů. Už jen pohled na webové 
stránky sistani.org ukazuje, kde všude má ájato-
lláh své emisary a v kolika jazykových mutacích 
radí svým stoupencům. Což souvisí s  funkcí 
mardža taklíd – vzor k následování. Tímto titu-
lem se může honosit jen pár desítek nejvlivněj-
ších šíitských duchovních na světě. Sistání mezi 
nimi výrazně vyčnívá a směle konkuruje i írán-
skému nejvyššímu vůdci ájatolláhu Chámeneí-
mu, který ovšem má za sebou celý státní a bez-
pečnostní aparát své osmdesátimilionové země. 

Mardža taklíd je klerik, jehož výnosy, odpo-
vědi na věroučné otázky („Je platná modlitba, 
když popletu tu či onu část rituálu?“) i na nej-
novější výzvy v oblasti moderních technologií 
(„Je přípustné, pokud jsem ženatý, posílat si 
osobní esemesky s kolegyní?“) by m ěly před-
stavovat návod ke každodennímu životu pro 
všechny jeho stoupence – v případě Sistáního 
jsou to bezpochyby desítky milionů lidí.

Sistání rozhodně není celebritou smířli-
vých řečnických setkání a konferencí. Už to, 
že hodinu rozmlouval s papežem Františkem, 
je však v blízkovýchodní změti protiběžných 
proudů i zastřených gest velmi pozitivním sig-
nálem. Mardža, který ostentativně odmítá při-
jmout zkorumpované irácké politiky včetně 
premiérů, přijal hlavu ka-
tolické církve. To zůstane 
i v podvědomí mnoha hor-
kých hlav.

Autor vede Centrum 
pro studium Blízkého 
východu na Metropolitní 
univerzitě Praha
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Proč bychom se nesčítali?

ANKETA:

Modlíte se novény?
a) pravidelně; b) občas; c) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Sledovali jste papežovu cestu do Iráku?
a) na TV Noe (76); 
b) v jiných médiích (19); 
c) počkal(a) jsem si na KT (8); 
d) ne (27).

© Jan Hrubý

Sociální učení v praxi
GLOSA
Karla Pučelíka

Americký prezident Joe Biden 
minulý týden podepsal zá-
kon o obřím balíčku opatření 
(v  přepočtu skoro 42 bilionů 

korun!) v boji s ekonomickými důsled-
ky pandemie. Má pomoci lidem ohrože-
ným chudobou. Například rodiny s dětmi 
budou rok dostávat plošné přídavky, aby 
přečkaly nejtěžší období. Kromě přímé 
podpory včetně dávek pro nezaměstnané 
obnáší prodloužení splátek úvěrů, pod-
poru vakcinace, úlevy pro lokální úřady 
atd. Plán má poměrně širokou politickou 
podporu. V Kongresu pro něj sice hlaso-
vali jen demokraté, ale podle průzkumu 
jej vítá i nezanedbatelná skupina voličů 
republikánů. Po letech štěpících návrhů, 
urážek oponentů a twitterových příspěvků 
psaných velkými písmeny se v americké 
společnosti objevuje volání po svornosti.

Biden se veřejně hlásí k  sociálnímu 
učení církve, jehož hlavní linii ilustrují
myšlenky Jana Pavla II. v encyklice Cente-
simus annus. Svatý papež si byl vědom 
důležitosti tržních mechanismů, zároveň 
však varoval před „idolatrií trhu“. Hlavně 
republikánské administrativy si ale oblí-
bily tzv. trickle-down teorii (v překladu 
„stékající ekonomika“) a věřily, že pro-
střednictvím bohatnutí nejvyšších vrstev 
„proteče“ část blahobytu do nižších pater 
sociální pyramidy. Jenže toky jsou nevy-
zpytatelné a často končí v nesprávných ko-
rytech. Biden na to chce jít naopak zdola 
a nejdříve podpořit „páteř národa“ – důle-
žité profese nebo dělníky. Myšlenky o nut-
ných změnách v ekonomice a v myšlení 
slýcháme i z Vatikánu či z Assisi.

Online sčítání lidu začne 27. března. 
Dobrovolným údajem je náboženská 
víra a příslušnost k církvi. Proč by 
jej věřící neměli nechat prázdný? 

KOMENTÁŘ
P. Stanislava Přibyla CSsR

Z pohledu katolické církve je přísluš-
nost k církvi dána křtem, který je za-
pisován do církevních matrik. Církev 
tedy pro své účely pracuje s vlastními 

statistikami. Věc ale komplikuje několik fak-
tů. Křestní matriky do roku 1950 jsou uloženy 
na úřadech obcí s rozšířenou působností, kam 
mají přístup jen ti, kterých se zápis v nich týká. 
Dohledat přesné údaje u osob narozených do 
roku 1950 tak prakticky nelze. Druhým úska-
lím byla absence zápisů v matrikách v letech 
komunismu, zvláště v 50. letech, kdy záznam 
o křtu znamenal riziko postihu. 

Od roku 1990 se data o počtu pokřtěných 
shromažďují v ročních výkazech o úkonech 
duchovní správy. Odbor analýzy církev-
ních dat ČBK s  dalšími odborníky na sta-
tistiku a sociologii pracoval na odhadu po-
křtěných v katolické církvi několik let a  loni 
uveřejnil údaj, který prošel oponenturou a je 
akceptován odbornou veřejností. Vychází 

z něj, že nyní je pokřtěno v katolické církvi
4 591 000 lidí, tedy 43 % obyvatel ČR.

Stát takto členy církví neeviduje, protože 
k tomu nemá ani občanské, ani daňové důvo-
dy. Do poloviny 20. století bylo náboženské 
vyznání chápáno jako matrikový záznam po-
dobně jako národnost nebo rodinný stav. Do 
nástupu komunismu se při sčítání lidu tento 
údaj také uváděl. Otázka se do sčítání lidu vrá-
tila až po roce 1991. V té době ovšem nebyla 
chápána jako matrikový záznam, nýbrž jako 
prohlášení dané osoby, jímž se k náboženství 
a církvi hlásila. Za věřící se tehdy označilo více 
než 4,5 mil. obyvatel a ke katolické církvi se 
přihlásilo přes 4 miliony osob. V roce 2001 se 
k vyznání přihlásilo o jeden a čtvrt milionu lidí 
méně, stejný procentní pokles zaznamenal po-
čet hlásících se ke katolické církvi. 

Mlčící
polovina
Při sčítání v roce 2011 se otázka vyznání sta-
la dobrovolnou a 44,7 % sčítaných na ni ne-
odpovědělo. Z těch, kteří vyznání uvedli, se
1,082 milionu přihlásilo ke katolické církvi. 
A toto číslo považují úřady i společenské vědy 
za počet katolíků u nás. Kolik dalších věří-
cích zůstalo v oné mlčící polovině, se neví. Jak 
se tedy letos postavit k otázce na náboženské 

S kým mluvit v muslimském světě

FEJETON
Kateřiny Koubové

Mám jednu ostudnou historku 
z doby, kdy mi bylo asi 15 let. 
Teta mi sehnala příjemnou bri-
gádu, očesávání meruněk v druž-

stevním sadu. Řekli nám: Otrhejte tento strom. 
Meruňky sice byly zelené, ale stejně přeci vypa-
daly ty, co se výjimečně objevily v socialistické 
prodejně zeleniny. Hlavou mi šlo: Jsou zelené? 
Řekli otrhat. Neptej se, nepřemýšlej. Zkrátka 
jako ve škole. Mnohé věci se tehdy dělaly naoko, 
pro systém, beze smyslu. Otrhaly jsme se sestře-
nicí kolem dvaceti kilo a z brigády nás vyhnali. 

Dodnes jsem s touto historkou v rodině pro 
smích, ale dovedlo mě to k  tomu, nad prací 
více přemýšlet. Kam vede a má smysl? Roz-
bombardovaný klášter v centru iráckého Mo-
sulu (včetně mešity) zničili fanatici samozva-
ného IS. Zbyly ruiny.  Proč ty ruiny opravovat, 
když křesťané byli z města i ze země vyhnáni? 

	 , kdo se nyní pustili do jejich rekonstrukce, 
nevědí, zda to k něčemu bude, jestli se vůbec 
kdy křesťané vrátí. „Víme však, že nic nezmě-
níme, když nebudeme nic dělat.“ Tímto po-
hledem shrnul aktivity mnoha místních i své 
vlastní francouzský kněz P. Olivier Poquillon 
v rozhovoru pro KT před historickou papež-
skou návštěvou. Kdyby vyrostl u nás, třeba 
by častěji říkal „pro dobrotu na žebrotu“ nebo 
„kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Ovšem on namí-
tá, že kdo nic nedělá, ani ničemu nepomůže. 

Když jsme nedávno psali o chystaném blaho-
řečení polského primase Stefana Wyszyńského, 
natrefi la jsem na jeho vzpomínku ze září roku 
1939. Zpovídal v zákopech jednoho vojáka. Od-
tamtud sledoval pole a rolníka, který právě sel! 
Vydal se za ním: „Všichni utíkají, všichni se bojí, 
a vy tady sejete?“ Zemědělec mu odvětil: „A vy, 
otče, se taky bojíte?“ „Jistě, bojím.“ „Jenže když 
nechám obilí v sýpce, zkazí se. Když je rozsypu 
po poli, vždycky z  toho 
někdo může jíst chleba.“

Zasít má smysl, i když 
hrozí, že to nebudeme 
právě my, kdo sklidí. 
A o čem jiném mají svěd-
čit křesťané než o  ob-
nově života a  vítězství
dobra? 



Tento týden vychází 
nová kniha rozhovorů 
ALEŠE PALÁNA 
nazvaná Nevidím 

ani tmu. Tentokrát 
je celá věnovaná 
výhradně ženám. 
Na co se může těšit 

čtenář a co pro sebe v těchto 
setkáních s šesticí výjimečných žen 
různého věku objevil sám autor, 
náš dlouholetý redakční kolega? 

Po šumavských podivínech, zakladatelce hospi-
ců Marii Svatošové či vědci Janu Konvalinkovi 
se tvými hrdinkami stala šestice žen. Kdo jsou? 

Jsou to ženy, které si v životě vytáhly čer-
ného Petra. Prožily či prožívají věci, kte-
ré by si nikdo z nás nepřál zažít ani na 
vteřinu. Zároveň ale mají sílu a odolnost, 

jaké bychom každou vteřinu sami potřebovali. 
Právě o tom kniha je: o vůli, odpuštění, víře, 
vzdoru, radosti. O tom, co nás přes těžkosti 
dokáže přenést. Byť ta kniha není o covidu, 
kterým dnes všichni chtě nechtě žijeme, mys-
lím, že je velmi aktuální.

Jde o  jakýsi „ženský pandán“ k samotářským 
rozhovorům?
I mezi samotáři byly ženy. A tyhle moje hrdin-
ky ve svém boji většinou ani nejsou samy. Jistá 
návaznost tu ale je: tentokrát pojmenovávám 
jiný způsob, jak nepodlehnout destruktivním 
tlakům. Sám jsem si potřeboval připomenout, 
jak na to, něco se od nich přiučit. Stejně jako 
obdivuju většinu samotářů, kteří žijí ve skrom-
nosti stranou civilizace, obdivuju ženy, které 
se nedají, a přitom zůstávají otevřené a vní-
mavé.

Fotografi emi rozhovory tentokrát doprovodi-
la Alžběta Jungrová. Záměrně jsi přizval foto-
gra� u?
Ano. Přál jsem si, aby ženy fotila žena. Jistý 
handicap je už v tom, že já sám jsem chlap. Ale 
s tím nic nenadělám.

Čtenáři KT už jednu z hrdinek znají – Sieglinde 
Kralikovou, kterou jsi poprvé představil právě 
na našich stránkách. Proč ses k ní vrátil? 
Od chvíle, kdy jsem začal o téhle knize pře-
mýšlet, jsem si přál, aby tam šumavská Něm-
ka paní Kraliková byla. Kvůli tomu, co jako 
maličká holka zažila po válce, když ji české 
okolí zle ostrakizovalo kvůli její národnosti, 
a zejména kvůli tomu, jak dokázala odpustit 
všem, kteří jí ubližovali. Mluvil jsem s ní ně-

kolikrát, díval se jí do očí a do širokého úsmě-
vu – a vím, že to nejsou jen slova, je to oprav-
dové odpuštění. Paní Kraliková je katolička 
a  neskončila jen u  odpuštění soukromého, 
na Šumavě se podílí na organizování mnoha 
akcí, jejichž cílem je porozumění a smíření.
Ejhle, člověk.

Nepodobá se v něčem jiné tvé hrdince, doktorce 
Svatošové?
Vlastně ano. Ve zřetelné racionalitě, praktič-
nosti, neutuchající aktivitě a zároveň v hlubo-
kém spolehnutí se na Boží přítomnost – a ta 
není nijak napomádovaná, nabarvená na růžo-
vo. Je to fascinující kombinace. 

Nebojíš se – při množství knižních rozhovorů, 
které už jsi vydal – že sklouzneš do rutiny?
Jistá rutina snad hrozila, když jsem před 
lety dělal klasické životopisné rozhovo-
ry se známými osobnostmi. Šlo o  rozdíl-
né typy, ale vyprávění se odehrávala v  jis-
tém jednotícím vzorci, což mi přestalo 
vyhovovat. Začal jsem tedy dělat rozhovory
jinak.

