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SLOVO ŽIVOTA NA KVĚTEN

Chiara Lubichová

„Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu 
milovat a dám se mu poznat.“(Jan 14,21)

Láska má v Ježíšově řeči na rozloučenou ústřední místo. 
Jde o lásku Otce k Synu a o naši lásku k Ježíši, která spočívá 
v zachovávání jeho přikázání.

Ježíšova slova velmi pravděpodobně připomněla jeho 
posluchačům Knihu moudrosti: „Láska pak znamená zacho-
vávat její zákony“.

Smysl Slova, které předklá-
dáme, je tedy tento: kdo miluje 
Syna, toho miluje Otec a také Syn, 
jenž se mu dává poznat.

„Kdo mě miluje, toho bude milovat 
můj Otec a také já ho budu milovat 
a dám se mu poznat.“

Ježíš se chce dát poznat, žádá 
však lásku. 

Kdo tuto dynamiku, tento náboj 
lásky ve svém srdci postrádá, toho 
nelze považovat za křesťana. 
Hodiny, nejsou-li nataženy, nefun-
gují, neukazují správný čas a jako 
by ani hodinami nebyly. Stejně tak 
křesťan, který se nesnaží stále 
milovat, si jméno křesťan ani 
nezasluhuje.

To proto, že všechna Ježíšova 
přikázání jsou shrnuta v jednom je-
diném: v lásce k Bohu a k bližnímu, 
v němž vidíme a milujeme Ježíše.

Láska není pouhým citem. Musí 
se konkrétně projevovat v životě, ve 
službě bratřím, v prvé řadě k těm, 
s nimiž jsme v běžném kontaktu. Je 
třeba začít od malých věcí, od těch nejpodřadnějších služeb.

Charles de Foucauld říká: „Milujeme-li druhého, pak jsme 
v něm velmi reálně přítomni, jsme v něm díky lásce, nežijeme 

již v sobě, jsme od sebe sama oproštěni, žijeme ´mimo sebe´.“
Právě skrze takovou lásku do nás proniká Ježíšovo světlo, 

jak to on sám přislíbil: „Kdo mě miluje (…) dám se mu poznat.“
To pak vede k ještě větší lásce a hlubšímu vztahu k bliž-

ním.
Toto světlo, toto láskyplné poznání Boha je pečetí 

a stvrzením skutečné lásky. Můžeme to zakoušet mnoha 
způsoby. V každém z nás totiž toto světlo získává jinou barvu, 

jiný odstín. Má však společné 
znaky: dává nám světlo, abychom 
poznávali Boží vůli, přináší pokoj, 
vyrovnanost a stále nové chápání 
Božího slova. Je hřejivým světlem, 
které nás povzbuzuje, abychom 
kráčeli životem stále jistěji a ro-
zhodněji. Když nás na naší životní 
pouti zneklidní stíny, když nás do-
slova zablokuje temnota, tato slova 
evangelia nám připomenou, že 
světlo se rozsvěcí láskou - a postačí 
i malý konkrétní skutek lásky (mo-
dlitba, úsměv, hřejivé slovo), který 
zažehne světélko, jež nám umožní 
pokračovat v naší cestě.

Když jedeme v noci na kole 
a zastavíme, ocitneme se ve tmě. 
Rozjedeme-li se, roztočíme dyna-
mo, obnovíme zdroj světla a opět 
uvidíme na cestu.

Tak je tomu i v životě. Aby se 
v nás opět zapálila víra a naděje, 
stačí znovu milovat pravou láskou, 
která dává, aniž by cokoliv oče-
kávala.

Podstatou ďáblova podvodu je přesvědčit 
člověka, že Bůh není láska a že jediný způsob, 

jak se může člověk realizovat je vyloučit Boha ze 
svého života a z dějin lidstva.

 Maria ďábla přemohla - ne polemikou 
a diskusemi, ale beze slov -

 přivedla Boha na svět.

