
ČAS O P I S  P R O  Š Í Ř E N Í  Ú C TY  K  B O Ž Í M U  M I LO S R D E N S T V Í

1
9. ROČN Í K

2014

B O Ž Í H O M I L O S R D E N S T V Í
APOŠTOL

Jako vyvolení Boží,
svatí a milovaní,
oblečte milosrdný soucit,
dobrotu, skromnost,
pokoru a trpělivost.

    Kol 3,12



APOŠTOL
B O Ž Í H O  M I L O S R D E N S T V Í

2 APOŠTOL
B O Ž Í H O  M I L O S R D E N S T V Í

3

Apoštol Božího milosrdenství 
časopis zaměřený na šíření úcty 

k Božímu milosrdenství
Vychází čtyřikrát do roka

vydává: 
Společnost katolického apoštolátu – pallotini SAC

Adresa redakce: 
Jámy 71, 592 32 Jámy 

tel.: 566 502 855, mob.: 774 521 531 
e-mail: redakce@apostol.cz

Bankovní spojení: 
KB, č.ú.: 35-6219210237/0100

redakce: 
 šéfredaktor P. Mgr.Wojciech Zubkowicz SAC

MUDr. Markéta Knobová 
Mgr.Malgorzata Švachová 

Ing. Robert Pecha
Úryvky z deníčku sv. Faustyny: 
© Zgromadzenie MB Miłosierdzia 

Warszawa, Żytnia 3/9, Polsko
Foto: Wojciech Zubkowicz, archiv ABM

Grafická úprava:
Josef Karhan, e-mail: josef@apostol.cz

Cena není stanovena. Redakce a tisk se hradí
z dobrovolných příspěvků na účet vydavatele 

(viz bankovní spojení)
imprimatur:

Církevní schválení 
Arcibiskupství pražské č.j. 7908/2005

Za teologický obsah odpovídá 
P. W. Zubkowicz SAC

MKČR E 16 339 • ISSN: 1801-5840
tisk:

Tiskárna POLYGRAF, s.r.o. 
511 01 Turnov, Modřišice 156

oBsAh

Ú V O D N Í  S L O V Oe d i t o r i a l  •  t i r á ž  •  o b s a h

Úvodní slovo: 
Mons. Vojtěch Cikrle . . . . . . . . . . . . . . . .  3

P. Jaroslav Brož: 
V Kristu skvěle vítězíme  . . . . . . . . . . . . .  4

P. Miloslav Fiala: 
Běda těm, kdo vydávají tmu za světlo 
a světlo za tmu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

ThDr. Bogdan Pelc: Hřích a utrpení  . . .  9

R. D. Petr Vrbacký: Přednáška /1. část/  12

Rozhovor s Mons. Konradem Krajewskim: 
Dotkl se nás svou svatostí . . . . . . . . . . .  15

Matka papeže  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Poslání a spiritualita sv. Faustyny: 
Karol Wojtyla – Jan Pavel II. a sestra 
Faustyna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Na apoštolských cestách: 
Všichni žijeme z utrpení . . . . . . . . . . . .  29

II. národní kongres o Božím milosrdenství 
Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Literatura, informace . . . . . . . . . . . . . .  34

Pozvánka na Svátek BM  . . . . . . . . . . . .  35

Drazí přátelé, toto číslo věnujeme „svaté církvi hříšníků“. Během generální audience v Římě 
2. října 2013 Svatý otec František řekl: „Jak může být svatá církev, která je tvořena lidskými by-
tostmi, hříšníky? Muži hříšníci, ženy hříšnice, kněží hříšníci, sestry hříšnice, biskupové hříšníci, 
kardinálové hříšníci, papež hříšník? Všichni. Jak může takováto církev být svatou?“ A odpovídá: 
„Církev je svatá, protože vychází z Boha, který je svatý, je jí věrný a nevydává ji do moci smrti a zla 
(srov. Mt 16,18); je svatá, protože Ježíš Kristus, Svatý Boží (srov. Mk 1,24), je s ní nerozlučně sjed-
nocen (Mt 28,20); je svatá, protože je vedena Duchem Svatým, který očišťuje, proměňuje a obno-
vuje. Není svatá pro naše zásluhy, ale protože ji Bůh činí svatou. My neděláme církev svatou. Bůh, 
Duch Svatý, ve Své lásce činí církev svatou.“ 

V církvi vždy byla radost a bylo utrpení, krása, ale také hřích, lidská slabost, ale především 
Boží moc. „Co mohu učinit já, který se cítím slabým, křehkým hříšníkem? – ptá se Svatý otec a od-
povídá – Bůh ti říká: neměj strach před svatostí, neměj strach mířit vysoko, nechat se milovat a očiš-
ťovat Bohem, neměj strach nechat se vést Duchem Svatým. Nechme se nakazit svatostí Boží!“ 

P. Wojciech Zubkowicz SAC

Všichni známe tu část každého z evangelií, kdy se Pán Ježíš 
na začátku své činnosti postaví mezi hříšníky, kteří přicházejí 
k Janu Křtiteli, aby se od něj dali pokřtít, a tak byli připraveni 
na příchod slíbeného Mesiáše. Janovi se nelíbí, že se Ježíš 
staví mezi hříšníky, protože tam evidentně nepatří, a všichni, včetně něho, by měli být 
naopak pokřtěni právě Ježíšem. Ale Ježíš jej uklidňuje slovy: „Připusť to nyní, neboť 
tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá“ (Mt 3, 15). A Bůh žádá, aby jeho 
Syn dal jednoznačně a srozumitelně najevo, kvůli komu a kvůli čemu přichází, co bude 
cílem jeho působení. V té chvíli se otvírá nebe, na Ježíše sestupuje Duch Svatý a ozývá 
se hlas Otce, který má zalíbení v tom, co dělá jeho Syn.

Později, při povolání učedníka Matouše, kdy stoluje v jeho domě s velkým počtem 
celníků a hříšníků, argumentuje Ježíš pohoršeným farizeům slovy: „Lékaře nepotře-
bují zdraví, ale nemocní“, a dále: „Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky“. 
Podobné je to u Zachea, Matoušova kolegy.

Ježíš kolem sebe nikdy neměl dokonalé, bezhříšné lidi. Takoví nebyli ani ve spo-
lečenství, které před dvěma tisíci let založil a jehož vedení svěřil muži, který jej před-
tím zapřel. A tak církev byla, je a bude společenstvím hříšných lidí, církví hříšníků.

Jestliže od nejstarších dob věříme ve „svatou církev obecnou“ (Krédo), pak se ne-
musíme divit, že se první křesťané vzhledem ke starozákonním výrokům o vyvole-
ném lidu Božím oslovovali jako „svatí“. Vždyť byli posvěcováni Duchem Svatým. Vě-
děli, že hlavou církve je Kristus, který ji miluje, vydal se právě za ni na kříži a posvě-
cuje ji. Církev je svatá, protože Bůh, ze kterého vychází, je svatý. Tedy Otec, Syn 
a Duch Svatý jsou pramenem svatosti církve. Nikdy to nejsme a nebudeme my sami, 
žádný z nás. Přesto jsme vybízeni: „Buďte svatí v celém způsobu života“ (1 Petr 
1,15), nebo hned dále: „Vždyť je psáno: Buďte svatí, neboť já jsem svatý“.

A tak každý z nás prožívá napětí mezi tím, co je (hříšník), a tím, k čemu je povo-
lán (být svatým skrze podřízení se Kristu). Je to drama života každého z nás. Drama, 
které jednou bude završeno.