Zaměřuji se na to opravdu podstatné, ne-
podstatné vynechávám, ne vždy vyprávím 
chronologicky, některé rozhovory jsou trochu 
jako detektivka: směrují k jasné pointě či jed-
nomu vyústění. Není to rutina, naopak cítím 

svobodu a možnosti, jejichž konec zatím nedo-
hlédnu. Podstatou dobrého rozhovoru je hlav-
ně autentický zájem o druhého. Za člověkem 
nepřicházím primárně jako publicista, nýbrž 
jako přítel. 

Nezměnil se ti za dobu, co se setkáváš s těmito 
nejednou trochu zvláštními lidmi, pohled na 
společnost, na člověka? Existuje vlastně vůbec 
něco jako „normální člověk“, nebo všichni jen 
pod slupkou výchovy zakrýváme pozoruhodné 
nátury?
Vždycky mě zajímaly tzv. malé osudy, okrajo-
vé jevy a obyčejní lidé. To vše je ale třeba dát 
do uvozovek, na těch lidech není vůbec nic 
obyčejného, jen zkrátka nejsou veřejně známí. 
Překvapilo mě však, že tenhle můj zájem sdí-
lí i čtenáři – je skuteč-
ně enormní. Zřejmě 
už máme dost všeli-
jakých celebrit. Kaž-
dý z nás je jedinečný 
a  fascinující. Všich-
ni máme co říct. Jde 
o to, naslouchat a vě-
řit tomu, co kdo říká. 

Alena Scheinostová

Aleš Palán: Nevidím 
ani tmu (Prostor 2021)
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Alena Scheinostová

Unikátní objev, který zcela mění 
pohled na hudební kulturu 
přemyslovských Čech, učinili badatelé 
v Národní knihovně České republiky.

Dva dvojlisty s notovým zápisem ob-
jevil koncem února v nově obohace-
ném digitálním archivu NK ČR ba-
datel Dominique Gatté z Katolické 

teologické fakulty univerzity ve Štrasburku. 
Byly použity jako vazba novějšího rukopisu, 
a  to středověké encyklopedie o zemědělství 
Ruralia commoda. Daný svazek ve své době vel-
mi populárního díla Petra Crescentia vznikl 
ve druhé čtvrtině 15. století pro člena pražské 
univerzity.

Nalezené listy s notami jsou však o celá dvě 
století starší. „Ve středověku byly staré a ne-
potřebné rukopisy běžně využívány k výrobě 
vazeb nových knih,“ vysvětlil novinářům Jan 
Vojtíšek, vedoucí Oddělení rukopisů a starých 
tisků NK ČR. Tak se staly knihvazačským ma-
teriálem také tyto zápisy, prokazatelně vzniklé 

v Paříži v okruhu umělců kolem právě vybudo-
vané katedrály Notre Dame.

Ve střední Evropě nebyly až do tohoto ob-
jevu žádné tak starobylé doklady pařížské hu-
dební kultury vůbec známé. Odborníci proto 
dlouhá léta věřili, že přemyslovské Čechy byly 
pouhou hudební periferií. Náhodný Gattého 
nález ovšem tento předpoklad staví na hlavu.

Čechy centrem 
hudební kultury?
„V polovině 13. století byla Paříž centrem ev-
ropské ‚moderní‘ hudební kultury a dlouho 
se předpokládalo, že české země s touto kul-
turou neměly žádný kontakt. Nebyly pro to 
naprosto žádné pramenné doklady,“ přiblížila 
pro KT Hana Vlhová-Wörner, vedoucí projek-
tu Staré mýty, nová fakta při Akademii věd 
ČR a  Filozofické fakultě UK Praha. Právě 
její tým teď nalezené fragmenty prozkoumá. 
„Nyní víme, že kontakt existoval: tyto skladby 
byly velmi pravděpodobně napsány v Paříži, 
protože u nás to v té době takto nikdo neu-
měl, a pak se dostaly do Prahy. České země 

by tak mohly vystoupat na výsluní mezi ne-
mnoho evropských center, která byla s paříž-
skou hudební kulturou ve styku,“ doplnila
vědkyně.

V tomto duchu nyní bude na místě znovu 
projít a přehodnotit dochované české hudební 
památky ze 14. a 15. století, protože se u nich 
až dosud možný francouzský vliv vůbec ne-
zvažoval. Totéž platí i pro evropskou dobo-
vou hudbu.

Do dnešní doby se z 13. století dochovaly, 
co se týká chrámové hudby tohoto typu, vedle 
několika fragmentů pouze tři kodexy. Z Paříže 
pocházejí dva z nich, jeden údajně pro paříž-
skou Sainte-Chapelle ve starém královském 
paláci objednal roku 1248 král Ludvík Svatý – 
tento rukopis je dnes uložen ve Florencii. „Prv-
ní zmínku o této památce máme až z poloviny 
15. století, kdy jej rodina Medici ve Floren-
cii pořídila pro svou sbírku. Co se s kodexem 
dělo v předchozích dvou stech letech, nevíme 
a patrně už ani nezjistíme,“ uvedla Hana Vlho-
vá-Wörner s tím, že stejné je to i v případě sou-
časného českého nálezu. Jak se noty do Čech 
dostaly a zda zde tuto hudbu někdo provozo-
val, bude předmětem výzkumu jejího týmu; 
pravděpodobně ovšem zůstane u hypotéz.

Již nyní je však jasné, jaké skladby nalezené 
fragmenty zachycují. „Jde o šestici tzv. organ 
– dvojhlasých zpracování mešních a hodinko-
vých zpěvů. Jedním z nich je například hym-
nus k Nanebevzetí Panny Marie ‚ Alleluia Post 
partum Virgo‘. A s jistotou víme, že jde o zlo-
mek většího celku, patrně celého kodexu s tím-
to repertoárem,“ potvrdila expertka. Skladby 
tohoto typu poprvé v historii evropské hudby 
využívaly pravidelný rytmus a notový zápis.

Ač bádání o středověké hudbě v pražském 
univerzitním prostředí (spojené především 
se jménem hudebního vědce Jana Ciglbaue-
ra) i o vlivech francouzské dobové hudební 
tvorby v  liturgii pražské arcidiecéze (které 
zkoumá právě Vlhová-Wörnerová) má už jis-
tou tradici, na mnohé objevy se teprve čeká. 
„Rukopisnými hudebními fragmenty – zlom-
ky starších památek použitých jako vazby 
nebo obaly novějších rukopisů – se u  nás 
dosud nikdo systematicky nezabýval a  je to 
úkol, který čeká na nastupující generaci ba-
datelů. Je totiž pravděpodobné, že se po-
dobných překvapení v kodexech skrývá více 
a my pak budeme moci přepsat řadu hypo-
téz, které jsme si o nejstarší hudbě vytvořili,“
uzavírá vědkyně.

Mimořádnou inscenaci
Divadelního spolku JEDL
Zahradníček / Vše mé je tvé ocenila 
hned dvakrát porota letošních 
Cen divadelní kritiky.

Komorní představení k 115. výročí na-
rození perzekvovaného katolického 
básníka Jana Zahradníčka se stalo 
inscenací roku 2020 a herečka Lu-

cie Trmíková, která zde ztvárňuje básníkovu 
ženu Marii, získala hlavní ocenění v kategorii 
ženský herecký výkon. Hru Zahradníček / Vše 
mé je tvé Trmíková vytvořila společně s reži-
sérem Janem Nebeským. Soubor si navíc při-
psal cenu pro nejlepšího herce – tu získal Ka-
rel Dobrý za výkon v  inscenaci JEDLu Malý 
stvořitel / Der kleine Fratz, kde představuje bu-
doucího spisovatele Franze Ka u jako mladé-
ho chlapce. Za stejný výkon již Dobrý obdr-
žel Cenu Divadelních novin, udělovanou loni
na podzim. 

Spolek JEDL se snaží udržet kontakt s di-
váky i během celostátního lockdownu. Novou 
cestou je vytváření online výstav. Na webu jedl.
squarespace.com/virtualni-galerie lze aktuálně 
navštívit výstavu obrazů Igora Korpaczewské-
ho, jež vznikly při reprízách představení Dvojí 
domov / Z Čepa. Přibližně šestiminutovou pro-
cházku obrazy doprovází recitace textů kato-
lického spisovatele Jana Čepa v podání Lucie 
Trmíkové a hudba Martina Dohnala. Čerstvě 
pak přibyla galerie děl různých umělců, kteří 
svou tvorbou doprovodili představení JEDLu 
Médeia. (sch)

Starou hudbu z Notre Dame prý znala i Praha

Katoličtí básníci slovem a obrazem

Recitací i zpěvem textů Jana Čepa doprovází virtuální výstavu Igora Korpaczewského herečka spolku JEDL Lucie Trmíková. Snímek Zuzana Lazarová 

Šest žen, které si vytáhly černého Petra



Svatá Terezie Benedikta
od Kříže

V době, kdy se nad Evropou stahovaly 
mraky válečné katastrofy, sepsala 
Edith Steinová, konvertitka ze 
židovství a budoucí karmelitská 
světice, následující verše věnované 
svatému Josefu. Také dnes žije svět 
v nejistotě a strachu. Vložme je tedy 
do Josefových věrných dlaní. 

Nad námi těžká a temná mračna,
zvítězila snad noc
a světlo už nikdy nezasvitne? 
Náš Otec, ten, co přebývá na výšinách,
se od nás odvrátil?
Srdce tísní obavy a neustálý strach –
a pomoc nepřichází.
Pohleď však – 
paprsek vítězně proráží mraky
a na zem shlíží jasná hvězda,
jako pohled mého otce, laskavý a mírný.
Vezmu teď všechny naše strachy
a pozdvihnu je vzhůru,
vložím je do těch věrných dlaní.
Přijmi je, prosím,
svatý Josefe, a pomoz!

Zemi bičují vichřice a bouře.
Duby, které svými kořeny prorůstaly
až k srdci země

a jejichž koruny hrdě vzhlížely k nebi,
leží teď vyvrácené; 
a všude kolem strach ze zkázy.
Nezničí snad síla vichrů
i pevný hrad víry?
Nezřítí se jeho posvátné pilíře?
Naše paže jsou slabé – kdo nám pomůže?
S prosbou vzpínáme své ruce k tobě:
stejně jako Abrahám jsi otcem víry,
tvou silou je duch dětství,
svou pokorou a čistotou činíš zázraky:
svatý Josefe,
ochraňuj chrám Nové smlouvy,
pospěš mu na pomoc!

Budeme-li odtud muset odejít
a hledat útočiště v cizí zemi,
kráčej před námi,
věrný průvodce nejčistější Panny,
drahý ochránce Božského Dítěte,
věrný a starostlivý otče.
Betlém, Nazaret, a dokonce i Egypt
se stanou naší vlastí,
jen když ty zůstaneš s námi.
Tam, kde jsi, sesílá nebe své požehnání.
Následujeme tě
a s plnou důvěrou se držíme tvé ruky:
svatý Josefe, pomoz!

Báseň napsala sv. Terezie Benedikta od Kříže 
(Edith Steinová) 19. března 1939, krátce 
před vypuknutím druhé světové války.

Milada J. Burgerová: 9 dní ruku v ruce 
se svatým Josefem (Paulínky 2021)
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Svatý Josefe, pomoz!

Bartolomé Esteban Murillo: Svatý Josef.
 Repro KT

Stále ještě potřebujeme svaté
Svatí jsou našimi hrdiny a hrdinkami; sto-
jí za to být katolíkem v naději, že může-
me být jako oni. Je dobré stát na ramenou 
těchto obrů, těchto svobodných, chudých, 
láskou žijících lidí.

Katolicismus ve své nejlepší podobě chce 
člověku dopřát svobodu světce. Může vést 
člověka po cestě moudrosti, univerzální tra-
dice, která zahrnuje Abraháma, Sáru, Moj-
žíše, proroky, Ježíše, Marii a dva tisíce let 
světců. Svatí jsou, tak jako my všichni, hříš-
níci, kterým bylo odpuštěno. Svatí se ale 
zachovali ve stavu odpuštění a nebyli pře-
moženi hříchem. Mnozí z nich – povězme 
upřímně – byli lidé nevědomí, předpojatí, 
zlomení a neurotičtí. To mi dává naději.

Byl jsem daleko víc inspirován, motivo-
ván a povzbuzován ve svém katolictví čte-
ním životopisů a životů svatých než jakou-
koli teologickou knihou. Byli to hrdinové 
a hrdinky, kteří formovali mé ideály mladé-
ho muže. Richard Rohr

P. Zdeněk Jančařík SDB

Postní doba vrcholí, brzy budeme 
slavit křesťanské Velikonoce, i když 
nejspíš zase v lockdownu. A možná 
i my bychom právě v tuto chvíli 
nejraději použili Ježíšova slova 
z nedělního evangelia (Jan 12,20-33): 
„Otče, vysvoboď mě od té hodiny!“ 

Na židovský svátek Pesach se Ježíš vy-
pravil do Jeruzaléma, aby s učední-
ky slavil Poslední večeři. Jeruzalém 
se měl stát svědkem jeho utrpení 

a vítězství nad smrtí. Ještě předtím ale zmiňu-
je evangelista Jan několik epizod, které jsou 
předehrou toho, co bude následovat. 