Proč slavíme svátek 
sv. Jana Sarkandra 6. května

    (20.12.1576 Skočov
       – 17.3.1620 Olomouc)

O svatém Janu Sarkandrovi toho už 
bylo v našem farním časopise i jinde 
napsáno mnoho. V loňském roce jsme 
si připomínali významné 400. výročí 
příchodu tohoto moravského světce, 
katolického kněze a mučedníka do 
Uničova, dnes mu věnujme alespoň 

malou pozornost, protože 
6. května slavíme svátek 
sv. Jana Sarkandra. Proč 
právě v tento den, o tom 
jsou následující řádky.

Jan Sarkander, patron 
zpovědního tajemství, který 
krátkou dobu působil i v U-
ničově, má v církevním 
kalendáři své místo právě 
v měsíci květnu.

Snahy o jeho kanoni-
zaci začaly již brzy po jeho 
smrti, při stém výročí jeho 
úmrtí stály k jeho poctě již 
první oltáře v Olomouci, 
Brně i Vídni, ale následné 
válečné události i nastupu-
jící osvícenství tyto snahy 
zbrzdily. 

K jeho blahořečení do-
šlo až 6. května 1860 v ba-

zilice sv. Petra v Římě. 
V této době byl jeho svátek 
ještě stanoven na 17. břez-
na, na den jeho smrti. 
Teprve později, při úpravách 
církevního kalendáře po 
II. vatikánském koncilu do-
šlo k přeložení jeho svátku 
v českých zemích na 
6. května, tedy na výročí je-
ho blahořečení.

Nic na této úpravě už ne-
změnil ani kanonizační pro-
ces, který byl ukončen pro-
hlášením Jana Sarkandra 
za svatého 21. května 1995 
papežem Janem Pavlem II. 
v Olomouci společně se Zdi-
slavou z Lemberka. 
                                              
                                            

V měsíci dubnu oslavila 87 let obětavá paní 
Alžběta Kropáčová! 

V květnu oslaví narozeniny: 
paní Daniela Pospíšilová 75 let, 
paní Marie Albrechtová 80 let
 a pan Mojmír Valouch 88 let. 

Všem naším milým jubilantům srdečně 
blahopřejme a vyprošujeme Boží požehnání 

a pomoc, pevné zdraví, radost a pokoj!
Nechme se vést Marií.

 Pak nás naše pády nikdy 
neznechutí.

 Postačí jediný krok lásky 
a každý pád se může stát 

odrazovým můstkem.
(Maxmilián Kolbe)

POHLED
DO 
KALENDÁŘE

(ss)

Kniha přináší autorův pohled na podstatná témata 
Mariologie. Jeho pohled je neotřelý a přínosný. Vede nás 
od Neposkvrněného početí až k jejímu Nanebevzetí.

Jean-Claude Michel: Kdo jsi Maria?

Hrst výroků o Panně Marii
         Bůh stvořil ráj pro člověka poutníka  - na počátku
                          ráj pro člověka blaženého - nebe
                         ráj pro sebe - Maria...

Maria ani v nebi nebude mít klidu, dokud se i to      
                      poslední její dítě nedostane do nebe.

Chci, aby už konečně Bůh zvítězil v mém životě
 a proto se zasvěcuji P.Marii.

      (Ludvík Maria Grignon)

Kdy budou lidské duše dýchat Marii tak
                  jako lidská těla dýchají vzduch?
         Tehdy věci zázračné přijdou...
                                  (Ludvík Maria Grignon)
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Šternberská madona

Katolická církev stojí, alespoň v Evro-
pě a v USA, jako v šoku tváří v tvář 
takřka denním hlášením o zneužívání 
dětí kněžími a jinými pracovníky církve. 
S tím je spojeno tvrzení, že až na malé 
výjimky to chce církev jen „ututlat“.

Je zklamáním, co se stalo, ať už šlo 
o zneužití nebo o snahu „to ututlat“. 
Papež Benedikt XVI. se sám kvůli ob-
zvlášť otřesnému případu Irska setkal 
s tamními biskupy. A sotva někdo věřil, 
že církev bude nějak hájit to, co je neob-
hajitelné. To nemůže a také nesmí být, 
jenže hlubší analýza problému je něco 
jiného.