O tomto završení vypráví Pán Ježíš v podobenství o poli, kde až do sklizně spolu 
roste pšenice i plevel. Pšenice skončí ve stodole, plevel v ohni. A obdobně to popi-
suje také v podobenství o síti. (Mt 13) 

Proto, aby popsané drama mělo i v životě každého z nás dobré završení, vychází 
i toto tematické číslo časopisu Apoštola Božího milosrdenství.

 v mons. vojtěch Cikrle
biskup brněnský

SVATá CíRKeV 
hříšNíKů
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Jemu se spolu s Angelem Roncallim, 
předchůdcem v Petrově službě, Janem 

XXIII., dostává plné pocty oltáře. Církev na 
celém světě se k oběma velikánům na Pet-
rově stolci bude obracet jako k oficiálně 
uznaným světcům, protože nenechali ležet 
ladem hřivnu svatosti, která jim byla svě-
řena už ve křtu. Jejich zářivá svatost osvět-
luje svatost nás poutníků, abychom si byli 
vědomi obdarování, kterého se nám do-
stalo. Vždyť jsme spolu s Pavlovými korint-
skými a dalšími křesťany „svatí“, vyvolení 
a milovaní Bohem Otcem.

Vášnivou láskou Jana Pavla II., můžeme-
li to tak říci, byl Ježíš, Vykupitel člověka, 
a tajemství Boha Otce, bohatého milosr-
denstvím. Jim věnoval své první dvě ency-
kliky jako program svého pontifikátu. Dnes 
už můžeme říct, že ho naplnil vrchovatě. 
V Janu Pavlu II. máme světce, který ztěles-
ňoval Petrovo pevné milující vyznání „Ty jsi 
Mesiáš, Syn živého Boha“. V jeho apoštol-
ském náručí, které objímalo slabost, utr-
pení a boje všeho lidstva a každého jednot-
livého člověka, byla hmatatelně cítit otcov-
ská milosrdná, soucitná a něžná láska nevi-
ditelného Boha, kterého nám Ježíš přišel 
zvěstovat. Papež František připomněl 
odkaz Jana Pavla II. na začátku letošní 
postní doby římským kněžím, když citoval 
jeho slova z homilie při kanonizaci sestry 
Faustyny Kovalské v roce 2000: „Co nám 
přinesou roky, které jsou před námi? Jaká 
bude budoucnost člověka na zemi? Není 

nám dáno to vědět. Je jisté, že vedle nových 
pokroků, bohužel, nechybějí bolestné zku-
šenosti. Avšak světlo božského milosrden-
ství, které Pán chtěl jakoby znovu odevzdat 
světu skrze charisma sestry Faustyny, bude 
osvěcovat putování lidí třetího tisíciletí.“

Oněch bolestných zkušeností je dnes na 
každém kroku nepřeberně. Proto současný 
Petrův nástupce vybízí dnešní církev 
k tomu, aby se stala „polní nemocnicí“ a ne-
váhala velkoryse ošetřovat lidské rány hojí-
cím olejem Božího milosrdenství. To se pro-
jevuje především v neúnavném odpouštění 
hříchů. Kněží se mají znovu naučit horlivě 
nabízet tuto svátost setkání s Otcovým mi-
losrdenstvím. A všichni křesťané, Ježíšovi 
učedníci, si mají vzít opět za svůj každo-

denní chléb Pánovu výzvu: „Jestliže odpus-
títe lidem jejich poklesky, odpustí také vám 
váš nebeský Otec; ale když lidem neodpus-
títe, ani váš Otec vám neodpustí vaše po-
klesky“ (Mt 6,14–15). 

Boží odpuštění je světlo, které odmasko-
vává záludnost hříchu a smrti. Tito úhlavní 
nepřátelé lidského rodu mají sklon tvářit se, 
jako by neexistovali, a tak jen dosvědčují 
svou věrnost první svůdcově lži „neze-
mřete“. Tato lež má v dnešní době různé po-
doby. Banalizuje smrt, aby se do ní člověk 
rád vrhal, když v rozkvětu mládí pociťuje 
svůj život jako absurdní nebo v neřešitelné 
nemoci jako už odžitý a neužitečný. Banali-
zuje hřích, když s „novým věkem“ (New 
Age) nastoupilo náboženství člověka, „su-

permana“, který si za pomoci vědy i pseudo-
vědy, důvěry v technický pokrok a v různé 
pseudonáboženské koktejly musí přece po-
moci sám. Naučí se i na hřích nahlížet „pozi-
tivně“, označí ho růžovou nálepkou, a tím se 
ho domněle zbaví. 

Potřebujeme znovu hledět na Krista, Vy-
kupitele člověka, protože on spolu se svět-
lem života odkrývá i nepoznanou zákeřnost 
hříchu a smrti. Apoštol Pavel ve své impo-
zantní fresce lidského dramatu v listě Ří-
manům odhaluje hřích jako nedostatek 
úcty a vděčnosti k Bohu a zatemnění mysli 
(řím 1,21). Následkem toho je, že člověk 
zamění „vznešeného, nesmrtelného Boha 
za pouhé vyobrazení smrtelného člověka, 
ptáků, čtvernožců a plazů“ (Řím 1,23), 
klesne do hanebných vášní a je vydán na 
pospas své zvrácené mysli (Řím 1,26.28). 
V tomto bezútěšném stavu hříchu panuje 
nad lidským rodem smrt. Její vláda dosa-
huje svého vrcholu, když už není pociťo-
vána její hrůznost a člověk se jí v otupělosti 
a rezignaci úplně oddá. 

Boží vynalézavá láska podává do tohoto 
beznadějného stavu lidstva lék v kříži Je-
žíše Krista. Hrůznost smrti a hříchu vystaví 
všem před oči. „Budou hledět na toho, kte-
rého probodli“ (Jan 19,37). Ale ne proto, 
aby byli fascinováni smrtí a její všeovláda-
jící mocí, ale aby se setkali s mocí větší, 
s mocí vykupitelské lásky, která přijala smrt 
a temnotu každého člověka na sebe. To je 
důvod k nové důvěře a jistotě víry. „Kdo by 
nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“ – 
„V tom všem skvěle vítězíme skrze toho, 
který si nás zamiloval.“ – „…ani smrt, ani 
život … a vůbec nic stvořeného nebude nás 
moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, 
našem Pánu“ (Řím 8,35.37-39). Ano, 
„o Hospodinově milosrdenství chci zpívat 
věčně“ (Žl 89,2).

p. Jaroslav Brož n
Foto: Wojciech Zubkowicz SAC

Tyto týdny v nás oživují vděčnou vzpo mínku na 
velikého papeže 20. století, misionáře celé země, 
Jana pavla ii., ke kterému se bez nadsázky velká část 
lidstva hlásila jako ke svému otci. poslední dny jeho 
pozemského rozloučení před devíti lety toho byly 
výmluvným svědectvím.

V KRISTU
SKVěLE

VÍ TězÍ ME
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Písmo mluví o hříchu téměř na každé 
stránce, když vypráví příběhy o lidských se-
lháních. Dějiny hříchu začínají lží: Had, 
svůdce v ráji, překrucuje Hospodinova 
slova. Z jednoho stromu, ze kterého první 
lidé nesmí jíst, se stal chytráckým bludem 
otce lži nástroj jejich pádu. A v dalších ge-
neracích se historie opakuje, i když v jiných 
okolnostech, takže platí: Dokud má člověk 
zdravé srdce a čisté svědomí, těší se z Boží 
přítomnosti. Když je jeho srdce zraněno 
hříchem, začíná se bát božského světla 
a utíká před pravdou do temnoty své ma-
losti. Protože různé druhy selhání se nevy-
hýbají ani církvi, papež František píše: 
Hřích, dílo satanovo, útočí přímo na základy 
naší vnitřní harmonie – na srdce a na naději. 
Právě beznaděj totiž rozkládá lidské srdce. 
Místo naděje, která je jednotící mocí, nám 

ďábel jako alternativu a karikaturu před-
kládá beznaděj, která je zahleděná do sebe 
a zcela postrádá tvořivost i plodnost. Bezna-
děj nabývala v dějinách spásy různých podob, 
které mají tendenci usadit se i v našem srdci.