Dotknout se Ježíše
Vidět Ježíše, moci se ho dotknout, „zakusit“ 
ho, je touhou poutníků, kteří o svátcích při-
šli do Jeruzaléma. Motiv: „Pojďte a uvidíte!“ 
se v evangeliu podle Jana opakuje vícekrát, 
hned na začátku evangelia po bezprostředním 
setkání s ním prahnou první učedníci. Tento-
krát však po doteku netouží učedníci, nýbrž 
„pohané“.

Kdo to jsou ti „pohané“ z evangelia – a kdo 
jsou „pohané“ pro nás? V ekumenickém pře-
kladu jsou označeni jako „Řekové“, v  litur-
gickém překladu Bognerově jako „pohané“. 
Konkrétně v tomto úryvku jsou to lidé, kteří 
pocházeli z galilejské Betsaidy čili z oblasti, 
která byla Ježíšovi důvěrně známá. Přesto Je-

žíše při jeho putování po Galileji nepotkali. 
Nejspíš nešlo o Židy řeckého jazyka, ale spíš 
o „helénisty“, tedy ty, o nichž Lukáš říká, že 
to byli „pohané, kteří uvěřili v jediného Boha“ 
(Sk 17,17). 

Za jejich přáním nestojí prostá zvědavost, 
nýbrž touha poznat a uvěřit. Proto evange-
lista Jan užívá slova „idein“ pro „vidět“ – to 
znamená vidět navzdory povrchnímu zdání. 
� to „Řekové“ touží poznat Ježíšovu identitu, 
nechtějí se s ním pouze setkat a obdivovat ho. 
Pohané jsou v evangeliích často protipólem 
některých Židů (typizovaných v evangelních 
farizejích a zákonících), kteří odmítají skuteč-
né hlubinné setkání s Ježíšem.

Pšeničné zrno 
musí zemřít
Zvláště od křesťanů dosud slýcháme, že ně-
kdo žije nebo jedná jako „pohan“. Většinou 
mají lidé na mysli, že dotyčný „nechodí do 
kostela“, nepřijímá svátosti, tudíž nevěří. 

Jako nálepka se to slovo hodí, ovšem dané-
ho člověka degraduje na pouhého „pohana“, 
„ateistu“ nebo „agnostika“, kohosi „zvenčí“. 
A právě k těmto lidem jsme v naší společnos-
ti posláni spíš než ke komukoli jinému! To 
oni by pro nás měli být ti Zacheové, „blízcí 
i vzdálení“, kteří se možná ptají slovy neděl-
ního evangelia: „Rádi bychom uviděli Ježíše“
(Jan 12,21).

Ježíš nereaguje na touhu pohanů po setká-
ní s ním jako na začátku čtvrtého evangelia: 
„Pojďte a uvidíte!“ (Jan 1,39), ale odkazuje je 
na „hodinu oslavení“, tedy na hodinu svých 
pašijí. Pšeničné zrno musí padnout do země 
a zemřít, aby nezůstalo samo. Zdánlivě zmaře-
né zrno však přinese hojný užitek. 

Cizí neznamená 
ohrožující
Když se koncem 16. století dostal na čín-
skou pevninu slavný jezuitský misionář Ma-
tteo Ricci, narazil na „pohany“, k nimž měl 

jako studovaný a kultivovaný Evropan vel-
kou úctu a  poměřoval zcela jinou civiliza-
ci pokornýma očima. Pochopil, že „cizí“ ne-
znamená „ohrožující“, a setkávání s čínskými 
mandaríny a mocipány pro něho bylo sou-
částí vzdělávání, které u  jezuitů nikdy ne-
končí. 

Jako malé dítě se ve své dospělosti musel 
učit čínštinu, tolik odlišnou od všech evrop-
ských jazyků, a po krůčkách se snažil pocho-
pit konfuciánskou kulturu. Musel spekulovat 
o  tom, jak buddhistům a  taoistům přiblížit 
koncept jediného Boha. 

Aby se „pohanům“ přiblížil, oblékal se jako 
buddhistický mnich, jen nosil odlišnou čtyř-
hrannou čepici. Dokonce hledal čínské jméno 
pro křesťanského Boha, protože čínština po-
dobný výraz pro jednoho Boha jako latinské 
„Deus“ tehdy neměla. Jako ono zrno z evan-
gelia této neděle, musel v něm starý člověk 
odumřít, aby přinesl hojný užitek „k větší slá-
vě Boží“.

Autor je šéfredaktor
Salesiánského magazínu

Kdo jsou pro nás pohané?

Znovu objevit Krista 
Pokud je pravda to, jak někdo příhodně 
poznamenal, že křesťanství není v prvé řadě 
nauka, ale tvoří ho především osoba – Ježíš 
Kristus, pak z toho nutně vyplývá, že nej-
důležitější je hlásat tuto osobu a také vztah, 
který k ní člověk má. V tom také spočívá 
počátek veškeré pravé evangelizace. Pře-
vrátit toto pořadí a postavit nauku a mrav-
ní závazky evangelia nad setkání s Ježíšem 
by bylo stejné jako zařadit železniční vozy 
před lokomotivu, která je má táhnout.

V souvislosti s tím však dnes vyvstává zá-
važný pastorační problém. Církve se silnou 
věroučnou a teologickou tradicí občas zjiš-
ťují, že se nacházejí v nevýhodě, jejímiž pří-
činami jsou bohatá a ucelená nauka a také 
institucionalizovaná podoba. To jim pak 
ztěžuje působení ve společnosti, která do 
značné míry ztratila křesťanskou víru, a po-
třebuje proto začít zase od začátku, to zna-
mená znovu objevit Ježíše Krista.

Raniero Cantalamessa 

K postní době patří modlitba křížové cesty. Snímek Pixabay
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Ne 21. 3. 270 299 783 881 270 300 387 433 813 914 388 434 388 434 388 434 389 435 273 302 389 435 818 919 389 435 389 435 268 297 390 436 823 924 390 437 391 437 391 437 389 435 1242 1379

Po 22. 3. 270 299 783 881 270 300 828 929 828 930 392 438 392 439 392 439 393 439 273 302 393 440 833 935 393 440 393 439 268 298 838 940 838 940 394 441 394 441 394 441 393 439 1247 1384

Út 23. 3. 270 299 783 881 270 300 843 946 843 946 395 442 395 443 395 443 396 443 273 302 396 443 849 952 396 444 396 443 268 298 853 957 853 957 397 445 398 445 398 445 396 443 1250 1387

St 24. 3. 270 299 783 881 270 300 858 963 858 963 399 446 399 446 399 447 400 447 273 302 400 447 863 968 400 448 400 447 1331 1474 1332 1475 1332 1475 1334 1477 1334 1478 1335 1478 1338 1481 1238 1374

Čt 25. 3. 1335 1478 783 881 1335 1479 1336 1480 813 914 1337 1480 1337 1480 1337 1481 1338 1481 273 583 1338 1481 1264 1402 1338 1482 1338 1481 1339 1483 1340 1484 1340 1484 1342 1486 1343 1487 1343 1487 1338 1481 1242 1379

Pá 26. 3. 270 299 783 881 270 300 890 997 890 997 406 454 406 454 406 455 407 455 273 302 407 455 895 1003 407 455 407 455 268 298 900 1008 901 1008 408 457 408 457 408 457 407 455 1260 1398

So 27. 3. 270 299 783 881 270 300 906 1014 906 1014 409 458 409 458 410 459 410 459 273 302 410 459 911 1019 410 460 410 459 412 461 416 465 916 1025 416 465 416 465 417 466 419 468 1238 1374

Čísla uvedená v tabulce jsou stránkami Breviáře pro laiky. První číslo v pořadí uvádí stranu ve starším vydání, tučné pak ve vydání novém. Modlitba breviáře nabízí více možností, volíme tu nejjednodušší. 

1. ČTENÍ Jer 31,31-34
Prorok Jeremiáš doprovází tragické 
roky před pádem Izraele do babylon-
ského zajetí (586 př. Kr.), které pro-
běhlo ve dvou vlnách. Náš text spa-
dá do období po první vlně. Izrael je 
konstituován jako lid mající s Bohem 
smlouvu. Porušením příkazů smlouvy 
přestává dokument platit a Bůh od-
stupuje od ochrany. Izrael ale poru-
šuje smlouvu téměř nepřetržitě. Může 
Bůh tento stav změnit?

Čtení z knihy proroka Jeremiáše
Hle, blíží se dni – praví Hospodin 
– kdy sjednám s Izraelovým a Ju-
dovým domem novou smlouvu: ne 
jako byla smlouva, kterou jsem sjed-
nal s jejich otci, když jsem je vzal 
za ruku, abych je vyvedl z egyptské 
země; smlouva, kterou zrušili, ač-
koli já jsem byl jejich pánem – pra-
ví Hospodin. Taková bude smlouva, 
kterou sjednám s Izraelovým domem 
po těch dnech – praví Hospodin: Vlo-
žím svůj zákon do jejich nitra, napí-
šu jim ho do srdce, budu jim Bohem 

a oni budou mým lidem! Nebude již 
učit druh druha, bratr bratra: „Po-
znej Hospodina!“ Neboť mě poznají 
všichni od nejmenšího do největšího 
– praví Hospodin. Jejich nepravos-
ti jim odpustím a na jejich hřích už
nevzpomenu.

MEZIZPĚV Žl 51,3-4.12-13.14-15
Kající žalm je modlitbou krále Davida 
(kolem r. 1000 př. Kr.), který zhřešil. 
Zároveň je modlitbou kajícníka re-
fl ektujícího události, od nichž se odví-
jelo první čtení. Vyjadřuje nejen lítost, 
ale i víru v Boží milosrdenství.

* Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své 
milosrdenství, pro své velké slitování 
zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě 
smyj mou vinu a očisť mě od mého 
hříchu.
*
Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve 
mně ducha vytrvalosti. Neodvrhuj mě 
od své tváře a neodnímej mi svého 
svatého ducha.

*
Vrať mi radost ze své ochrany a posil-
ni mou velkodušnost. Bezbožné budu 
učit tvým cestám a hříšníci se budou 
obracet k tobě.
*

2. ČTENÍ Žid 5,7-9
Jeden z nejobtížnějších textů No-
vého zákona vysvětluje, že Ježíš je 
nový velekněz přinášející jednou 
provždy oběť, která nám otevře-
la cestu k Bohu (4,14-16). Násle-
dují argumenty dokazující, že Ježíš 
je pravý velekněz (5,1-9). Klíčový 
je pak pojem Kristovy poslušnosti
(věrnosti).

Čtení z listu Židům 
(Bratři!) Kristus v době, kdy jako 
člověk žil na zemi, přednesl s nalé-
havým voláním a se slzami vroucí 
modlitby k tomu, který měl moc ho 
od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen 
pro svou úctu (k Bohu). Ačkoli to 
byl Syn (Boží), naučil se svým utr-
pením poslušnosti. Když tak doko-

nal (své dílo), stal se příčinou věčné 
spásy pro všechny, kteří ho poslou-
chají.

EVANGELIUM  Jan 12,20-33
Týden před Velikonocemi vjíždí Je-
žíš do Jeruzaléma. Druhého dne 
se setká s řeckými poutníky („po-
hany“). A právě zde zaznívá po-
jem „přišla hodina“, který vyjadřuje 
jedno z tajemství Janova evangelia 
(srv. rozhovor v Káně Galilejské, Jan 
2). Ježíš ví, co ho čeká, ale také ví, 
jak zásadní je projít touto hodinou
záchrany.

Slova svatého evangelia
podle Jana
Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzalé-
ma jako poutníci, aby se o svátcích 
zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří 
pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl 
z galilejské Betsaidy, a prosili ho: 
„Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ 
Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej 
a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. 
Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, 

kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, 
amen, pravím vám: Jestliže pšeničné 
zrno nepadne do země a neodumře, 
zůstane samo; odumře-li však, při-
nese hojný užitek. Kdo má svůj život 
rád, ztratí ho; kdo však svůj život na 
tomto světě nenávidí, uchová si ho 
pro život věčný. Jestliže mi kdo chce 
sloužit, ať mě následuje; a kde jsem 
já, tam bude i můj služebník. Jestli-
že mi kdo slouží, Otec ho zahrne po-
ctou. Nyní je moje duše rozechvěna. 
Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od 
té hodiny? Ale právě kvůli té hodi-
ně jsem přišel. Otče, oslav své jmé-
no!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil 
jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam 
stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmě-
lo. Jiní říkali: „To k němu promluvil 
anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas 
se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. 
Nyní nastává soud nad tímto svě-
tem, nyní bude vládce tohoto světa 
vypuzen. A já, až budu ze země vy-
výšen, potáhnu všechny k sobě.“ 
Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí
zemře.

neděle 21. 3.  Jan 12,20-33
Ježíšův smutek z nepochopení byl 
oprávněný. Kéž mu to moje vnímavé 
srdce vynahradí! Kéž se nechám opa-
novat jeho láskou.

pondělí 22. 3.
 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Soudci, kteří jednají podle zdání, ve-
dou národ do záhuby. Moudrost Da-
nielova ( jeho jméno znamená: Bůh 
zjednává právo) zachránila nevin-
nou dívku. Kéž Bůh pomůže k právu 
i dnes! Možná i skrze mne.