V tomto smyslu tedy: Nemálo těch, 
kteří církev kvůli zneužívání pranýřují, 
jsou pokrytci. Využívají toho, aby církev 
obvinili, o obětech není vůbec řeč, 
konkrétně o tom, jak jim účinně pomoci 
a jak by měla fungovat dobrá prevence. 
Nápadné také je, že se mluví prakticky 
pouze o katolických pachatelích a vůbec 
ne o těch, kteří pocházejí z jiných nábo-
ženských komunit a o těch, kteří se 
rekrutují ze všech jiných vrstev společ-
nosti.

Postupuje se tak, jako by se nevě-
dělo, že sexuální zneužívání existovalo 
ve všech dobách dějin křížem krážem 
všemi vrstvami společnosti a existuje 
i dnes. Proto je na místě otázka: Proč 
jsou zajímaví jenom katoličtí pachatelé? 
Co s těmi jinými a především: Co 
s oběťmi těch jiných než katolických 
pachatelů? Ty si zaslouží menší nebo 
vůbec žádný soucit?

Před lety odhalila policie tři pacha-
tele, kteří rozšiřovali na internetu dět-
skou pornografii: jeden byl kněz, druhý 
soudce, třetí úředník nějaké instituce. 
V novinách psali jenom o knězi. Proč 
asi? Jen výjimečně se objevují zprávy 
jako např. tato: V USA jeden dětský 
lékař zneužil více než 100 dětí a nahrál 
to na video.

Především je třeba napadnout „stra-
tegii“, z níž je zřejmé, že jistí lidé jsou 
zainteresováni nikoli na odstranění 
tohoto zločinu, ale na pošpinění církve. 
Tím nechávají oběti na holičkách. V jed-
nom prominentním rakouském časopise 
stálo v těchto dnech na první straně: 
„Zamyslete se konečně už jednou nad 
svojí sexuální morálkou!" Celé to zneu-
žívání je podle autora výzvou katolické 
církvi: Jejím „obrovským" problémem je 
prý „potlačování pudu". A jaké by mělo 
být řešení? Uvolnění všech pudů? 
„Kdyby sexuální revoluce zasáhla také 
církev, nebylo by v ní snad tolik sexu-
álně narušených jedinců, kteří zneuží-
vají důvěřivé děti a tak ventilují svůj 
potlačený pud." Dále je autor „otřesen, 

s jakou tvrdošíjností se mužové v Římě 
brání názoru, že sexualita patří do kon-
ceptu stvoření, a proto je pozitivní“. Nad 
utrpením, které tím vzniká, by měl prý 
Vatikán podle autora konečně vážně 
uvažovat.

Ví autor skutečně tak málo o nauce 
církve, nedal si námahu aspoň trochu ji 
poznat? A tolik vábivá „sexuální revolu-
ce“ - jak vypadá její „morálka“? V tak 
zvaném „sexuálním kufru“, který je dnes 
předkládán v rakouských školách mláde-
ži v hodinách „sexuální výchovy“, jsou 
obsaženy tři základní „normy sexuální 
morálky“: Nepočít žádné nechtěné dítě; 
nedostat žádnou sexuálně přenosnou 
nemoc; nespáchat žádný trestný sexu-
ální čin. To je všechno, jinak je vše v po-
řádku, to znamená dovolené, a dokonce 
i doporučované - snad jako „pudový 
ventil" k uspokojení „přirozených pudů“. 
O tom, jak je zvládnout, se nesmí vůbec 
mluvit. Vystačí pouze motivace strachu: 

nechtěné dítě, nemoc, trest? Je toto zá-
klad nějaké obdivuhodné morálky jako 
plodu sexuální revoluce? Jak neúčinná 
je morálka motivovaná čistě strachem, 
by mělo být dostatečně známo.