Svět kolem nás ovšem ztratil povědomí 
o hříchu. Žertuje o něm, jako by šlo o věc 
nevinnou, a vůbec se ho nebojí. Má strach 
ze všeho kromě hříchů – ze znečištěného 
ovzduší, z dosud nevyléčených nemocí, 
z atomových zbraní, a odmítá Desatero 
v celé jeho šíři. Tato nákaza ovlivňuje i vě-
řící. I sv. Jan napsal, že tvrdíme-li, že jsme 
bez hříchu, klameme sami sebe a není v nás 
pravda. V Písmu přece čteme, že Kristus ze-
mřel za naše hříchy. Proto nezbývá než při-
znat své viny a probrat se tak ze spánku, do 
kterého nás uvedly špatné příklady okolí 
a vlastní neschopnost odolat pokušení. 

Další základní výpovědí bible a naší víry 
je, že každá vina může být prominuta a pře-
konána. Tak jako svět nevznikl z hříchu, ale 
na základě Božího slova, podobně je hřích 
přemožen týmž Duchem. Tuto myšlenku ob-
sahuje už nejstarší forma Vyznání víry, když 
výslovně mluví o odpuštění hříchů. To je 
ovšem pro člověka mimo křesťanství těžko 
pochopitelné, že totiž vina může být odpuš-
těna, a tím odsouzena k nebytí. Odpuštění 
nenastává podle křesťanského přesvědčení 
automaticky, ale vyžaduje lidskou spolu-
účast, opravdové obrácení. 
Patří k němu poznání, že jsme 
zhřešili, a v lítosti se vědomě 
obrátíme proti spáchanému zlu 
a snažíme se o nápravu. Až 
teprve odpuštění přináší konec 
viny. Bible to vyjadřuje ob-
razně, když uvádí, že hříchy 
zbělejí jako sníh, budou vho-
zeny do mořských hlubin, Bůh 
je od nás vzdálí, vymaže je 
a nevzpomene na ně. U Izaiáše 
(55,7) čteme: Svévolník ať 
opustí svou cestu, muž propadlý 
ničemnostem svoje úmysly; 
nechť se vrátí k Hospodinu, 
k Bohu našemu, a on se nad ním 
slituje, vždyť mnoho odpouští. Opravdová lí-
tost se má projevit také tím, že neodepřeme 
odpuštění svým bližním. Svátost pokání je 
Božím darem, kterého se nám dostává pro-
střednictvím církve. Papež Luciani se v jedné 
promluvě zmínil o Jidášovi, který na sebe 
naložil nesmírnou vinu, když zradil za pou-
hých třicet stříbrných Ježíše. Ale ještě horší 
bylo, že si řekl: „Můj hřích je příliš velký, 
jsem ztracen.“ Jenže Boží smilování nemá 
hranic, zatímco každý hřích je vždy ome-
zený, týká se zcela určitého okruhu. V tom 
spočíval omyl Jidášův, to nechápou ke své 
škodě ani někteří zoufalci našich časů.

Sv. Terezie z Lisieux nás povzbuzuje slovy 
o Božím milosrdenství: I Bůh má své slabé 
místo, totiž své srdce. Neboť Bůh je láska, a ta 
nepočítá, ale stále dává. Proto nás stále pře-
kvapuje svou dobrotou. Odpuštění hříchů je 
pro Nový zákon spojeno s obrácením k Bohu 
a se křtem. Augustin v jednom kázání připo-
mněl, že pravidelná modlitba Otčenáše 
s prosbou o odpuštění hříchů může platit za 
jakýsi druh každodenního křtu. A prvotní 
církev mluví o postu, modlitbě a almužnách 
jako o prostředcích, které mají moc odpouš-

tět všední hříchy. Totéž platí 
o slavení eucharistie, která 
zpřítomňuje Kristovu oběť jako 
prostředek odpuštění vin. 
Ovšem i křesťané, kteří byli 
nově zrozeni z vody a z Ducha, 
mohou znovu upadat do hří-
chů, dokonce i do těžkých. 
Proto církev mluví o druhém 
obrácení, které zahrnuje od-
puštění získané ve svátosti smí-
ření a v rozhřešení. 

Žijeme v reálném světě s jeho 
názory a snahou o potlačení 
vědomí jakékoli viny. Proto má 
být nutnost odpuštění, smíření 
a pokání stále připomínána 

a oživována i v církvi. V Janově evangeliu 
(20,23) náš Pán dává církvi pravomoc: 
Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, 
komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. 
Každá vina má svůj dopad i na hříšníkovo 
okolí, není tedy soukromou záležitostí hříš-
níka, naopak dotýká se všeho Božího lidu. 
Synagoga znala trest vyhnanství, byť někdy 
časově omezeného s možností opětného při-
jetí. I Nový zákon vidí v závažných provině-
ních důvod k vyčlenění z Božího království. 
Odstraňte toho špatného člověka ze svého 
středu, napomíná apoštol Pavel. Jde o víc 
než o vnější pokárání, o kázeňský přestupek, 

BěDA TěM,
KDO VYDáVAJí

TMU ZA SVěTLO
A SVěTLO

ZA TMU

IZAJáŠ 5,20

I Bůh má své
slabé místo,

totiž své srdce.
Neboť Bůh je láska,

a ta nepočítá,
ale stále dává.
Proto nás stále

překvapuje
svou dobrotou.

Když se Jakub, příbuzný Krista Pána, stal pro svůj přísný život představeným jeruzalém-
ské církevní obce, pozoroval hříšný život Římanů, Židů i některých křesťanů, když ne-
zvládli žádostivost jako následek dědičného hříchu. Proto píše: Když je člověk pokoušen, 
vábí ho a svádí jeho vlastní žádostivost. Ta žádostivost pak počne a porodí hřích, a když je 
hřích spáchán, porodí smrt. (1,14-15)

b ě d a  t ě m ,  k d o  v y d á v a j í  t m u  z a  s v ě t l o . . .P .  M I L O S L A V  f I A L A
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naopak jde o ukončení společenství a týká se 
solidarity ve spáse všech pokřtěných. Z na-
pomenutí k odpouštění druhým ovšem také 
plyne, že církev je si dobře vědoma slabosti 
svých členů, a proto není nějakou elitní 
malou skupinou, ale zůstává otevřená všem, 
dokonce i největším veřejným hříšníkům. 
Soud je záležitostí Boží, neboť on pošle své 
anděly, aby z jeho království posbírali každé 
pohoršení a odvrhli ty, kdo 
dělají nepravosti (Mt 13,41). 
Proto v církvi existuje mož-
nost usmíření s hříšníkem 
ochotným k obrácení. Je tedy 
místem odpuštění tím, že 
hříšníka vylučuje ze svého 
společenství, a když je ocho-
ten se obrátit, jeho vyhnan-
ství ruší a přijímá ho jako 
marnotratného syna nebo 
dceru do svých řad. Podle sv. 
Augustina smíření a pokoj 
s církví odpouští hříchy, na-
proti tomu nepřátelství je za-
držuje: Láska církve, jež je skrze Ducha Sv. vy-
lita do srdcí, odpouští hříchy těm, kdo mají na 
ní podíl, a zadržuje je těm, kdo na ní podíl ne-
mají. Prvotní církev přijala tuto plnou moc 
současně jako povinnost. Kajícníka doprová-
zela svou přímluvou a vlastním zástupným 
pokáním, které bylo chápáno jako milost 
Kristova těla, kterým je církev. 