úterý 23. 3. Nm 21,4-9
Reptání a stížnosti na cestě ke svo-

bodě jsou nám povědomé. Můžeme 
reptajícímu lidu – i sobě – poukázat 
na Kristův kříž.

středa 24. 3. Dan 3,14-20.91-92.95
Onen čtvrtý muž v peci, podobný Bo-
žímu Synu, vstoupil do utrpení mladí-
ků. Náš Pán provází ty, kdo jsou i dnes 
pro svou víru vrháni do plamenů.

čtvrtek 25. 3. – slavnost Zvěstování Páně
 Lk 1,26-38
Mariin souhlas si připomínáme vždy 
při modlitbě Anděl Páně. Nezevšed-
nělo však mé křesťanství? Jsem ocho-
ten vydat se do nejistoty a dát se 
k dispozici jako Maria?

pátek 26. 3.  Jer 20,10-13
Když i přátelé číhají na můj pád, bude 
můj vztah k Hospodinu nejužší. Kéž 
si to uvědomím a nepropadnu nikdy 
zoufalství!

sobota 27. 3.  Ez 37,21-28
Mnohé modly a „bůžci“ jsou i dnes na 
překážku sjednocení: člověka s Bo-
hem, ale i na překážku sjednocení 
s církví. Dokážu rozlišit a odložit to 
nepodstatné? Toužíme opravdu být 
jeho lidem?

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského

21. 3. – 5. neděle postní
Barva fi alová, mše vlastní. 
1. čtení Jer 31,31-34
Žl 51,3-4.12-13.14-15, 
odp.: Stvoř mi čisté srdce, Bože! 
2. čtení Žid 5,7-9
Evangelium Jan 12,20-33
Místo těchto perikop se dnes mohou 
číst všechna čtení z ročního cyklu A.
Krédo, preface 1. nebo 2. postní 
(čte-li se evangelium o Lazarovi 
z nedělního cyklu A, má tato mše 
vlastní prefaci), 
na konci mše modlitba nad lidem. 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 1. týdne.

22. 3. – pondělí po 5. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Dan 13,1-9.15-17.19-30.
33-62 
Žl 23,1-3a.3b-4.5.6, 
odp.: I kdybych šel temnotou rokle, 
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. 
Evangelium Jan 8,1-11

23. 3. – úterý po 5. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Nm 21,4b-9 
Žl 102,2-3.16-18.19-21, 
odp.: Hospodine, slyš modlitbu mou 
a volání mé ať pronikne k tobě! 
Evangelium Jan 8,21-30

24. 3. – středa po 5. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Dan 3,14-20.91-92.95 
Dan 3,52a.52b.53.54.55.56, 
odp.: A svrchovaně chvályhodné 
a velebené navěky. 
Evangelium Jan 8,31-42
Nešpory 1. z následující slavnosti. 
Modlitba před spaním 1. nedělní.

25. 3. – Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Modlitba uprostřed dne má žalmy 
z doplňovacího cyklu. 
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Iz 7,10-14
Žl 40,7-8a.8b-9.10.11, odp.: Hle, 
přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 

2. čtení Žid 10,4-10
Zpěv před evangeliem: 
(Aleluja.) Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi. 
Viděli jsme jeho slávu. (Aleluja.) 
Evangelium Lk 1,26-38
Krédo (při slovech Skrze Ducha Sva-
tého… stal se člověkem se klečí), pre-
face vlastní. Nelze použít čtvrté anafo-
ry. Modlitba před spaním 2. nedělní.

26. 3. – pátek po 5. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Jer 20,10-13 
Žl 18,2-3a.3b-4.5-6.7, 
odp.: Ve své tísni jsem 
vzýval Hospodina, a vyslyšel mě. 
Evangelium Jan 10,31-42

27. 3. – sobota po 5. neděli postní 
Barva fi alová, ranní mše feriální.
1. čtení Ez 37,21-28 
Jer 31,10.11-12ab.13, 
odp.: Hospodin bude nad námi bdít 
jako pastýř nad svým stádem. 
Evangelium Jan 11,45-56
Nešpory 1. a večerní mše z následu-
jící neděle.

28. 3. – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Žehnání ratolestí a průvod.
Začátek dnešních obřadů (před prů-
vodem) se má konat mimo hlavní 
kostel (v jiném kostele nebo na ně-
kterém jiném vhodném místě), nebo 
alespoň mimo presbytář.
Barva červená, mše vlastní. 
1. čtení Iz 50,4-7
Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24, 
odp.: Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mě opustil? 
2. čtení Flp 2,6-11
Zpěv před evangeliem: Kristus byl 
poslušný až k smrti, a to k smrti na 
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal 
mu Jméno nad každé jiné jméno. 
Evangelium Mk 14,1-15,47
Krédo, preface vlastní, 
na konci mše modlitba nad lidem. 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 2. týdne. (hfr)

Trpělivost přináší růže! Čekat se učí-
me odmalička – až přijde maminka, až 
přijdou Vánoce, až přijde řidičský prů-
kaz a domnělá nezávislost… Někdy 
něco uspěcháme a růže se nedostaví, 
jindy mají hodně ostnů, občas však ra-
dost z nich překoná naše očekávání.

Jeremiáš babylonské vyhnance 
i Pán Ježíš apoštoly (a pohany) v dneš-
ních čteních vyzývají k trpělivosti. „Blí-
ží se dni, …kdy sjednám s Izraelovým 
a Judovým domem novou smlouvu.“ 
„Až budu ze země vyvýšen, potáh-
nu všechny k sobě.“ Proč Bůh čeká? 
Vždyť už máme (alespoň nějaké) ka-
jící smýšlení a dokonalí stejně nebu-
deme! Jaké má důvody k odkládání?

Podívejme se na ono teologické „už 
a ještě ne“ ze třech úhlů. Prvním je náš 
vlastní vývoj. Všichni víme, že leccos 
není tak jednoduché, jak se nám před 
lety zdálo. Pravděpodobně jsme dříve 
byli radikálnější, rychlejší, měli jsme 
více sil a možná naopak méně pocho-
pení pro druhé. Zkušenost, jíž nelze 
dosáhnout jinak než časem, nám vět-
šinou rozšířila obzory (pokud jsme se 

neuzavřeli do ulity). Vidíme více sou-
vislostí, naše úsilí a cíle jsou s léty snad 
přece jen hlubší. Získat odpuštění po 
určité době zrání znamená více si ho 
uvědomovat a cenit.

Druhým úhlem je Boží působení 
v čase. Uveďme příklad. Budeme-li ve 
vězení, může Bůh „dopustit“, že bu-
deme propuštěni hned – třeba do re-
voluce, kde vzápětí přijdeme o život. 
Nebo může počkat na následnou dik-
taturu – a nechat nás v útlaku přijít 
o ideály. Anebo nám může připravit 
cestu na svobodu do prostředí, kde 
se budeme moci rozvíjet a nést plo-
dy, i když takové podmínky ve spo-
lečnosti nastanou až za delší dobu. 
Jde jen o příklad, skutečnost samo-
zřejmě může být jiná (někdy dokon-
ce opačná). Druhým úhlem pohledu 
mám na mysli, že Bůh využívá čas, 
aby v něm sám něčeho mezi lidmi 
a s lidmi kolem nás dosáhl. V dneš-
ních biblických úryvcích to zname-
nalo, že perský král Kýros nejdříve 
musí porazit Novobabylonskou říši, 
aby mohl pustit vyhnance domů, a že 

Pán Ježíš nejdříve musel porazit smrt, 
aby se teprve tím v plnosti zjevilo jeho
mesiánství.

Třetí aspekt se pak týká přítomné 
chvíle. Je dítě ošizeno, když si jako 
malé musí hrát a nemůže hned samo-
statně obchodovat na burze? Má si 
dospívající naříkat, že ještě nemůže 
vychovávat vlastní děti, a čerstvý do-
spělý lkát, že se mu prozatím odpírá 
radost z vnoučat? Přítomná chvíle má 
smysl nejen vzhledem k budoucnosti, 
ale i sama o sobě. Je pro mě Božím 
darem, stejně jako jsem v ní já sám 
darem druhým i sobě. Babylon nebyl 
jen křížem, stejně jako tři roky, kte-
ré apoštolové prožili v těsné blízkos-
ti Pána, nebyly jen „navíc“. Zaslíbení 
proměňuje současnost, nečiní ji však 
zbytečnou.

Co s přítomnou chvílí? Velikonoce 
tu ještě nejsou, konec covidu-19  (za-
tím) také ne. Přesto máme Kristovo 
slovo, že život vyhraje. Jak je pro mě 
současnost darem, jak jsem já darem 
naděje druhým?

P. AMBROŽ ŠÁMAL OPraem.

Proč Bůh čeká?
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
�  15. 3.  oslavila
95. narozeniny paní 
Josefa Páralová z Ví-
sek u Letovic. Děkuje-
me jí za příklad mod-
litby i života a do každé 
další chvíle vyprošuje-

me Boží požehnání. Babičko, jsme rádi, 
že Tě pořád máme. Děti, vnoučata a pra-
vnoučata z rodiny Vybíhalovy a Páralovy. 
 ŽV 12–2433
� 18. 3. 2021 se dožívá 98 let paní
B. Barochová. Do dalších roků přejeme 
zdraví a Boží požehnání. Přátelé z Lysé 
nad Labem. ŽV 12–2396

� P. Josef Jahoda, 
kněz,  Brno-Králo-
vo Pole, 18. 3. oslaví 
své životní jubileum
70 let života. Život buď 
Ti mořem a Ty loďkou 
v něm, Boží přátelství 

Tvým veslem, Láska kormidlem. Vše nej-
lepší k Tvým narozeninám! Bůh a sv. Jo-
sef Ti žehnej v příštích letech a P. Maria 
s andělem strážným ochraňuj. Ze srdce 
přeje a vyprošuje Tvá sestra s rodinou. 
 ŽV 12–2400

� Dne 22. 3. se dožívá osmdesáti let 
naše milovaná maminka, babička 
a prababička, paní Josefa Šmotková 
z Dolní Lhoty u Luhačovic. Milovaná 
maminko, k tomuto významnému ži-
votnímu jubileu Ti do dalších let života 
vyprošujeme hojnost Božího požehná-
ní a ochranu Panny Marie Svatohos-
týnské. S úctou a vděčností za Tvoji 
velkou lásku a  modlitby vzpomínají 
a děkují děti s rodinami.  ŽV 12–2420

SLUŽBY – PRÁCE
� Psychoterapie pro děti a dospělé, 
Praha 5 (hrazeno VZP). Mgr. Ročovská, 
mob.: 728 624 099, www.systemikapraha.
cz  B 12–2326

VZPOMÍNÁME
� Dne 15. 3. 2021 by 
se paní Mgr. Marie 
Minaříková  dožila 
70 let. Byla dlouhole-
tou varhanicí ve Vese-
lí nad Moravou. Prosí-
me, vzpomeňte s námi 

v modlitbě. Bratr s rodinou. V 12–2404

� Náš milovaný ta-
tínek, pan MUDr. 
Miroslav Marty-
kán, lékař-internista 
ve Velké Bíteši, by se 
dne 18. 3. 2021 do-
žil 90 let. S  láskou 

a vděčností vzpomínají manželka Jiřina, 
dcera Miroslava s manželem Tomášem 
a vnoučata Klára a Tomáš. Kdo jste jej 
znali, věnujte mu prosím s námi tichou 
vzpomínku a modlitbu. V 12–2391
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PLÁTCE  Roční předplatné 780 Kč   Zahájení odběru1) ................................

ZPŮSOB
PLATBY:

Poukázkou: SIPO spoj. č.:

E-PLATBA – e-mail:

Jméno
a příjmení:

Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

ODBĚRATEL (Vyplňte pouze v případě, že údaje nejsou shodné s plátcem nebo předplatné 
objednáváte jako dárek.)

Jméno
a příjmení:

Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

Předplatitelský vztah se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.
1) Pokud není písemně zrušeno, předplatné se automaticky prodlužuje.

Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!

Platí pouze pro nové objednávky od prvního 
uvedení této nabídky v KT až do vyčerpání 

zásob, případně do zveřejnění nové.

Objednávku zašlete na adresu redakce KT,
Antala Staška 40, 140 00 Praha 4, tel.: 224 250 395,

nebo e-mailem: podhorska@katyd.cz

Každý nový roční 
předplatitel získá knihu

BŮH V KARANTÉNĚ
od nakladatelství BIBLION

a přírodní doplněk stravy
na posílení imunity

Immun44 
od VEGALL Pharma s.r.o.

Mám zájem o dárek 
(zaškrtněte)

�  Dne 20. března 
2021 uplynou 4 ro-
ky od chvíle, kdy Pán 
povolal naši milova-
nou maminku Fran-
tišku Čechovou z Dol-
ních Životic. S láskou 

a s vděčností vzpomíná šest dětí s rodi-
nami.  V 12–2393

� Dne 20. 3. 2021 
by se dožil 50 let náš 
drahý syn a  bratr 
Bernard Petr Sla-
boch OPraem., fa-
rář na Svatém Ko-
pečku u Olomouce. 