Bylo by třeba rozlišit ovládání pudů 
a jejich potlačení. To není jedno a totéž. 
Otázka zní: Co by měla církev ve smy-
slu sexuální revoluce „změnit“? Své Ne 
k sexuálnímu životu s různými partnery, 
své Ne k pornografii? A dále: Mohla by 
církev svou morálku „změnit“, kdyby se 
nad ní podle citovaného autora „nově 
zamyslela“? Věří snad vážně někdo, že 
by tím na světě ubylo sexuálního zneuží-
vání?

Aby bylo jasno: Církev učí Boží přiká-
zání, nemá proto žádnou kompetenci je 
měnit, protože to jsou Boží přikázání, ne 
její. A jestliže se někdo domnívá, že tato 
přikázání Boží, vložená každému člově-

ku do srdce, jsou od Církve falešně 
interpretována, tak by musel doložit, že 
církevní nauku opravdu zná, všechno 
ostatní není seriózní.

Proto má pravdu augsburský biskup 
Mixa, když říká, že tato od sexuální re-
voluce přesexualizovaná společnost zlo 
sexuálního zneužívání nejenom nepotla-
čuje, nýbrž naopak ještě posiluje a roz-
množuje, a to i v církvi, kam pronikl ten-
to duch a infikoval též křesťany.

Co potřebujeme, není méně katoli-
cké sexuální morálky, ale naopak více: 
Na jedné straně ve formě jejího lepšího 
zprostředkování, na druhé straně ve 
snaze pomoci lidem, kteří v dětech vidí 
sexuální objekt, ovládnout své pudy, 
jejich zvrácený sklon včas rozpoznat 
a držet je zpovzdálí od povolání, která 
nabízejí „příležitost“: Chránit před nimi 
děti a také je před sebou samými.

Napadání nauky církve kvůli přípa-
dům zneužívání se podobá požadavku 
zrušit hasičský sbor proto, poněvadž 
jeden z jeho členů založil požár nebo 
proto, že hasiči na hlášení o požáru 
nereagovali. Ne, co my potřebujeme, to 
je hluboká analýza problému, při níž je 
třeba se ptát po příčinách, po nebezpe-
čných skupinách pachatelů, po nebezpe-
čných ideologiích, po možnostech pre-
vence, po pomoci obětem a také jak 
s pachateli naložit.

Jednostranný útok na církev žádné-
mu dítěti nepomůže, nota bene když 
katolická církev jako snad žádná jiná 
instituce nebo náboženství se k tomuto 
problému staví čelem: s hlubokým stu-
dem nad tím, co někteří její členové spá-
chali nebo kryli, ale také s rozhodnou 
vůlí postarat se o lepší budoucnost. Kdo 
mluví jen o katolících a odvádí pozor-
nost pouze k nim, ten odvádí pozornost 
od mnoha jiných hanebných skutků a je-
jich pachatelů v řadách nekatolíků 
a ateistů, napomáhá jejich tutlání a krytí.

Nutno sáhnout ke strategii „Zastavte 
zloděje!“. Nikdo, žádné náboženství, 
žádný stát, a žádná jiná lidská zařízení 
nejsou schopna zabránit, aby se nevy-
skytovali v populaci lidé s pedofilními 
sklony a také ne, aby si své pudy 
neukájeli na dětech. Cílem všech lidí 
jasného vědomí a dobré vůle musí ale 
být, aby toto zlo, jakož i všechny ostatní 
hříchy a zločiny, byly výrazně umenšeny 
prevencí, hrozbou trestu a pravdivou 
morální naukou. To je sice méně, než by 
si mnozí přáli, ale též jediné v rámci mo-
žností a také jediné, co je naší povinno-
stí vůči Bohu a našemu svědomí.

Převzato z časopisu Světlo 15/2010 
(www.kath.net 28. 2. 2010, přeložil -rm-)

Papež Jan Pavel II. by letos oslavil 
významné životní jubileum 90 let.  Ale-
spoň několika řádky si připomeneme 
tuto výjimečnou osobnost.