Tuto praxi potvrzuje i Druhý vatikánský 
koncil v konstituci Světlo národů: Ti, kdo při-
stupují ke svátosti pokání, obdrží odpuštění 
a jsou zároveň usmířeni s církví, kterou zranili 
hříchem a která spolupůsobí na jejich obrácení 
láskou, příkladem a modlitbou. Zůstává 
ovšem otázkou, zda povědomí o hříchu 
a nutnosti obrácení dostatečně proniklo do 
života věřících a do zpovědní praxe, neboť 
všude pozorujeme úbytek zájmu o tuto bla-
hodárnou, uzdravující možnost, ve své pod-

statě ustanovenou Ježíšem Kristem. Sou-
časná krize svátosti pokání zatím stále postu-
puje, i když biskupové v čele s papežem ne-
přestávají připomínat, že pravá reforma 
a obnova ve smyslu evangelia musí jít cestou 
osobního a společného pokání, a tím i cestou 
svátostného slavení smíření s Bohem i lidmi. 
Celé naše dílo, napsal církevní učitel Augus-
tin, spočívá v uzdravování očí srdce, aby mohly 

patřit na Boha. Z toho odvo-
zuje, že je nutné slavit liturgii 
a v plné šíři hlásat Boží slovo, 
aby bylo srozumitelné všem. 
Ono samo nabádá k mrav-
nímu životu, k osobnímu ob-
rácení a k odvratu od laci-
ných zábav světa. Velmi důle-
žitá je obnova hlubokého, dů-
věrného vztahu k Bohu, k za-
koušení jeho přítomnosti 
a k životu v jeho světle. Vždyť 
také Adam v ráji zhřešil a skryl 
se před Boží tváří. Dokud měl 
zdravé srdce čistého svědomí, 

těšil se z Boží přítomnosti. Poté, co bylo jeho 
oko zraněno hříchem, začal se bát božského 
světla, utekl do temnoty: na útěku před prav-
dou, v hledání stínů. 

Láska přikrývá množství hříchů, a Boží 
láska dokázala proměnit v dobro největší zlo 
světa, Adamův hřích. Proto je Bůh stále při-
praven proměnit v dobro i naše poklesky, 
pokud se snažíme o jejich překonání oprav-
dovou lítostí a bytostnou snahou o polep-
šení. Mystička Juliána z Norwiche byla 
v jednom vidění ujištěna, že hřích člověka je 
sice nevyhnutelný, ale na konci se všechno 
promění v dobro, všechny věci budou dobré. 
Jde o proces, k němuž jsme povoláni všichni, 
jako jednotlivci a církev jako celek. Jsme di-
vadlem světu a máme dávat dobrý příklad 
života v pravdě, lásce a naději.

p. miloslav Fiala opraem. n 

Láska církve,
jež je skrze Ducha Sv.

vylita do srdcí,
odpouští hříchy těm,
kdo mají na ní podíl,

a zadržuje je těm,
kdo na ní podíl

nemají.

Písmo svaté samozřejmě pojednává 
hodně o utrpení. Zejména celá kniha 

Job je věnována tomuto tématu, ale nejen 
ona, například je to také téma žalmu 44. 
Když sledujeme vývoj božího zjevení, vi-
díme, že se zpočátku podává jednoduché 
vysvětlení, že utrpení je trestem za hřích 
člověka. Už v knize Genesis (Gen 3,16–19) 
jsou těžká práce bez úspěchu nebo bolesti 
a trápení těhotenství popsány jako část 
trestu za hřích prarodičů. Smrt je také vý-
sledkem této viny (srov. Řím 5,12). Pokud 
je někdo spravedlivý a dobrý, tak trpět ne-
bude. Jen hříšníci jsou podrobení nemo-
cem, hladomoru a jiným příkořím. Utrpení 
v každé podobě je viděno velmi negativně 
a člověk se mu snaží vyhnout. Dlouhou 
dobu zůstávala otázka, proč trpí zbožný 

a dobrý člověk, nevyřešená. Pohled na utr-
pení se mění až v Novém zákoně. Ježíš Kris-
tus, Boží syn, trpěl, a to nejen na kříži ale 
i během celého pozemského života snášel 
spoustu příkoří, hlad a žízeň, těžkou práci, 
nevděčnost a nepochopení lidí. Bůh nedělá 
věci nesmyslné a zbytečné a tímto dal na-
jevo, že i utrpení má smysl, i když ne vždy 
ho hned vidíme. Svým utrpením Kristus 
spasil svět! Ježíš odmítal názor, že nemoc 
nebo nějaké jiné neštěstí je trestem za hřích 
(srov. Jan 9,1–40, což je příběh o uzdravení 
slepého; nebo Lk 13,1–5, vyprávění o Gali-
lejcích zabitých Římany a o stavební ne-
hodě v Siloe). Kristus uzdravoval nemocné, 
pomáhal nuzným a nařídil dělat totéž svým 
učedníkům. Podle Ježíšova učení je utrpení 
něčím negativním, ale nikoliv nesmyslným. 

„Utrpení je skálou ateismu“ – zní jeden 
známý výrok. to je pravda. Je hodně lidí, 
kteří v důsledku nemoci a neštěstí nalezli 
cestu k Bohu (jako třeba svatý František 
z Assisi anebo sv. ignác z loyoly), ale je 
také množství lidí, kteří za stejných pod-
mínek víru v Boha ztratili. není jednodu-
ché přijmout existenci dobrého a všemo-
houcího Boha, který přinejmenším dovo-
luje zlo a utrpení ve světě, který stvořil 
a nadále řídí. proč Bůh, jak se zdá, nedělá 
nic, aby tento svět byl lepší, bez utrpení?

hřích
A UTRPENÍ

B O g D A N  P E L Cb ě d a  t ě m ,  k d o  v y d á v a j í  t m u  z a  s v ě t l o . . .
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Jeho učedníci budou také podrobeni utr-
pení: „Jestliže pronásledovali mne, i vás 
budou pronásledovat“ (Jan 15,20). „Žák 
není nad učitele ani sluha nad svého pána“ 
(Mt 10,24). Utrpění křesťana je utrpením 
samotného Krista, jak o tom učí svatý Pavel: 
„Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení 
Kristova, tak na nás skrze Krista přichází 
v hojnosti útěcha“ (1K 1,5). Když si toho je 
křesťan vědom, když spojuje svá utrpení 
s Kristovými, tak se mu dostane rychlé du-
chovní potěchy. Pavlovo ponaučení pokra-
čuje: „Máme-li soužení, je to k vašemu po-
vzbuzení a k spáse; docházíme-li útěchy, je 
to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá 
sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém 
jsme my. Máme pevnou naději a jsme si 
jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete 
účastni také útěchy“ (1 K 1,6-7). Křesťan in-
spirovaný Kristovým učením musí s utrpe-
ním zacházet jinak než člověk nevěřící. 

Musíme si uvědomit, že my lidé ne-
máme rádi donucování. Bůh nás stvořil 
jako svobodné bytosti se spoustou skvě-
lých schopností, ovšem rozhodnutí o tom, 
zda tyto schopnosti využijeme pro dobro 
nebo pro zlo, je na nás a Bůh to respektuje. 
On nás poučil o tom, co je dobré a co zlé, 
co máme dělat, aby náš život byl dobrý 
a abychom nezpůsobili utrpení sobě 
samým a druhým. Bůh nás nenutí a ne-
brání nám v tom, když často působíme zlo 
v tom skvělém světě, který on nám svěřil 
do péče. Rozhodnutí je na nás a Bůh nás 
lidi často upozorňoval na dopady zlých 
skutků, jako třeba ústy Mojžíše: „Hled‘, 
dnes vám předkládám požehnání a zloře-
čení: požehnání, když budete poslouchat 
příkazy Hospodina, svého Boha, které já 
vám dnes přikazuji, a zlořečení, když ne-
budete poslouchat příkazy Hospodina, 
svého Boha“ (Deuteronomium 11,26-
28a). Ježíš Kristus je nejlepší příklad, jak 

člověk může bránit vzniku utrpení a mír-
nit důsledky už existujícího trápení. 