Dne 7. 1. 2020 si ho Pán zavolal k so-
bě. O  modlitbu a  vzpomínku prosí
zarmoucení rodiče, bratr s  rodinou 
a babička.  V 12–2407

�  Věčnou radost 
u  sebe ať dá Pán své-
mu věrnému knězi
P. Zdeňku Pirunčí-
kovi. Dne 25. 3. při 
mši sv. vzpomeneme
25. výročí úmrtí. Za 

modlitbu děkují neteře. V 12–2328

RŮZNÉ
� ANTIKVARIÁT „Přečtené-knihy.
cz“. Náboženské knihy můžete věnovat 
nebo prodat, a podpořit tak myšlenku 
tiskového apoštolátu. Josef Míček, mob.: 
732 261 067, www.prectene-knihy.cz 
 R 12–2286

� Zdarma zašlu nebo přivezu kaž-
dému krásnou knihu Touha věků. Pří-
běh Ježíše z Nazareta. Mob.: 731 563 
812. R 12–2402

KOUPĚ – PRODEJ
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 12–2284
� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 12–2339
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 12–2350

� Manželé koupí byt v OV v Liberci, 
do 20 minut pěšky od nádraží. Nejlé-
pe ve zděném nebo menším panelo-
vém domě, asi 50 m2. Pouze od pří-
mého vlastníka, RK nevolat, prosím. 
608 340 791.  K 12–2379

� Prodám: vlašské ořechy louska-
né světlé 230 Kč/kg, lískovce lousk.
310 Kč/kg, sušené švestky 155 Kč, 
sušené meruňky 165 Kč, sušené viš-
ně 410 Kč/kg. Min. odběr 5 kg. Pošlu. 
774 180 070.  K 12–2398

� Věřící sběratel koupí do své soukro-
mé sbírky vojenské věci z 1. a 2. světové 
války. Platba ihned. Mob.: 731 307 032.
 K 12–2405

� Prodám křížovou cestu, Desatero aj. 
www.biblickedrevorezby.cz  K 12–2408
� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777. 
 K 12–2414
� Koupím z pozůstalosti z  legií, ma-
riny, dopisy, šavli, mob.: 603 410 736. 
 K 12–2421
� Prodám ND DKW700 Meister-
klasse, mob.: 605 836 962.
 K 12–2426
� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 12–2429

� Nabízíme – Postní betlém Jiřího 
Knapovského – vystřihovací papírový 
betlém, rozměr 100 x 67 x 20 cm, 83 
figur, 8 archů A3, Cena: 228 Kč. Tel.: 
465 521 052, www.oftis.cz
 K 12–2418

PODNÁJEM – PRONÁJEM
� Pronajmu slušnému člověku pane-
lákový byt 1+1 (37 m2) na Červeném 
Vrchu u KFC v Praze 6. Cena vč. popl. 
10 500 Kč/měs. Vhodné pro 1–2 osoby. 
Mob.: 602 964 055. PP 12–2413
� Věřící invalidní důchodce hledá do 
podnájmu za 2 500 Kč měsíčně v Praze 5
věřící ženu od 55 do 65 let, každý svůj 
pokoj, včetně občasného úklidu. SMS 
735 831 750.  PP 12–2428 

SEZNÁMENÍ
� Hledám příjemnou, spolehlivou, 
hezkou praktikující katoličku s dobrou 
povahou a charakterem pro nádherný 
pohodový vážný vztah, pouze z  Brna 
a okolí do 50 km, ve věku 35 až 45 let. Já 
48 let, o hodně mladšího vzhledu a drob-
nější postavy, se zájmy o kulturu, hudbu, 
historii, natáčení videí. Pište na e-mail: 
spitfire234@seznam.cz  S 12–2395
� Věřící, 62/168, SŠ, rozved., nekuřač-
ka hledá pána na společné výlety, kolo, 
turistiku, kulturu. J. Hradec – J. Č., SMS 
607 879 467. S 12–2427

� NOEMI – seznamka pro křesťa-
ny, www.noemka.com, e-mail: info@
noemka.com. Tel./SMS: 777 222 877. 
 S 12–2323

� Adam, 34, VŠ, hledá Evu. Značka 
Brno. S 12–2412

Inzertní oddělení 
upozorňuje inzerenty,
že v roce 2021 nejsou 

shodná čísla týdnů
v roce s čísly vydání 

Katolického týdeníku.
Prosíme, aby inzerenti 

uváděli
ve formulářích 

telefonní kontakt
pro případné 

upřesnění termínů.



LADISLAV KINC v dětství kvůli 
těžké nemoci zažil pohrdání, 
odsuzování a zesměšňování. 
Dnes jako jedenašedesátiletý 
vězeňský kaplan duchovně 
slouží lidem, kteří podobně 
trpí ve věznicích.

V jednom z rozhovorů jste uvedl, že jste se 
narodil s těžkou vrozenou srdeční vadou, 
a proto jste nemohl dělat, co ostatní děti. 
Nebyla tato odlišnost příčinou šikany 
spolužáků?
Od narození se vědělo, že mám vrozenou sr-
deční vadu. Nemoc mi nedovolovala sportovat 
a dělat těžší práce. Mezi dětmi byly ty, které mi 
pomáhaly, ale i ty, které se mi posmívaly. Dnes 
se tomu říká šikana. Mnohem horší to ovšem 
bylo od některých učitelů. Děti byly rovnocen-
nými partnery, ale učitelé samozřejmě ne.

Pomáhala vám v těchto okamžicích víra 
v Boha?
Zcela určitě, protože jsem ministroval v koste-
le a v dětství i mládí jsem měl vynikající kněze. 
Nejvíce mi ale pomáhala maminka, protože se 
nebála zakročit, když mi někdo ubližoval.

Mládí jste prožil v době totality. 
Neměl jste kvůli víře problémy?
Neměl, ale nedovolili mi studovat školu, kte-
rou jsem chtěl. V té době jsem už byl po ope-
raci a toužil jít na zemědělskou školu a stát se 
veterinářem. Od malička jsem totiž žil mezi 
zvířaty, protože tatínek byl zootechnikem. Zví-
řata proto byla doma i v JZD, kde pracoval.

Nepřemýšlel jste jako malý kluk, že byste se stal 
knězem?
Přemýšlel.

A proč jste se jím nakonec nestal?
Jinak přemýšlí nemocné dítě a jinak uzdravený 
dospívající mladík.

Byla to krize víry? Pokud ano, kdo vám pomohl 
se z ní dostat?
Pomáhal mi z  toho Pán Bůh, maminka 
a spousta věřících přátel, kteří mě neopusti-
li v době, kdy jsem víru praktikoval pouze na 
oko. Po operaci srdce se v mém životě vše ra-
zantně změnilo. Najednou jsem mohl sporto-
vat. Začal jsem závodně hrát odbíjenou. Na-
jednou se otevřel svět.

A tehdy jste se otočil zády k Bohu?
Ano, protože ten, kdo žije světsky, nemá na 
Pána Boha čas a nepotřebuje ho. Vše, po čem 
touží, mu dá svět. Na chvilku.

Jak dlouho u vás ta chvilka trvala?
Mělo to různý průběh. Úplný návrat nastal až 
v mých třiceti letech.

Loni tomu bylo pětadvacet let, co jste byl 
vysvěcen na jáhna. Co vás k tomu vedlo, když 
jste měl v té době velkou rodinu, čtyři děti 
a zaměstnání? Měl jste představu, co bude tato 
služba obnášet?
Moje představa byla naprosto jasná.

Až do jáhenského svěcení jste pracoval jako 
mechanik na telefonní ústředně. Zůstal jste 
tam i po svěcení?
Ještě rok po svěcení jsem zůstal v civilním po-
volání a sloužil i jako jáhen. Po roce došlo k ra-
dikální změně a začal jsem se věnovat výhrad-
ně duchovní službě.

Nedostala se potom rodina do fi nančních 
problémů?
Většina trvalých jáhnů předem věděla, že já-
henský plat nemůže dosáhnout výše, kterou 
měli v civilním povolání. Rozdíl mezi platem 
řadového telefonního mechanika a jáhna ov-
šem nebyl velký.

Dokud měla naše rodina malé děti, by-
la vedle mého platu většinou závislá na so-
ciálních dávkách. Celý život hlásám, aby se 
lidé nebáli mít více dětí. Tyto děti nikdy ne-
budou mít vše, co budou chtít, ale vždy bu-
dou mít to, co budou k  životu potřebovat. 
Manželka se celý život věnovala dětem a do-
mácnosti. Práce vždy měla víc než dost, je-
nom jí za to nikdo neplatil. A vše jsme v lásce
přežili.

Kromě klasické jáhenské služby, kdy můžete 
křtít, oddávat a vést bohoslužbu slova, jste 
se stal vězeňským kaplanem. Jak jste k tomu 
přišel?
Pan biskup Vojtěch Cikrle hledal v roce 2002 
mezi trvalými jáhny někoho, kdo by se věnoval 
vězňům jako dobrovolník. Po měsíci jsem se 
ho zeptal, jestli se někdo přihlásil. Jeho odpo-
věď zněla: „Ne.“ V rámci plnění svého životní-
ho hesla, že budu dělat, co jiní dělat nechtějí 
nebo nemohou, jsem se přihlásil.

Co tato služba vlastně obnáší?
Je třeba rozlišovat mezi dobrovolníky, kteří ne-
jsou zaměstnanci věznic, a kaplany. V letech 
2002 až 2017 jsem byl dobrovolníkem ve věz-
nicích v Kuřimi a Rapoticích, kam mě vyslal 
pan biskup.

Co jste dělal jako dobrovolník?
Jednou za čtrnáct dnů jsem tam byl dvě hodi-
ny, kdy jsem se s vězni modlil, vedl rozhovory 
a bohoslužbu slova se svatým přijímáním.

Vyvíjel se za ty roky zájem vězňů
o tuto službu?
Ten je stále víceméně stejný. Pohybuje se mezi 
dvěma a čtyřmi procenty vězněných. 

Nakonec jste se stal kaplanem. 
Jak přišel tento posun?
V roce 2017 mi hlavní kaplan Vězeňské služby 
ČR nabídl tuto službu pro věznici v Kuřimi. 
Svou odpověď jsem podmínil souhlasem man-
želky a pana biskupa. Oba souhlasili.

Liší se zásadně funkce kaplana 
a dobrovolníků?
Je to něco naprosto jiného! Kaplan je zaměst-
nancem věznice, je jejím duchovním správcem 
v plném slova smyslu. Má na starosti vše, co je 
spojeno s duchovní službou ve věznici pro od-
souzené, ale i zaměstnance. Mše svaté a svá-
tost smíření pro katolíky zajišťuji prostřednic-
tvím kněží, s nimiž spolupracuji. Osobně vedu 
bohoslužby slova se svatým přijímáním. Dále 
organizuji duchovní koncerty, duchovní ob-
novy, individuální rozhovory a vzdělávací ak-
tivity. Všechny souvisí s duchovním životem 
ve věznici. V době covidové dobrovolníci do 
věznic kvůli vládním nařízením nesmí, veške-
rá duchovní služba proto nyní leží na bedrech 
kaplanů. Navíc jsem dále naplno v jáhenské 
službě.

V které farnosti?
V Olešnici na Moravě, Rovečném, Štěpánově 
nad Svratkou a Sulkovci.

Vaše povolání je vlastně především komunikace 
a naslouchání mnoha lidem. Určitě jste vyslechl 
spoustu životních příběhů. Změnil se váš pohled 
na lidi za plotem vězení poté, co jste tam začal 
pravidelně docházet?
Ano. Troufám si tvrdit, že důvodem, proč se 
tam dostali, jsou ve velké většině neexistující 
nebo rozbité rodiny a užívání omamně psy-
chotropních látek. Ve vězení je většina lidí ne-
pokřtěná a nedotčená jakýmkoli přirozeným 
řádem života.

Předpokládám, že pravidla vašich návštěv jsou 
přesně nastavená. Můžete některá prozradit? 
Klíče od věznice asi nemáte, i když jste 
zaměstnanec, že?
Klíč mám! Každý zaměstnanec má klíč, zva-
ný katrák, kterým sice neotevře hlavní bránu 
věznice, ale uvnitř střežené části se dostanu 
téměř všude.

A ta pravidla, která musíte dodržovat?
Ta vydají přibližně na dvě kila potištěných
papírů.

Byl jste ve vězení svědkem obrácení a následné 
proměny života některých vězňů?
Vážím si toho, když někdo po malých krůčcích 
roste v duchovním životě. Rychlých vzplanutí 
pro Pána Boha jsem svědkem nebyl, pomalá 
zrání jsem však zažil. Je několik vězňů, kteří 
ústav opustili a zatím se zpět nevrátili. Musím 
podotknout, že kuřimská věznice patří k těm 
vysoce zabezpečeným. Trest si zde odpykávají 
recidivisté, sexuální devianti, násilníci a další. 
Většina trestů je dlouholetých.