Jan Pavel II., občanským jménem 
Karol Józef Wojtyła, se narodil 18. květ-
na 1920 v malém městě Wadowice, 
nacházejícím se asi 50 kilometrů od 
Krakova. Byl druhým ze dvou synů Karo-
la Wojtyły (1879 - 1941) a Emilie, roze-
né Kaczorowské (1884 - 1929). Už od 
útlého věku se musel vyrovnávat se ztrá-
tami svých nejbližších. Když mu bylo 

devět let, zemřela maminka na zánět 
srdce a ledvin. Starší bratr Edmund 
(1906 - 1932) byl lékař. V nemocnici se 
od pacientů nakazil spálou a této 
nemoci také podlehl. Sestřičku Olgu ani 
nezažil, zemřela krátce po narození v ro-
ce 1914.          

Rodina Wojtyłů žila velmi skromně. 
Jediným stálým zdrojem obživy byla 
mzda otce, který pracoval jako úředník 
na Okresním doplňovacím velitelství 
a před vznikem Polska byl důstojníkem 
rakousko – uherské armády. Matka pra-
covala příležitostně jako švadlena. Karo-
lův bratr Edmund studoval po ukončení 
wadowického gymnázia medicínu v Kra-
kově.

V dětství Karolovi říkali zdrobnělou 
formou Lolek. Byl to chlapec velmi ta-
lentovaný a sportovně nadaný. Pravi-
delně hrál fotbal, v zimě lyžoval. Často 
se vydával na vlastivědné výlety do 
okolí Wadowic, kde ho často doprovázel 

otec. 
Jako papež měl ke konci svého ži-

vota měl vážné zdravotní problémy 
(Parkinsnova choroba, artritida), takže 
se objevily úvahy o jeho možné rezigna-
ci. I přes vážný zdravotní stav však Jan 
Pavel II. vytrval ve funkci papeže až do 
smrti, protože by s ohledem na jeho vel-
kou autoritu většina věřících rozhodnutí 
o vzdání se pontifikátu nemusela 
akceptovat a uznávali by ho stále za 
papeže, a tím by římskokatolické církvi 
hrozil rozkol. Jan Pavel II. také tímto 
způsobem chtěl ukázat, že s nemocemi 
je třeba bojovat a nevzdávat se, což 
mělo být příkladem a povzbuzením pro 
další nemocné věřící.

Zemřel v podvečer svátku Božího 
milosrdenství, v sobotu 2. dubna 2005. 
Jeho poslední slova údajně zněla: „Po-
zwólcie mi iść do domu Ojca“ (Nechte 
mne odejít do Otcova domu).

Před několika lety promítala naše ki-
na film: „Takový zkažený chlapec.“ Dva 
chlapci páchali různé větší nebo menší 
trestné činy, delikty, až se nakonec oba 
dostali k soudu. Ten jeden měl s sebou 
rodiče a advokáta. Advokát mu radil, 
aby všechno zapřel, aby se vymlouvat, 
lhal a sváděl to na kamaráda. Tento 
chlapec byl osvobozen. 

Ten druhý přišel sám. Rodiče neměl. 
Upřímně na sebe všechno řekl. A pak 
musel jít na převýchovu do domova. 
Chlapec tam byl nešťastný. Jednou kde-
si ukradl pistoli a utekl. Policie ho hleda-
la. Našli ho a vyzvali, aby se vzdal. On 
jim hodil revolver pod nohy, zvedl ruce 
a zvolal: „Maminko!“ Scházela mu 
matka...

Každý potřebuje matku - i Boží Syn 
ji dostal. Matka má velký význam 
v životě člověka: nejenom že se stará 
o své děti a vychovává je, ale vidí svým 
dětem do srdce, zná je lépe než kdoko-
liv jiný, matka má pochopení pro lidské 
slabosti, dokáže mít soucit se svými 
i nehodnými dětmi, dokáže za ně pro-
sit.... 