Kdyby Bůh vždy a jistě odměňoval dobré 
skutky tím, o co by zbožný a věřící člověk 
žádal, a naopak „trestal“ neštěstím skutky 
zlé, hned by se z víry a lásky k Bohu stal pri-
mitivní obchod – za dobro – dobro, a za zlo 
– zlo. Bůh ale chce, abychom ho milovali, 
měli k němu důvěru pro něj samého, ne pro 
požitek, jaký nám může zajistit, a proto do-

pustí, že velmi věřící, zbožní a dobří lidé 
mají často smutný a tragický osud. Bůh ne-
chce být jako neoblíbený příbuzný, který si 
přízeň rodiny musí jakoby „koupit“ dra-
hými dárky. Bůh chce, abychom ho milovali 
i v neštěstí, a ne se snažili o okamžitou od-
měnu a přínos. Když obstojíme ve zkoušce 
utrpení, nemoci, zklamání nebo neúspě-
chu, naše víra se stává zralejší, silnější a jis-
tější, což může pomoci obstát v ještě nároč-
nějších zkouškách v budoucnu a především 
nám ukazuje ryzost naší víry. 

Nikdo netrpí rád. Ale zdá se, že dnešní 
doba je jakoby posedlá touhou stůj co stůj 
eliminovat utrpení ze života, a to za jakou-
koliv cenu. Samozřejmě většinou je to 
dobré, poněvadž po každé přírodní kata-
strofě se strhne vlna celosvětové solidarity 
a pomoci, jak jsme to mohli opakovaně po-
zorovat po Tsunami nebo nějakém země-
třesení. Běžná práce četných charitních or-
ganizací také přispívá k likvidaci nebo ale-
spoň zmírnění lidského neštěstí. Chvály-
hodné je i úsilí vědců, zejména v oblasti 
medicíny, co nejúčinněji bojovat proti ne-
mocem a důsledkům nešťastných nehod. 
Moderní léčiva, chirurgie a v nejhorším pří-
padě protézy ulehčují osud nemocných 
v míře, která před nedávnou dobou nebyla 
vůbec představitelná. Ale to má i svou tem-
nou stránku: poněvadž se utrpení zdá 
lidem nesmyslné, četní lidé zastávají názor, 
že jen život bez bolesti a nemoci je důstojný 
a hodnotný. extrémním dopadem takového 
smýšlení je euthanasie nemocných, které 
není možné vyléčit, a potrat dětí, u kterých 
během prenatálního vyšetření bylo zjištěno 
vážné postižení. Jemnějším výsledkem je 
to, že se společnost snaží jaksi vytlačit trpící 
lidi na okraj vnímání do uzavřených zaří-
zení, kde je nikdo nevidí a nenavštěvuje. Ve 
společnosti vládne také modloslužba „věč-
ného mládí“ a krásy, diktatura příjemnosti 

a zábavy. Ti, kdo jsou staří a méně pěkní, už 
často (až na vzácné výjimky) nemají šanci 
na špičkové zaměstnání, zejména pokud 
jde o zpěvačky a herečky. Výsledkem jsou 
starší ženy, které si asi samy už nepamatují, 
kolik plastických zákroků podstoupily, 
a oblékají se jako puberťačky, což v dů-
sledku působí trapně až odpudivě. Lidé ne-
mají odvahu, stydí se přiznat k tomu, že 
jsou staří, nemocní, postižení. Jsou pro ně 
připravena místa ve specializovaných zaří-
zeních, ale z běžného života by měli zmizet. 
Před několika lety působila velký rozruch 
a smutek zpráva o jedné paní, která od ho-
telu, ve kterém během dovolené bydlela, 
žádala odškodnění, protože ve stejnou 
dobu tam bydlel postižený člověk na vo-
zíčku a jeho přítomnost ničila její pohodu. 
Tak daleko už někteří lidé jsou. 

Svatý Jan Pavel II. udělal opravdu hodně 
pro církev a pro celý svět. Vděčíme mu za 
mnoho věcí a v souvislosti s naším tématem 
bych rád vyjádřil vděčnost za to, čeho si 
všimly miliony lidí na celé zeměkouli: svě-
dectví života v těžké nemoci a utrpení. 
Papež svým chováním ukázal na to, že i sta-
rý, nemocný a trpící člověk má své místo 
v životě, že má stejnou důstojnost jako 
mladý a krásný člověk v plnosti sil a schop-
ností. Jan Pavel II. prolomil diktaturu zdraví, 
mládí a krásy. Naučil nás, že i starý, těžce ne-
mocný člověk má ještě co říct – pouhým ges-
tem, přítomností, několika málo slovy. Na-
učil nás, jak žít život do samého konce. 

Na závěr bych rád uvedl citát 1K 4,5a: 
„Nevyslovujte proto soudy předčasně, 
dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo 
to, co je skryto ve tmě…“ Ano, plný, sku-
tečný význam a smysl různých událostí 
a zážitků – také utrpení – poznáme a po-
chopíme až v budoucím, věčném životě po 
konci známého nám světa. 

thdr. Bogdan pelc  n

„hled‘,
dnes vám
předkládám
požehnání
a zlořečení:
požehnání, když
budete poslouchat 
příkazy hospodina, 
svého Boha, které
já vám dnes přikazuji, 
a zlořečení, když
nebudete poslouchat
příkazy hospodina,
svého Boha.“

(Dt 11,26–28a)

h ř í c h  a  u t r p e n í
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Co je naše duchovní povolání? Primárně 
a hlavně: okouzlení Kristem. To je v řeči 
Zjevení ženich – Beránek.

Kde je ženich, musí pak nutně být i ne-
věsta. Žijeme-li své povolání jako vztah 
s Kristem, pak zákonitě musíme v určitou 
chvíli i my potkat tohoto anděla zjevení, 
který nás zve: Pojď, ukážu ti nevěstu…! Tou 
nevěstou je – církev! A nyní co my? Je sou-
částí našeho povolání i vztah k nevěstě? Ba 
dokonce nevyhnutelně musí zaznít tato 
otázka: jsme – existenciálně, bytostně a tr-
vale – okouzleni nevěstou církví?! Ta před-
stava v nás v prvním okamžiku vyvolává 
úsměv a alespoň v duchu nezřídka dokonce 
ironii: no víte, okouzlení církví – po tolika le-
tech vlastní zkušenosti – to by mě asi ani ne-
napadlo, promiňte, ale už nejsem naivní… 
Jenže když se pokusíme pokorně a pravdivě 
zamyslet, co o nás říká takováto první (a jistě 
povrchní) reakce: Nechováme se my tak 
trošku absurdně?

Co tím myslím? Představme si teď na 
chvíli jakoukoliv konkrétní svatbu (protože 
přijetí duchovního povolání opravdu je 
svatba): Ovšemže jsme na svatbě kvůli ženi-
chovi, protože on je tím, kdo nás pozval, ke 
komu už máme předchozí, primární vztah, 
koho také spatříme jako prvního, do jisté 

míry musíme konstatovat, že mu to sluší, ve-
deme s ním další konverzaci, a hlavně náš 
vztah s ním jistě i nadále má pokračovat – 
ale on sám nám teď přece touží představit 
nevěstu, přeje si, abychom ji přijali jako jeho 
součást, jako někoho, kdo k němu bude na-
vždycky patřit – to je jeden z podstatných 
rozměrů svatby! A když tedy vchází nevěsta 
– nastává v tu chvíli přece jeden z vrcholů 
svatebního vzrušení: jak jí to bude slušet, jak 
je krásná… Silná chvíle!

Aplikováno na jakousi mimoběžnost na-
šeho duchovního povolání se vztahem 
k církvi: Jsme tedy též na svatbě – ale jako 
bychom přitom neměli oči pro nikoho 
(možná dokonce ani pro toho ženicha). Ale 
především – nevěsta nejen že nás jakoby 
ani nezajímá – ale mnozí už rovnou vědí, 
jak je ošklivá! Řekněte sami, není to absur-
dita a šílenost?!