Ono to chce pořádnou odvahu, aby si někdo 
ve věznici objednal setkání s kaplanem nebo 
šel na bohoslužbu. To není jen tak. Často na 
ně ostatní křičí a připomínají jim jejich nej-
horší skutky s tím, že teď lezou ke křížku. Ra-
dím jim, aby v takových chvílích nic neslyšeli, 
a hlavně nijak nereagovali. Mlčení je daleko 
silnější než jakékoli slovo. Každé slovo by totiž 
mohlo vyvolat další nenávistnou reakci.

Jste s těmito lidmi v kontaktu i poté, co opustí 
zdi kriminálu? Podařilo se jim udržet si víru?
Osobně je nevyhledávám, ale několik mužů 
mi občas napíše a zatelefonuje jako dobrému 
známému. Duchovní vedení hledají v místech, 
kde žijí.

Vím, že také vedete duchovní obnovy.
Pro koho a o čem jsou?
Začal jsem s tím v počátku své jáhenské služ-
by; motivovali mě k tomu kněží, kteří jsou mi 
vzorem. Témata zaměřuji vždy na to, co je pro 

nás v životě víry důležité a o čem se nemluví. 
Bývají pro muže, ženy i manželské páry. Je-
zuita Jan Pavlík nás učil, abychom se nikam 
necpali a sloužili pouze tam, kam nás zavo-
lají. Zvou mě různé farnosti. Spolupracuji 
s P. Markem Dundou, P. Pavlem Habrovcem,
Mons. Janem Peňázem, Mons. Jindřichem 
Bartošem a dalšími kněžími.

Kdybyste byl běžným zaměstnancem, šel byste 
do důchodu za tři roky. Máte představu, jak 
dlouho budete sloužit coby jáhen?
Jeden z kněží, který zásadně ovlivnil mé dětství 
a dospívání, říkal, že voják padne v bitvě a kněz 
u oltáře. Já si myslím, že jáhen někde upro-
střed. Musíme žít přítomným okamžikem, kdy 
se tvoří věčnost. Myšlenky na důchod v mém 
sešívaném srdci nemají místo.

Máte koníčky, kterým se věnujete, když 
nepracujete a zrovna nesloužíte druhým?
Koníčkem kdysi byla odbíjená, na niž se mohu 
dnes jen dívat. Prožívám štěstí člověka, kte-
rého jeho povolání baví a naplňuje. V rámci 
kazatelské služby je to vyhledávání povzbu-
zujících životních příběhů do promluv. Vše, 
co mám v  kázáních, jsem našel ve filmech 
a knihách. Ve věznici jsou pro mě nejúžasněj-
ší zážitky, když chlapům promítám kvalitní, 
většinou životopisné filmy světců. Prožívám 
nepopsatelnou vnitřní radost, když je některé 
filmové scény dojmou. To je zřejmě ta největší 
odměna za službu, kterou dělám. Odsouzení 
například vidí, jak svatý Don Bosco přijímá 
a objímá kluka, který právě někoho zavraždil. 
Mohou tak vnímat obraz milujícího, odpouš-
tějícího Otce. Slzy, jež jim stékají po tvářích, 
jsou znamením, že Bůh pracuje v srdci člově-
ka. V této službě není nic silnějšího. Je to něco 
naprosto úžasného. Troufám si tvrdit, že když 
chlapům tečou slzy, jsou na správné cestě.

LENKA FOJTÍKOVÁ
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LADISLAV KINC (nar. 4. září 1959 
v Novém Městě na Moravě) je trvalý 
jáhen a vězeňský kaplan. Po maturitě 
na Odborném učilišti spojů v Brně 
(1979) vystudoval v letech 1991 až 
1995 Cyrilometodějskou teologickou 
fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci. Jáhenské svěcení přijal 
z rukou brněnského biskupa Vojtěcha 
Cikrleho 24. června 1995. Se svou 
manželkou Marií žije v Prosetíně 
u Bystřice nad Pernštejnem, kde 
společně vychovali osm dětí a dnes 
se radují ze čtrnácti vnoučat. Vedle 
jáhenské služby vede duchovní obnovy.

Šel jsem dělat, co jiní nechtějí

„Chce to pořádnou odvahu, aby si někdo ve věznici objednal setkání s kaplanem nebo šel na bohoslužbu,“ říká vězeňský kaplan.  Snímek Filip Fojtík
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Podruhé v řadě prožíváme 
postní dobu, kterou provází 
pandemie. Už loni touto dobou, 
v čase slavnosti sv. Josefa 
(19. března), začal papež 
František střádat svá ohlédnutí 
za tímto světcem. Sepsal 
z nich apoštolský list Patris 
corde (Otcovským srdcem). 

„Před nějakým časem byla ve městě skautská 
akce,“ vzpomíná psycholog Jeroným Klimeš, 
„když jsem se ptal syna, kdo tam všechno byl, 
začal jmenovat jednotlivé rodiny. Zeptal jsem 
se, jestli tam byly jenom mámy, nebo taky ně-
kdo z tátů. ‚Ne, jenom mámy,‘ zněla odpověď.“ 

Jsou to velmi často ženy, matky, kdo orga-
nizuje rodinný život, zatímco z otců se stávají 
samotářští jezevci. „Ne že by se dětem nevěno-
vali, ale centrálními členy dnešních rodin jsou 
matky. V blahobytných společnostech se otco-
vé stávají zbytnými a začínají hrát v rodinách 
druhé housle,“ konstatuje Jeroným Klimeš. 

Jak se takové situaci postavit, radí tatínkům 
zmíněný apoštolský list Patris corde. V době 
pandemie může být pro chlapy inspirativní 
Josefovo umění měnit problémy v příležitos-
ti, tedy vynalézavost, která – jak zdůrazňuje 
František – tváří v tvář těžkostem roste. „Zdá-
-li se nám někdy, že nám Bůh nepomáhá, ne-
znamená to, že nás opustil, nýbrž že důvěřuje 
nám a tomu, co můžeme navrhnout, vynalézt 
a najít,“ píše papež. Vyzdvihuje sv. Josefa ne-
jen jako vzor činorodosti, ale také jako muže 
statečného i něžného, který umí vzít opratě 
života pevně do rukou s důvěrou v Boží vedení. 

„Patris corde beru jako znamení pro tuto 
dobu. Všichni společně můžeme nejen prosit 
o mocnou přímluvu sv. Josefa, světce, na kte-
rého se někdy zapomíná, ale muži mohou také 
přemýšlet nad vlastním otcovstvím, ať už fy-
zickým, nebo duchovním,“ zdůrazňuje P. Lu-
káš Engelmann, jehož jsme se na jednotlivé 
„tátovské“ postřehy z papežova listu vyptali 
v rozhovoru. 

Apoštolský list Patris corde je ke stažení 
na www.cirkev.cz nebo na www.katyd.cz pod 
článkem k tomuto tématu. 

JIŘÍ MACHÁNĚ 

Každý si musíme v životě procházet situacemi, 
které můžeme ovlivnit svou činností i nečin-
ností. To teď pandemická krize mění. Musí-
me si tedy tyto změny vědomě projít, proto-
že se týkají té části Božího království, kterou 
máme spravovat a budovat právě my otcové. 
Velkým dílem je tvoří naše rodina. K Božímu 
království je třeba nepřistoupit egocentricky: 
„Tak, co by mi teď nejvíc udělalo radost?“, 
nýbrž teocentricky: „S čím bys, Bože, potře-
boval pomoci, aby to celé co nejlépe fungo-
valo?“ Když ale začneme dělat jednu věc za 
druhou, za chvíli zjistíme, že jsme na konci 
sil. Narazíme na nedostatek času a energie, 
na omezenost svou či druhých lidí a jako lé-
kaři při pohledu na nemocné a umírající za-

čneme být konfrontováni s  pocitem vlastní
bezmoci.

Pocit zmaru a bezmoci muži snášejí mno-
hem hůř než ženy, proto nenastaví-li se na 
zvládání bezmoci programově, mají sklon 
před těmito situacemi zbaběle utíkat. 

Od lékařů je dobré přiučit se návodům, jak 
fungovat v beznadějných a krizových situa-
cích. Hippokrates by nám řekl: „Především 
neškoď. Nemusíš zachránit, nemusíš nad cho-
robou zvítězit, pacient může i zemřít, ale ne-
buď to ty, kdo škodí. Když nemůžeš pomoci, 
raději nedělej nic, ale nebuď to ty, kdo situaci 
zhoršuje.“

To je také návod k zvládání různých problé-
mů, které přináší sociální izolace. V krizi se ži-

votní plány zkracují na dny, až hodiny. Ráno se 
tedy otec probudí a první myšlenka je rána pa-
licí do hlavy: „Další ráno v tomto blázinci. Jak 
co nejrychleji zmizet?“ Na to je dobré si říci: 
„Klid, vždyť nemusíš hned vyskočit z postele. 
Teď se uvolni a projdi si, co by bylo třeba dnes 
stihnout.“ „Ano, dítě fláká školu. Žena chce, 
abych s ním probral fyziku a matematiku. Ni-
kdo jiný to neudělá. Kdyby mi to alespoň tolik 
nelezlo na nervy.“

Ano, někdy je to těžký úkol – ale je (ale-
spoň občas) zvládnutelný – a  je povinnos-
tí muže před Bohem se o  to upřímně po-
kusit. Táta se nastaví na to, aby od rána byl 
příjemný, aby s  potomkem prošel ty úko-
ly, protože nikdo jiný tam není, a  toto dítě 

je součástí jeho Božího království, které on
spravuje. 

Když se mu podaří naučit je fyziku, získá 
pocit identity – beze mě to nezvládne. Když se 
to nepodaří, může si jako lékař sundat gumové 
rukavice a říci si: „Víc už jsem udělat nemohl.“

Vyčerpat všechny své možnosti a žít na hra-
nici sil je to, co muži dává pocit identity. Zba-
vuje ho to i tísnivého pocitu, že všechno nesti-
hl, že mu něco uniká. S pevnou identitou se 
totiž dívá na ztráty jinak: „Nedá se všechno 
stačit. Když budu s dětmi dělat úkoly, nejspíš 
nestihnu fotbalový zápas. To jsou ale chudáci. 
Budou čutat a já u toho nebudu. Tak nebuďte, 
kluci, smutní. Kouknu se na vás ze záznamu.“

JERONÝM KLIMEŠ, psycholog a psychoterapeut

Svatý Josef 
byl pěstoun. 
Přijal roli 
otce malého 
i dospívajícího 
Ježíše. Byl 
to člověk 

práce a každodennosti, ale 
zároveň ve svém životě konal 
výkony až heroické – staral se 
o rodinu. Ptali jsme se kněze, 
psychologa a psychoterapeuta 
P. LUKÁŠE ENGELMANNA. 

Čím může svatý Josef inspirovat dnešního tátu? 
Papež František píše hluboké listy, které ve-
dou k praktickým vyústěním. V Patris corde 
mluví o sv. Josefu jako o „muži nepovšimnu-
tém“. A tak ho přirovnává ke všem, kteří jsou 
zdánlivě v „druhé linii“. Nebereme náhodou 
v naší společnosti podobně samozřejmě i své 
otcovství nebo obecněji mužství? Chtěl bych 
povzbudit všechny táty, že dobré otcovství je 
při výchově dětí neméně důležité jako mateř-
ství. My muži nemáme být „ve druhé linii“, 
i když se nám to někdy může zdát nebo stát. 

Jaké vlastnosti sv. Josefa tedy papež konkrétně 
vyzdvihuje? 
Josef byl něžným otcem. I proto, že znal Boha 
jako něžného Otce. My muži jsme někdy kon-
centrováni na výkon a vítězství. V mentalitě to-
hoto světa musíme být „ti silní“, kteří všechno 
zvládnou, nesmí mít žádné chyby a slabosti. 
Papež zdůrazňuje, že uvěřit Bohu znamená 
„také věřit, že Bůh může působit i přes naše 
obavy, naše chyby a naše slabosti“. Tady se vy-
nořuje velká otázka, co dělám se slabostí svou 
a svých blízkých. Člověk může mít řadu obran-
ných mechanismů, které mu brání vidět realitu 
takovou, jaká je. Své slabosti nechceme vidět, 
utíkáme od nich nebo s nimi bojujeme ve smy-
slu vnitřního tyranství, sebeodsuzování. Tímto 
vnitřním žalobníkem není jen ďábel, ale také 
psychický mechanismus v nás, který můžeme 
nazvat „vnitřní tyran“. Tento tyran nás sou-
ží, vede k pohrdání sebou, ale paradoxně nás 

nepřivádí k Bohu milosrdnému. Naopak, ně-
kdy nám dává lživě najevo, že si musíme lásku 
a něhu Boha zasloužit. Papež mluví o tom, že 
před vlivem tohoto žalobníka nás chrání něha.

Být něžným otcem? To je spíš vlastnost matek.
Papež doslova píše: „Zlý způsobuje, že svoji 
křehkost posuzujeme negativně… Co je křeh-
ké, toho se musíme dotýkat něžně.“ Ďábel je 
tvrdý, nekompromisní! Tátové se můžou ptát, 
kolikrát ve svém otcovství reagovali na sla-
bost, křehkost, ale i hřích svých dětí tvrdě a ne-
kompromisně. Pak se ovšem může stát, že pro 
svou nekompromisnost něco zlomili, poško-
dili. A nakonec to k ničemu dobrému nevede. 