Ale má také radost z úspěchů a prá-
ce svých dětí. Jeden z nejdůležitějších 
úkolů křesťanské matky je vést děti 
k Bohu. Jak říká jedna moudrost: je 
mnoho pramenů štěstí pro člověka, ale 
jedním z nejsilnějších je - mít hodnou 
maminku.

I nám křesťanům byla v naší víře dá-
na Matka. Máme Matku - Marii. Jestliže 
si Bůh přál, aby se jeho Syn narodil 
skrze Marii, tak to jistě není pro splnění 
pouhé biologické funkce. Pokud je Ma-

ria cestou, kterou 
k nám přišel Bůh, 
pak je logické, že ji 
považujeme i za 
cestu, po níž lze do-
jít k Bohu.

Jan Pavel II. řekl 
o Panně Marii, že je mateřskou pro-
střednicí. Maria jako Matka církve, se 
stará o své děti přímluvou. Svou 
ženskostí změkčuje Boží „přísnost“, 
přimlouvá se za lidi.

A vůbec, co můžeme vyčíst z evan-
gelia o Mariině poslání po boku svého 
Syna, když žil zde na zemi, platí v da-
leko vyšší míře i nyní, kdy je Maria v ne-
bi... je vychovatelkou, ochránkyní, du-
chovní matkou, rádkyní,... Ona je 
duchovní nadpřirozenou Matkou celé cír-
kve. Na Ježíšovu výzvu: „Hle, tvůj 
syn,...“ přijala všechny učedníky a celou 
církev za své děti. Tím nastává její nová 
úloha ve společenství Božího lidu - 
v církvi.

Jeden známý z vlaku mi líčil, jak se 
za války seznámil se svou ženou. Byl 
tehdy již zasnouben s jinou ženou, ale 
osud tomu chtěl a jejich cesty se na-
vždy rozešly.

Jel na kole za svou dívkou a na krk 
si zapnul řetízek s křížkem. Vtom za-
čaly houkat sirény. které ho a lidi z nej-
bližšího okolí zahnaly do krytu. Všiml 
si, že úzkost, kterou prožívá, s ním sdílí 
i jiní lidé. Jedna dívka otevřela kabelku, 
vytáhla Bibli a začala číst: „Hospodin je 
můj pastýř…“. Byl to žalm 23. Všem 
přítomným v krytu se ulevilo od napětí, 
které právě prožívali.

Když vyšli po náletu ven, potkali 
muže s poraněnou hlavou a nedaleko 
od nich vynášeli stařenku, která zůstala 
nahoře v domě. Jako zázrakem zůstala 
naživu. Vedlejší dům byl po zásahu 
bomby v rozvalinách. Nešťastnou náho-
dou v tomto domě bydlela jeho snou-
benka. Známý, zcela zdrcen, odešel 
odklízet trosky domu. Našla se i jeho 
milá, leč její bezduchý obličej již nejevil 
známky života.

Svůj přívěsek s řetízkem na krku 
předal známé z krytu. Ta jej utěšovala 
a nabádala ke statečnosti. Byla to ona 
dívka, která četla z Bible. Řekla mu 
také, že lítost je strašlivá ztráta energie, 
a ten, kdo chce být spisovatelem (a to 
známý chtěl), se nemůže lítosti oddá-
vat. Ohlížet se zpátky je pro umění 
zhoubné. Člověk se tím ochuzuje 
a umění nesnáší a nesnese chudobu.

Připomněla mu také, že v každé si-
tuaci je s námi Bůh.

Ne méně, ale více katolické sexuální morálky
Mons. Andreas Laun, světící biskup, Salcburk, Rakousko

Maria - Matka Příběh z konce války

Kde je pohled na Marii 
zastřen, tam i pastýři ztrácí 

odvahu a orientaci.
 S důvěrou se vydejme na 

cestu. Ona je Matka a matky 
se přece nemusíme bát.

(dabr)

Dana Lukasová

Papež Jan Pavel II. - muž bolesti a lásky 

(jj)