Ano, první pohled ukazuje minimálně to, 
že nevěsta je zatím skryta pod závojem – 
ale znamená to tedy opravdu, že je ošklivá? 
Není to náhodou zjednodušení, ba přímo 
zkrat z pohodlnosti, z neznalosti, z před-
sudku…? Tak tedy našemu povolání, mys-
lím, často a trvale chybí tato druhá di-
menze, totiž vztah s církví. Nemyslím vztah 
s církevní strukturou, řeholním společen-
stvím, s hierarchií – k tomu všemu nás na-
směrují okolnosti samy. Ale teď chceme víc 
– chceme, abychom přijali jako součást 
svého povolání zamilovanost, lásku k ne-
věstě církvi, která je krásná; duchovně, ale 
dokonce i lidsky…

 Jistěže nejdříve ze všeho musí být sňat 
nevěstin závoj. Jistěže to nejen nemůže, ale 
ani nesmí učinit nikdo jiný než ženich. 
Krásu své nevěsty církve nám musí odhalit 
sám Ježíš. Ale ještě jednou: povolání nelze 
žít naplno, aniž by bylo přijato a prohlubo-
váno jako povolání dvouvztahové (ženich 
a nevěsta, choť a Beránek, Kristus a církev). 

V praxi to vypadá nejčastěji tak, že vztah 
s Kristem snad utváříme a žijeme, ale vztah 
s církví dosud stojí před námi jako otazník.

Kde je tedy začátek naší zamilovanosti, 
našeho okouzlení církví, odkud navázat 
vztah s ní či kde zahlédnout její krásu? Ne-
boli kde a kdy ženich zvedá závoj své ne-
věsty? Proč je pro nás její skutečná tvář, 
krásná tvář, jaksi neuchopitelná, tajemná?

A co s tím?
Předně si musíme uvědomit, že církev ve 

své plnosti a síle je pro nás (teď už zase slovy 
Zjevení) svitek sice popsaný zvenčí i zevnitř 
(to znamená skutečnost maximálně obsažná 
a plná), leč dosud ještě svitek zapečetěný 
sedmi pečetěmi. Připomínám další text Ja-
nova Zjevení 5,1-5: A uviděl jsem v pravici 
toho, který seděl na trůně, svitek popsaný 
uvnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. 
Také jsem spatřil mocného anděla, jak vel-
kým hlasem provolává: „Kdo je hoden ten 
svitek otevřít a rozlomit jeho pečeti?“ 
A nikdo ani na nebi, ani na zemi, ani v pod-
světí nemohl ten svitek otevřít a do něho na-
hlédnout. Já jsem velice plakal, že nikdo 
nebyl shledán hodným, aby ten svitek ote-
vřel a nahlédl do něho. Ale jeden z těch 
starců mi řekl: „Neplač! hle, zvítězil lev z Ju-
dova kmene, Davidův potomek. On ten svi-
tek s jeho sedmi pečetěmi otevře.“

Přes velikou touhu nejen naši, ale celého 
nebe, země i podsvětí, není nikdo hoden – 
a ani schopen – svitek otevřít, tedy nelze 
spatřit plnost církve a její krásy. A tato sku-
tečnost vyvolává – pláč. Sestry a bratři, 
a teď tedy otázka do pranice: už jsme někdy 
oplakali, že nespatřujeme krásu církve? 
A jestli jsme ještě neprolili tyto své slzy, na 
co ještě čekáme?! Vždyť bez toho se na své 
duchovní cestě za Kristem nehneme 
z místa! Sám apoštol velice pláče, že není 
nikdo shledán hodným! Jenomže my jsme 
si nejspíš pomohli oklikou nějakého „ro-

„pojď,
ukážu ti
nevěstu,
choť
beránkovu!“

R. D. PetR VRbacký

ro toto naše uvažování jsem jako vodítko 
zvolil knihu Zjevení, už jen proto, že i cír-
kev nám vlastně musí být zjevena: že ji 

nelze přijít na kloub ani na chuť pou-
hým lidským úsilím. A tak tedy v úvodu 
odkazuji k Božímu slovu tak, jak zní 
v knize Zjevení (Zj 21,9): Anděl ke mně 
promluvil: „pojď, ukážu ti nevěstu, choť 
Beránkovu!“

P
Z a m y š l e n í  n a D  n a š í m  V Z t a h e m  k   c í R k V i

(1)
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zumného“ vysvětlení, proč církev vlastně 
ani krásná být nemůže, proč to není nutné 
nebo proč nám to až tak nechybí, proč to 
nepotřebujeme, ani po tom netoužíme. 
A co tedy nejspíše až dosud nehodláme, je 
– pro církev plakat.

Já vím, zejména muži mají k slzám někdy 
až odpor, myslíme, že to se až tak nehodí, že 
je to projev slabošství, zženštilosti, přecitli-
vělosti. Ale to je předsudek. Samozřejmě se 
muž – a stejně ovšem i žena – musí postavit 
ke svému povolání rozhodně, k čemuž patří 
i síla, vnitřní pevnost, sebekontrola atd. atd. 
Osobně však si myslím, že k slzám je někdy 
třeba větší odvaha než k boji. Ale hlavně: 
třeba apoštol Pavel mluví o slzách velmi 
často, a koneckonců sám Ježíš veřejně pláče 
a nestydí se, a my všichni dobře známe ono 
„blahoslavení plačící …“ Jistě mi rozumíte: 
když teď mluvím o slzách jako požadavku 
nezbytném pro otevření se vůči povolání 
lásky a poznání nevěsty Beránkovy – církve, 
pak mám na mysli především opravdově 
a do hloubi našeho srdce vpuštěný, prožitý 
a protrpěný stav zármutku a žalu nad tím, 
že církev není dosud spatřena a prožívána 
jako krásná. 

A přitom ty slzy tomu nakonec velmi 
pravděpodobně mohou i navenek po-
moci…

Víte, někdy si u vědomí těch obludných 
neštěstí spojených třeba s hrůzou kněž-
ských selhání a hříchů říkám, jestli toto 
není jejich skutečný, pravý a dokonce 
Bohem dopouštěný vnitřní smysl – a sice 
aby nás konečně donutil veřejně nad církví 
plakat. To je totiž ještě cosi jiného nebo víc, 
než jen se omluvit, vysvětlovat nebo třeba 
činit pokání. V těch slzách by myslím 
i mnozí kolem nás mohli spatřit konečně 
věrohodné svědectví o jedinečnosti, skvě-
losti a kráse církve, svědectví, na které 
možná dávno i oni čekají: že totiž i pro nás 

je nejen zaměstnavatelka, organizátorka, 
záštita, a jistě také zdroj posvěcení, nástroj 
spásy a nevím co ještě, ale především milo-
vaná, a teď i zraněná, bolavá láska…

Zpátky ke Zjevení: „Neplač! hle, zvítězil 
lev z Judova kmene…“ Vidíte zase: první 
slovo na začátku, na bodu obratu pozornosti 
k tomu, kdo bude schopen rozlomit pečeti, 
je: „neplač!“ Slovo „neplač“ ohlašuje řešení 
– ale pláč je klíčem, který přivolává to slovo: 
když není plačící, nezní ani slovo útěchy.

A pak slyšíme potvrzení toho, co jsme už 
před chvílí naznačili: „…lev z Judova 
kmene, Davidův potomek, on ten svitek 
s jeho sedmi pečetěmi otevře.“ Do tajem-
ství církve je schopen uvést, její pravou 
tvář a krásu člověku ukázat jedině její že-
nich, Kristus.