Když vidíme člověka v jeho křehkosti (s vědo-
mím, že každý ji máme), je krásné, když přijde-
me s něžností, nasloucháme a vzdáme se nut-
kání soudit, posuzovat a kritizovat. Kritikou 
totiž dáváme prostor onomu tyranovi v nás. 

A může být táta něžný?
Dotýkat se něžně křehkosti svých dětí? 
V naší kultuře je něžný muž považován za sla-
bocha. Pokud do sebe tyto kulturní vzorce ab-
sorbujeme, může se nám stát, že se identifiku-
jeme s oním vnitřním tyranem v nás. Takový 
otec se pak stává nesnesitelným. Pravé otcov-
ství se prožívá v balancování mezi vyžadová-
ním (mám své děti rád, právě proto chci, aby 

z nich „něco pořádného vyrostlo“) a něžnou 
formou onoho vyžadování.

Něžnost neznamená vytvářet pohodlnost. 
Zdá se mi, že to je stinná stránka doby, kdy 
žijeme. Máme téměř všechno, tudíž nás nic 
nenutí nasadit se. Proto otec vychovává své 
děti k tomu, aby se uměly nasadit (pro dobro, 
vyšší hodnoty). Není-li v tom ovšem něha a po-
rozumění, zůstane z toho jen tvrdé a protivné 
vyžadování, vůči němuž se děti mohou s gus-
tem vyhranit. 

Papež nám vykresluje sv. Josefa také jako muže, 
který přijímá realitu. 
Někdy žijeme v představách, „co by bylo, kdy-
by“. Připomíná mi to postoj některých lidí v té-
to době pandemie. Jakoby na chvíli „přestali 
žít“ a čekají, až vše skončí. Ale realita jsou ži-
vot v pandemii a všudypřítomné restrikce. To 
jsou mantinely, které máme tady a teď nasta-
veny, a v nich máme žít. A ne čekat a snít, co 
jak budeme jednou dělat. Svatý Josef přijal re-
alitu, i když nechápal její smysl. Jeho budoucí 
žena je těhotná! Zrovna když má porodit, musí 
odejít na sčítání lidu! Místo návratu domů mu-
sí utéct do Egypta! Papež píše, že naší první 
reakcí při setkání s realitou je často zklamá-
ní a vzpoura. Pak se můžeme dostat do trpké 
rezignace. Josef neupadá do rezignace, nýbrž 
odvážně svou realitu života přijímá. 

Na což navazuje další vlastnost, kterou 
František na sv. Josefu vyzdvihuje: být odvážně 
kreativní. 
Tahle doba nás k tomu přímo vyzývá! Ne aby-
chom porušovali omezení, to není ta odvaha, 
o které mluví papež. Ale abychom v jejich rám-
ci objevovali nové věci. „Tváří v tvář těžkosti je 
totiž možné zastavit se a vyklidit pole, nebo se 
nasadit. Právě těžkosti někdy umožňují, aby 
se v každém z nás ukázaly zdroje, o nichž jsme 
ani netušili, že je máme,“ píše papež a Jose-
fa vyzdvihuje jako muže poctivé práce. Chtěl 
bych podtrhnout zvláště hodnotu společné fy-
zické práce rodičů a dětí. Vím, že ne každý má 
zahrádku a zvířata. Ale právě zde můžeme být 
odvážně kreativní. Zvláště syn, který se s tá-
tou podílí na nějakém úkolu, roste v pocitu se-
bedůvěry a úcty k sobě. Pokud ho ovšem táta 
nekritizuje za každou chybu a nedokonalost, 
které se dopustil. Práce dává lidi dohromady. 
A to i v rodině. Jinak se může stát, že „děti jsou 
sirotci, protože nesdílí s tátou zkušenosti živo-
ta a reality“, jak upozorňuje papež. 

(mach)  

Tátové v pandemii navzdory zmaru a bezmoci

Buďme něžní a odvážně kreativní

Pěstoun Páně očima otců rodin

Když vidíme člověka v jeho křehkosti, je krásné, když přijdeme s něžností a nasloucháme mu. 
 Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra
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Národní švýcarský světec sv. Mikuláš 
z  Flüe (1417–1487), známý také ja-
ko bratr Klaus, bývá zobrazován s kali-
chem. Jako poustevník, jímž se stal až 
v 50 letech, žil velmi asketicky.

Vyrůstal v bohatší zemědělské a zbož-
né rodině. Sloužil v armádě, účastnil se 
několika bojů a stal se kapitánem. Jed-
nou zachránil před útokem dominikán-
ský klášter. 

V 25 letech se oženil se zbožnou Do-
rothy Wissovou a posléze s ní měl deset 
dětí. Žili v obci Sachseln, kde se stal rad-
ním a soudcem.

Co přiměje padesátiletého člově-
ka, který má velkou část života za se-
bou, aby opustil milující rodinu a ode-
šel do samoty hor? Odpověď můžeme 
vidět v jeho celoživotní touze po samo-
tě, v  naplnění Boží vůle stát se pous-
tevníkem nebo v touze nesmrtelné du-
še po spáse. Mikuláš opouští rodinu 
v době, kdy jeho nejmladší dítě má sot-

va dva roky, avšak manželka mu dává
svolení.

Pro mnohé je jeho počínání nepocho-
pitelné. Odchod od rodiny v roce 1467 
není pro Mikuláše nezodpovědností, 
chce nejen objevit krásu modlitby a sa-
moty, ale i  takto svým drahým pomá-
hat. Usídlí se v horách přibližně hodinu 
chůze od rodného města a dochází na 
mši svatou. Pokaždé jde také ke zpově-
di a vždy ke svatému přijímání, což bylo 
nezvyklé.

Jeho askeze, kajícnost a  modlitby 
přinášely jeho blízkým požehnání. Celé 
dny se modlil, zvláště růženec, rozjímal 
o Božím slově a nestaral se o své základ-
ní potřeby. Všem bylo záhadou, z čeho 
žije. Když zjistili, že jeho jediným pokr-
mem je eucharistie, a viděli jeho kající ži-
vot, začali jej lidé navštěvovat s prosbou 
o  radu a  modlitbu. Později mu poblíž 
jeho útočiště, které si zbudoval z větví, 
postavili kapli, v níž kněz denně sloužil 

mši svatou. Ta se stala novou zastávkou 
poutníků na Svatojakubské cestě.

Mikuláš byl na návštěvníky laskavý. 
Dokázal usmiřovat nepřátele, pomáhal 
obnovovat rozpadlá manželství, měl dar 
proroctví. V roce 1481 zabránil občan-
ské válce mezi znepřátelenými švýcar-
skými kantony, když promluvil s  jejich 
delegáty; proto je nazýván otcem vlas-
ti a patronem jednoty Švýcarska. Svatý 
Mikuláš či Klaus je světcem eucharistie, 
připomínkou starověkých asketických 
poustevníků, člověkem míru a svornos-
ti. Je příkladem, 
jak kající život, 
modlitba a  hlu-
boký vztah ke 
Kristu dávají vy-
růst osobnosti, 
která může mě-
nit dějiny. 

P. PAVEL 
KOPEČEK, liturgik

Vatikán v době 
pandemie 
doporučuje 
rodinám modlit 
se liturgii hodin. 

O jakou modlitbu jde? 

Liturgie hodin neboli Denní modlit-
ba církve je liturgická modlitba, kterou 
se dennodenně modlí kněží, řeholníci, 
řeholnice a spolu s nimi mnozí věřící. 
Známější je tato modlitba pod názvem 
„breviář“ (z latinského brevis = krátký). 
Breviář je kniha (případně několik knih), 
která obsahuje vybrané texty z Písma – 
převážně se jedná o žalmy – dále kan-
tika, hymny, čtení, antifony, přímluvy 
a modlitby. Protože má kniha breviáře 
mnoho záložek a modlitba se řídí pro-
pracovaným řádem, přezdívají jí někteří 
vtipálci „katolický rébus“. Netřeba se ale 
breviáře bát, neboť se jej můžete snadno 
pomodlit na webových stránkách nebo 
v mobilní aplikaci, která všechny texty 
seřadí na jedno kliknutí. A ten, kdo dá 
přednost tištěnému „rébusu“, snadno 
najde čísla všech stránek v Katolickém 
týdeníku (na str. 11).

Cílem této modlitby je oslava Bo-
ha a spása (posvěcení) člověka. Proto 
modlitba liturgie hodin objímá celý den 
– od samého rána (invitatorium) až do 
poslední modlitby před spaním (kom-
pletář). Modlitba breviáře není nikdy 
soukromou záležitostí, ale vždy se týká 
celého těla církve. Tehdy, když se církev 
modlí a zpívá, stává se ústy Krista, jenž 
oslavuje svého Otce. Proto svatý Au-
gustin říkal: „Poznávejme tedy náš hlas 
v něm i jeho hlas v nás.“

A je dobře, že nás církev povzbuzu-
je, abychom věnovali modlitbě breviáře 
více pozornosti právě v době, kdy se ne 
vždy můžeme účastnit slavení eucharis-
tie. Právě modlitba breviáře (nebo ales-
poň některé jeho části) nám může při-
pomenout, že nejsme osamoceni, nýbrž 
jsme součástí těla Kristova – církve, kte-
rá neustává v modlitbách, oslavuje Otce 
a raduje se z přijatého daru Boží spásy. 

Kdo by chtěl do Liturgie hodin pronik-
nout hlouběji, může si pročíst Všeobecné 
pokyny k Denní modlitbě církve, umístě-
né na začátku tištěného breviáře nebo na 
webu Liturgie.cz. P. PETR SOUKAL

Strž, kde světec žil, ležela poblíž Svatojakubské cesty, takže jej často navštěvovali poutníci do 
španělského Santiaga de Compostela. 

Stojí při mně celé nebe. To cítím ce-
lý život a velmi jsem tuto větu cítila 
v těžkých chvílích, které jsem proží-
vala před 33 lety. 

V  roce 1988 jsem byla na žen-
ské operaci. Při zákroku však lékaři 
udělali chybu a kvůli tomu jsem při-
šla o zdravou ledvinu. Zanedlouho 
se přidaly další komplikace, a tak 
jsem zase musela navštívit brněn-
skou nemocnici na Žlutém kopci.

Absolvovala jsem přes třicet oza-
řování, cítila jsem se do slova a do 
písmene „spálená“. Bylo to těžké. 

Jedna milá lékařka mě ale často 
utěšovala s tím, že „krev“ mám v po-
řádku, že všechno zvládnu a že budu 
ještě dlouho žít.

Vše pro mě bylo namáhavé také 
proto, že jsem tyto zákroky musela 
zvládnout s  jedinou ledvinou. Do-
dnes považuju za zázrak, že jsem 
tím vším s Boží pomocí prošla. 

Od té doby jsem žádné léky ne-
brala a problémy nemám. Sice ješ-
tě následovaly další operace, přesto 
jsem byla v pořádku.

Ráda pěstuji květiny. A protože 
se mi daří a mám jich dost, dávám 
je také do kostela. I když je mi už
80 roků a  můj čas je vyplněn ra-
dostnějšími chvílemi – věnuju se 
vnukům, hraji si s  pravnuky – na 
své pobyty v nemocnici jsem neza-
pomněla. Dodnes na ně vzpomínám 
s  úlevou (že je všechno za mnou) 
a také s vděčností Pánu. Vše jsem 
tehdy odevzdala Bohu v  modlitbě 
a věřila jsem, že mi pomůže. 

A  tak to dělám i  dnes. Květiny 
i sebe odevzdávám Bohu a to mi dá-
vá sílu žít. 

Čtenářka MARIE z Letovic 

Máte pocit, že Bůh zasáhl i do va-
šeho života? Napište nám o  tom 
na adresu redakce nebo na e-mail
sekretariat@katyd.cz.

© Jan Hrubý

Bratr Klaus ze švýcarských hor
Památka sv. Mikuláše z Flüe (21. března)

Do Božích 
rukou 
vkládám 
modlitbu 
i květiny

Bůh v mém životě
Liturgie 
hodin

Odpovědna

O knížku Milady J. Burgerové 9 dní ruku v ruce se svatým Josefem mo-
hou soutěžit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do 
týdne ji zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní 
adresu redakce. Knihy do soutěže věnovalo nakladatelství Paulínky.

Ukázka: Jak mocná je přímluva sv. Josefa, „muže opravdové víry“, nám 
připomněl i papež František, když 8. prosince 2020 vyhlásil Rok svaté-
ho Josefa… (viz tajenka). 