To, proč lidé církev nepřijímají, proč jí ne-
rozumí a především proč někdy ani netuší 
její krásu, je, že se ji pokoušejí spatřit svýma 
lidskýma očima, svým lidským rozumem, 
svým lidským já. Dokud ale nežijí v důvěr-
ném vztahu s Kristem, tak důvěrném, aby 
jim ženich sám zatoužil představit svou ne-
věstu, její krásu, do té chvíle jsou odkázáni 
na pohled jen maximálně na její závoj.

 Ale nemluvme o lidech, mluvme o nás. 
Prvním otazníkem pro naše přemýšlení 
tedy je toto právě vyslovené: Je mezi mnou 
a Ježíšem taková důvěrnost, aby už pro mě 
mohl otevřít svitek, zvednout závoj, tedy 
pochlubit se krásou své nevěsty a choti? Ta 
se neukazuje jen tak každému! A za druhé: 
Jsem já ten, kdo k tomu už dozrál?

(Pokračování v příštím čísle)

Přednáška R. D. Petra Vrbac-
kého, spirituála teologického 
konviktu v Olomouci, která 
zazněla bě hem setkání řehol-
níků v Brně 1. února 2014. 

ROZHOVOR
S MoNS. KoNRADEM KRAJEwSKIM,
cEREMoNIářEM pApEžE
JANA pAvlA II.

v otče, minulo šest let od smrti Jana 
pavla ii., za krátko budeme slavit blaho-
řečení toho člověka, u kterého jste byl 
tak blízko. Jaké pocity teď máte ve svém 
srdci?

Následujicí den po vyhlášení dekretu, že 
Svatý otec Jan Pavel II. bude blahořečen, 
jsme se společně s biskupem Marinim vydali 
na cestu do Assisi. Byla neděle. A biskup 
v jisté chvíli, když jsme jeli autem do Assisi, 
usnul. Když se na chvíli probudil, říká mi: 
„Víš co, Konrade, pokud je Jan Pavel II. 
svatý, trošku této svatosti se asi přeneslo 
i na nás.” A zase usnul. Myslím si, že právě 
v těchto kategoriích prožíváme přípravy 
k blahořečení, že se nás Jan Pavel II. dot-
knul svou svatostí, že proměnil náš život.

v viděl jste, jak se Jan pavel ii. připra-
vuje ke slavení eucharistie, jak slouží 
mši svatou, ale také, jak potom žije eu-
charistii každý den. Jak jste to vnímal?

Bylo to sedm dlouhých let, protože jsem 
začal pracovat jako papežský ceremoniář 
v roce 1998. Svatý otec vždy přicházel do 

v neděli 1. května 2011, na svátek Bo-
žího milosrdenství, svatý otec Bene-
dikt Xvi. blahořečil papeže Jana pavla 
ii. několik dní před touto událostí 
otec Zdzisław Klafka Cssr uskutečnil 
pro polskou televizi „trwam“ rozho-
vor s mons. Konradem Krajewskim, 
ceremoniářem Jana pavla ii. a v sou-
časné době arcibiskupem a papež-
ským almužníkem. letos 27. května, 
také na svátek Božího milosrdenství, 
svatý otec František svatořečí Jana 
pavla ii. Z tohoto důvodu jsme se roz-
hodli umístit v „Apoštolu“ úryvky roz-
hovoru z roku 2011, který je krásným 
svědectvím toho, jak svatost vyrůstá 
z lidství také skrze utrpení.

DOT KL Se
NáS Svou 
SVATOST í

„ p o j ď ,  u k á ž u  t i  n e v ě s t u ,  c h o ť  b e r á n k o v u “
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zákristie velmi soustředěný. Nemluvil 
s námi. Poklekl, dokud mohl, v zákristii. 
Tak to bylo po celém světě, kdekoliv jsme 
byli, také v zákristiích pod velkými oltáři, 
postavenými tam, kde měl Svatý otec za 
chvíli sloužit mši svatou. On nebyl pří-
tomný. Modlil se tak určitý čas, těžko říct, 
jak dlouho. S biskupem Marinim jsme stáli 
u zdi, z boku, trošku jsme se schovávali, 
abychom Svatému otci nepřekáželi. A on 
byl nepřítomný, protože než šel reprezento-
vat Boha, než obdržel mitru, než jsme mu 
podali berlu, mluvil nejdříve s Bohem. Mlu-
vil s Bohem před tím, než vyšel k lidem, aby 
jim říkal o Bohu. Tak to bylo vždy. Někdy 
dokonce arcibiskup Dziwisz vcházel do zá-
kristie a říkal, že už je čas začít. A Svatý 
otec jako by tam nebyl. Někdy jsme do-
konce začínali celebrovat se zpožděním, ale 
ne proto, že by Svatý otec přijel pozdě, ale 
proto, že se tak dlouho modlil. Najednou se 
zvedl, v úplném tichu jsme ho oblékali 
a potom vycházel k lidem. Lidé potom ří-
kali, že když Svatý otec mluvil, měnil jejich 
život. Když mluvil, mluvil ke každému, kdo 
byl přítomen, jakoby osobně, i přesto, že 
tam někdy opravdu byly miliony lidí. Toto 
je právě to největší tajemství Jana Pavla II., 
že svou osobou reprezentoval Boha. My 
jsme viděli, že je jakoby v jiné realitě, že re-
prezentuje někoho jiného, že toto všechno, 

co je navenek, jako ornát, pluviál, mitra 
nebo berla, vyjadřuje to, co se odehrává 
v jeho srdci – že začíná reprezentovat Boha. 
Důvěřoval svým ceremoniářům, ale měl 
také svá gesta. Když začínal celebrovat, 
vítal lidi. Stanul před oltářem, zvedl dlaň, 
někdy dokonce berlu, a tak setrvával ve 
chvíli přivítání, kdy všichni viděli, že on je 
vidí. Cítili jsme, že máme co do činění s vý-
jimečným člověkem. Nevěděli jsme, jak to 
pojmenovat, a teď 1. května to pojmenuje 
papež Benedikt XVI. Je to svatost.

v svatý otec Jan pavel ii. dokázal být 
ponořen do Boha, ale zároveň si všímal 
člověka. Jak interpretujete takovou 
schopnost?

Taková je realita církve, že nacházíme 
Boha v druhém člověku. A to také dělal Jan 
Pavel II. S velikou úctou přistupoval ke kaž-
dému, během liturgie nikam nespěchal. 
Snažil se dostat ke všem, když ne pohle-
dem, tak aspoň slovem. Stávalo se, že 
opouštěl připravený text homilie. Pamatuji 
si, že v Krakově, když viděl, že lidé jsou 
skoro kilometr od místa celebrace, se ptal: 
„Slyšíte mě tam vůbec?“ Tehdy lidé zdvihali 
ruce a on chtěl vidět každého.

v Zajímal by mě na Janu pavlu ii. as-
pekt člověka ponořeného do modlitby, 
ale také člověka, který se radoval, byl 
smutný, občas ho asi také obklopil Boží 
hněv. Jak reagoval svatý otec ve složi-
tých situacích, když se setkal s utrpením, 
nespravedlností?