Tajenka z KT č. 10 zněla: „podporuje karmelitánské“. Knížku Kateři-
ny Lachmanové a Ludmily Böhmové Komenský by zajásal, kterou do 
soutěže věnovalo nakladatelství Doron, získávají Josef Olšák z Prahy, 
Václav a Miroslava  Kopečtí ze Vsetína a Marie Hlaváčová z Ketkovic. 
Blahopřejeme! 
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V minulých dnech mi Pán dal mož-
nost navštívit Irák a uskutečnit ten-
to záměr papeže Jana Pavla II. Do 
Abrahámovy země předtím nikdy ne-
vstoupil žádný papež a Prozřetelnost 
si přála, aby se to událo nyní, na zna-
mení naděje po letech války a terori-
smu a v pandemických těžkostech. 
Po této návštěvě se má duše naplnila 
vděčností – vděčností Bohu a všem, 
kteří cestu umožnili. Silně jsem cí-
til kajícný smysl této pouti. Nemohl 
jsem přistoupit k tomuto zmučené-
mu národu, k této mučednické církvi, 
aniž bych na sebe ve jménu katolické 
církve vzal kříž, který oni již léta ne-
sou. Je to velký kříž, jako ten, který 
byl umístěn u vjezdu do Karakoše. 

Zejména jsem to vnímal při po-
hledu na dosud nezhojené rány způ-
sobené ničením a  ještě více, když 
jsem naslouchal svědkům, kteří 
přežili násilí, pronásledování a vy-
hnanství. Zároveň jsem kolem sebe 
viděl radost z přijetí Kristova posla, 
naději upínající se k obzoru pokoje 
a bratrství, kterou vystihují Ježíšova 
slova, jež byla mottem mé návštěvy 
(Všichni jste bratři, Mt 23,8). Setkal 
jsem se s touto nadějí v prezidento-
vě projevu, našel ji v mnoha pozdra-
vech a svědectvích, zpěvech a ges-
tech. Četl jsem ji v zářících tvářích 
mladých lidí a v živých očích starců. 
Lidé na papeže čekali i pět hodin – 
stáli na nohou, včetně žen s dětmi 
v náručí, čekali a měli v očích naději.

Irácký národ má právo na to, aby 
žil v míru a opětovně nalezl důstoj-
nost, která mu náleží. Má tisícileté 

náboženské a kulturní kořeny: Me-
zopotámie je kolébkou civilizace, 
Bagdád byl v minulosti velice důle-
žitým městem, které po staletí ucho-
vávalo jednu z nejbohatších kniho-
ven světa. Kdo ji zničil? Válka. Válka 
je onou nestvůrou, která se v běhu 
epoch ustavičně mění a nadále po-
žírá lidstvo. 

Odpovědí na válku však není dal-
ší válka. Ptal jsem se sám sebe, kdo 
teroristům zbraně prodával. A kdo 
dnes prodává zbraně teroristům, 
kteří se dopouštějí dalšího hromad-
ného vraždění v jiných částech světa 
– pomysleme kupříkladu na Afriku. 
Rád bych, aby mi na tuto otázku ně-
kdo odpověděl. Odpovědí je bratr-
ství. Tato výzva platí pro Irák, avšak 
nejen pro něj; je to výzva pro mnoho 
konfliktních regionů a konečně pro 
celý svět. Budeme schopni navázat 

vzájemné bratrství a prosadit jeho 
kulturu? Anebo budeme pokračovat 
v Kainově logice, tedy válce?

Právě z tohoto důvodu jsme se ja-
ko křesťané a muslimové shromáž-
dili a společně se modlili s předsta-
viteli dalších náboženství v Uru, kde 
si Bůh před zhruba čtyřmi tisíci lety 
zavolal Abraháma. Abrahám je na-
ším otcem ve víře, protože poslechl 
Boží hlas, který mu sliboval potom-
stvo, vše opustil a vydal se na ces-
tu. Bůh dostál svým slibům a ještě 
dnes vede naše kroky cestou pokoje 
– vede kroky těch, kdo kráčejí zemí 
s pohledem upřeným k nebi. Když 
jsme v Uru společně stáli pod svítí-
cím nebem, týmž nebem, na kterém 
náš otec Abrahám spatřil své po-
tomstvo, zdálo se nám, že nám opět 
zaznívá v srdcích věta: Vy všichni 
jste bratři. (vaticannews; kráceno)

V Iráku jsem se setkal s nadějí
Připravujeme

Pražské studio TV Noe 
Už deset let vysílá z  Prahy regio-
nální studio TV Noe s názvem Don 
Bosco. Usídlilo se na statku v malé 
vísce Břve nedaleko Prahy.

Modlitby matek 
Hnutí Modlitby matek oslavilo
25 let existence. Malé skupinky ma-
minek z různých křesťanských církví 
se schází po celé zemi jednou týdně 
a společně odevzdávají do Boží ná-
ruče sebe, své manžele i děti.

O slavnosti sv. Josefa 
zahájí papež Rok rodiny 
a manželství. Bude to 
přesně pět let po vydání 
jeho exhortace Amoris 
laetitia (Radost z lásky) 
a zároveň ve výroční 
den jeho uvedení do 
úřadu v roce 2013. 

Aby církev po celém světě byla blíže 
rodinám, které jsou tvrdě zkouše-
ny nynější pandemií, a aby rodiny 
docenily bohatství exhortace o lás-
ce v rodině – s tímto úmyslem vy-

hlásil papež tento zvláštní rok už 
na konci loňského prosince. Otevře 
jej páteční online sympozium „Na-
še každodenní láska“. Na dálku se 
k němu připojí Svatý otec, kardinál 
Kevin Farrell, prefekt vatikánské-
ho Úřadu pro laiky, rodinu a život,
vikář římské diecéze Angelo de Do-
natis či arcibiskup Vincenzo Paglia, 
velký kancléř Papežského teologic-
kého institutu Jana Pavla II., ale ta-
ké italská rodina Mianových, která 
se v letech 2014–2015 účastnila bis-
kupské synody o rodině. Rok, který 
uvedené tři instituce spolupořádají, 
potrvá do června 2022, kdy se uza-
vře na 10. Světovém setkání rodin 
v Římě, informují Vatican News. 

S dvanácti náměty na pastorač-
ní péči vybízí Vatikán k akci místní 

církve v souladu s jejich konkrétní-
mi potřebami. Například aby se za-
měřily na farní a diecézní programy 
manželských příprav, dále na po-
svatební doprovázení párů a  péči 
o dvojice v krizi či na setkávání ro-
dičů kvůli vzdělávání dětí nebo na 
programy péče o seniory. V nepo-
slední řadě je to pobídka studovat 
důkladně exhortaci Radost z  lás-
ky, k níž Vatikán chystá na červen 
zvláštní fórum. 

Program je na farnostech

V Česku se zapojuje Národní cen-
trum pro rodinu, které koordinu-
je a  metodicky podporuje centra 
diecézní. „Svatý stolec vybízí far-
nosti a rodinná centra, aby si pro-

gram uspořádaly samy, není to 
akce shora,“ zdůrazňuje Marie Ou-
jezdská, ředitelka Národního cent-
ra pro rodinu. Dobrovolné podně-
ty z vatikánského Úřadu pro laiky, 
rodinu a život poskytuje toto cent-
rum v češtině na svém webu. „Při-
dáváme videa na téma ‚Mluvme 
o  rodině – buďme rodinou‘, která 
individuální program dokreslí, a po-
sléze videa Svatého otce s komentáři
k exhortaci,“ dodává. 

Na květen pak centrum chystá
13. ročník Týdne po rodinu. Jeho 
tématem je: „Rodinná pohoda není 
náhoda,“ a cílí na širokou veřejnost. 
„Církev je jedinou společenskou in-
stitucí, která u  rodiny zdůrazňu-
je vztahy,“ připomíná Oujezdská. 
Díky přípravám na manželství či 

programům primární prevence tak 
podle ní církev nabízí cestu ke sní-
žení rozvodovosti. „Obyčejnou,
každému dostupnou ‚prevencí‘ je 
naslouchání jeden druhému, k če-
muž vybízí iniciativa Manželům 
nablízku. Nasloucháním se totiž 
mohou odhalit mnohé problémy, 
ještě než přijdou. Do manželských 
poraden přichází čtyři pětiny párů 
pozdě,“ cituje Oujezdská loňskou 
Zprávu o rodině. „Ale kdo na vztahu 
pracuje, riziko jeho rozpadu snižu-
je,“ připomíná. Rozvod rodičů u nás 
ročně poznamená kolem 23 tisíc dě-
tí, z nichž u 10 tisíc dětí musí inter-
venovat úřady pro sociálně-právní 
ochranu. U  nesezdaných párů lze 
tato data jen odhadovat. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

500 LET KŘESŤANSTVÍ NA FILIPÍNÁCH OSLAVIL PAPEŽ ve svatopetrské bazilice minulou neděli, a to společně 
s Filipínci, kteří žijí v Římě. Za toto gesto blízkosti poděkoval papeži na konci mše filipínský kardinál Luis Antonio 
Tagle, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů. Od roku 1521, kdy se na ostrově v jihovýchodní Asii slavila vůbec 
první eucharistie, se Filipínci stali třetím národem na světě co do počtu katolíků (ze 108 milionů se jich k církvi hlásí 
86 %). V Itálii žije přes 165 tisíc přistěhovalců z této ostrovní země. „Přijali jste radost evangelia pramenící z toho, že 
Bůh za nás ve své veliké lásce dal svého Syna… Nemějte strach hlásat evangelium, sloužit a milovat. Můžete tak přispět 
k tomu, aby se také o církvi mohlo tvrdit – tak milovala svět!“ vybídl papež v kázání.  Snímek ČTK 

Začal Rok rodiny a manželství

KRÁTCE

CÍRKEV NEMŮŽE ŽEHNAT 
STEJNOPOHLAVNÍM SVAZ-
KŮM, odpověděla toto pondělí va-
tikánská Kongregace pro nauku ví-
ry nótou na dotaz, zda mohou kněží 
homosexuálním párům udělovat po-
žehnání. A poznamenala, že z toho 
„nevyplývá odsuzování těchto lidí“. 
Zásadní je podle kongregace rozli-
šení mezi „jednotlivci“ a „svazky“, 
přičemž s jednotlivci má být jednáno 
„s respektem, soucitem a citlivostí“ 
a bez „jakékoli známky nespraved-
livé diskriminace“, „prokazují-li 
dobrou vůli žít ve věrnosti zjeveným 
Božím plánům“. Jedním z důvodů 
k zamítavé odpovědi je riziko, že by 
toto požehnání bylo chybně spojo-
váno se svátostí manželství.

DESET LET OD VYPUKNUTÍ 
KONFLIKTU V SÝRII připomněl 
papež po polední modlitbě Anděl 
Páně minulou neděli. Označil jej 
za „jednu z  nejvážnějších humani-
tárních katastrof současnosti s  ne-
spočtem mrtvých“. Ze země bylo nu-
ceno uprchnout více než pět milionů 
lidí a nejméně šest milionů je vnitřně 
vysídleno. Svatý otec proto znovu vy-
zval mezinárodní společenství k „roz-
hodnému a konstruktivnímu zásahu“ 
a vybídl ke společné modlitbě za zemi. 

VE SVATOPETRSKÉ BAZILICE 
SE NOVĚ NEBUDOU SLAVIT 
SOUKROMÉ MŠE SVATÉ, za-
tímco slavení těch v tridentském ri-
tu je omezeno na jediný oltář v kryp-
tě a čtyři časy denně. Ustanovuje to 
instrukce vatikánského Státního se-
kretariátu z minulého týdne. Jejím 
účelem je, aby se mše svaté slavily 
v souladu s duchem Druhého vati-

kánského koncilu – tedy s důrazem 
na větší společné bohoslužby. „Sku-
piny poutníků doprovázené bisku-
pem nebo kněžími by měly mít za-
jištěnou možnost slavit mše svaté ve 
vatikánské kryptě,“ stojí v instrukci. 

LETOŠNÍ VÝDAJE SVATÉHO 
STOLCE BUDOU NEJNIŽŠÍ v no-
vodobých dějinách. Přesto je nutné 
šetřit, „aniž omezíme službu pape-
žovu poslání“ nebo propouštíme, 
jak zdůrazňuje prefekt Ekonomic-
kého sekretariátu P. Juan A. G. Alves 
SJ. Kvůli poklesu příjmů o 30 % (sní-
žením příspěvků od věřících ve sbír-
kách i ztrátami v turistickém ruchu) 
se letos počítá s deficitem v přepočtu 
1,3 miliardy korun, bez Svatopetr-
ského haléře by to bylo až 2,1 mili-
ardy. „Uhájili jsme platy a pracovní 
místa vatikánských zaměstnanců. 
Potřebujeme ovšem celosvětovou 
podporu věřících,“ uvádí vatikánský 
„ministr financí“. Zhruba polovina 
výdajů jde na mzdy. Uspořilo se ru-
šením různých akcí i omezením pa-
pežských cest. Svůj rozpočet římská 
kurie zveřejňuje teprve od loňska, 
ten loňský ještě není uzavřen.

PORADCEM VATIKÁNSKÉHO 
ÚŘADU PRO KOMUNIKACI se 
stal španělský novinář a teolog Da-
niel Arasa (50), dosavadní děkan 
Fakulty sociální a institucionální ko-
munikace na římské Papežské uni-
verzitě Santa Croce. Arasova kra-
janka Nuria Calduch-Benages  (63), 
řeholnice, starozákonní teoložka 
a lingvistka, byla zvolena sekretář-
kou Papežské biblické komise. Je to 
vůbec poprvé, kdy tento post ve více 
než sto let fungující instituci spada-
jící pod Kongregaci pro nauku víry 
zastává žena.  (vaticannews; tez) 