Můžu svědčit o tom, co se odehrávalo 
během každé liturgie. Svatý otec se dokázal 
rozčílit, to určitě. Jeden takový okamžik byl 
kdysi na Sicílii. Tehdy byla velmi aktivní 
mafie a Svatý otec po mši svaté, asi na Anděl 
Páně, začal jednoduše křičet, že všichni, kdo 
se podílejí na jednání mafie, budou souzeni 

a odpovědní za své hříchy. Opravdu křičel. 
Tehdy biskup Marini skrýval svůj obličej, 
protože – jak to tehdy vysvětloval – se styděl 
za to, že Svatý otec křičí. A dnes říká, že 
někdy skrývá svůj obličej, protože se stydí za 
to, že se tehdy styděl, protože nakonec se 
ukázalo, že právě Svatý otec měl tehdy jako 
jediný člověk odvahu zvednout hlas. Všichni 
měli strach. Dodnes, když má 
italská vláda problémy s mafií, 
často se v italské televizi obje-
vuje křičící Jan Pavel II. Pokud 
ve světě byla nějaká tragédie, 
za chvíli jsme slyšeli, že Svatý 
otec jde do kaple. Tam o tom, 
co se stalo, mluvil s Bohem 
a sdílel s ním tu tragédii. Velmi 
často jsme dávali sekretářům 
kartičky s prosbami, třeba když 
byl někdo v nemocnici nebo měl nehodu, 
a oni to dávali do kaple na klekátko Svatého 
otce. Jednou jsem také viděl, že u klekátka 
měl Svatý otec desky s fotografiemi zaměst-
nanců Vatikánu. Když prohlížel ty fotogra-
fie, modlil se takovou svou litanii, která byla 
složena z jejich jmen a příjmení. Tedy se 
modlil také za nás.

v trošku se bojím dotknout se tak in-
timních záležitostí, ale víme, že mimo-
řádným okamžikem byl odchod Jana 
pavla ii. vy jste byl mezi těmi nejbližšími 
osobami a viděl jste, jak tento odchod 
vypadal. Je něco, co zůstalo ve vaší pa-
měti a o co byste se s námi mohl podělit?

Zdá se mi, že je třeba začít tím, že Svatý 
otce odcházel od roku 2000. Fakticky umí-
ral od roku 2000. Přestával chodit, měl větší 
problémy se zdravím. S biskupem Marinim 
jsme se modlili, aby ještě zahájil jubilejní 
rok, a potom jsme už neměli velké plány. Vše 
záleželo na Bohu, ale opravdu se nám zdálo, 
že pokud nás Svatý otec uvede do třetího ti-

síciletí, tak to bude už opravdu hodně. A od 
roku 2000 to bylo ještě pět let…

Pět let velkého utrpení. Pamatuji si větu 
Matky Terezie z Kalkaty, že svatost nespočívá 
v tom, že to my dáváme vše Pánu Bohu, ale 
v tom, že Pán Bůh to všechno, co my dáváme, 
bere. A tehdy je třeba mu to odevzdat. Zdá se 
mi, že Jan Pavel II. všechno, co obdržel, Pánu 

Bohu obětoval a odevzdal. 
Všimněte si: herec přestává 
mluvit, sportovec, který chodil 
po horách a lyžoval, přestává 
chodit, ke konci života má pro-
blémy s koordinací pohybů. 
Přesto stále chodil k lidem. 
Velké utrpení. Jednou během 
celebrace nemohl Svatý otec 
stále najít tu správnou polohu. 
Tehdy už nechodil, ale zvedal 

se na opěradlech, pořád se hýbal, aby nalezl 
tu správnou polohu. Sklonil jsem se k němu 
a zeptal jsem se: „Svatý otče, můžu vám nějak 
pomoct?“ A on tehdy řekl: „Mně už nelze po-
moci. Mě už vše bolí. Ale to tak musí být.“ To 
právě bylo jeho umírání na očích světa. Stalo 
se to v roce 2002, bylo to během blahořečení 
otce Pia. Tehdy ještě zbývaly tři roky tako-
vého odcházení. 

Ve čtvrtek před 2. dubnem 2005 jsme byli 
požádáni s arcibiskupem Marinim, abychom 
se rozloučili se Svatým otcem. Když jsme 
vstoupili, hned nám Svatý otec požehnal. 
Potom arcibiskup Marini poodešel k Sva-
tému otci. Svatý otec mu podal ruku a tak se-
trvávali, setrvávali, jako by se svět na chvíli 
zastavil. To asi byla nejkrásnější „liturgie“, 
které jsem se kdy zúčastnil. Svatý otec a jeho 
ceremoniář, beze slov, v ideálním tichu, 
v gestu pokoje, odpuštění, takovém synov-
ském gestu. Velmi dlouho tak setrvávali. Ar-
cibiskup Marini tehdy plakal jako malé dítě, 
ale byly to slzy, které nás všechny obmývaly 
a činily nás krásnějšími.

„Arcibiskup Marini
tehdy plakal

jako malé dítě,
ale byly to slzy,

které nás
všechny obmývaly

a činily nás
krásnějšími.“

Mons. Konrad
Krajewski

d o t k l  s e  n á s  s v o u  s v a t o s t ír o z h o v o r
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Potom přišel pátek a já jsem byl pozván 
kolem desáté nebo jedenácté hodiny večer 
ke Svatému otci. A když jsem přišel, stalo 
se, že všichni odešli a já jsem zůstal se Sva-
tým otcem sám. Modlil jsem se růženec. 
Nevím, kolik těch růženců bylo. odešel 
jsem od Svatého otce kolem druhé ráno. To 
byl pro mě největší dotek milostí. Nedo-
kážu to vyjádřit, popsat, ale to byl dotek 
svatosti Jana Pavla II.

A potom už byla sobota, 2. dubna 2005, 
kdy jsme všichni klečeli kolem Svatého otce. 
Když jsme se modlili, najednou arcibiskup 
Dziwisz rozsvítil světlo, zvedl se a svým sil-
ným hlasem začal zpívat: „Bože, tebe chvá-
líme“. Nejdříve jsme všichni ztuhli a dívali 
jsme se na arcibiskupa Dziwisze, ale za chvíli 
jsme si uvědomili, že se nacházíme v úplně 
jiné realitě. Že Jan Pavel II. zemřel – zna-
mená to: žije. A potom už další sloky jsme 
zpívali hlasitěji a hlasitěji. I když na začátku 
to bylo těžké, zvedli jsme se a děkovali Bohu 
za veliký pontifikát, dílo a svatost Jana Pavla 
II. Na náměstí sv. petra a ve světě to ještě 
nikdo nevěděl a my jsme zpívali „Te Deum 
laudamus“. Tohle byl asi nejintimnější oka-
mžik, který se mě dotkl. Nebyl jsem u smrti 
nikoho z mých nejbližších, ani rodičů, ani 
bratra, protože zemřeli, když jsem byl tady, 
v Římě, proto také jsem se poprvé zúčastnil 
chvíle přechodu z tohoto života do života 
věčného, a to zrovna člověka nejvíce zná-
mého na celém světě, který reprezentoval 
Boha. Asi proto jsme všichni plakali, protože 
najednou tu nebyl člověk, který svou osobou 
a celým způsobem života hovořil o Bohu.

Povinností ceremoniářů je věnovat se pa-
peži nejen za jeho života, ale také po smrti 
papeže. Proto také společně s arcibiskupem 
Marinim jsme měli na starosti přípravu těla 
Svatého otce. To byl také neobvyklý mo-
ment, protože už skoro hodinu a půl po 
smrti Svatého otce jsme společně s ošetřo-

vateli a špičkovými odborníky na resusci-
taci z Vatikánu oblékali Svatého otce. Bylo 
to opravdu něco zvláštního, protože tito 
lidé pořád na Svatého otce mluvili, dotýkali 
se ho, líbali. Pokaždé, když jsme oblékli 
albu, ornát, oni líbali dlaň, čelo, když obou-
vali Svatého otce, líbali jeho nohy. To bylo 
opravdové líbání ostatků, relikvií. Zajímavé 
je, že občas potkávám tyto lidi v naší ne-
mocnici ve Vatikánu, někdy spolu hovo-
říme, ale o tom, co se tehdy stalo, jsme spo-
lečně nikdy nemluvili. Asi by nás rozhovor 
o tom všechny nějak ochudil. Mluvím o tom 
teprve teď, po šesti letech, ale tak obyčejně, 
protože nejsem schopen to jinak přiblížit 
a vyjádřit. Je to trošku jako by někdo chtěl 
mluvit o jaru. Musel by asi mluvit jako bás-
ník, aby byl schopen to jaro vyjádřit, pro-
tože jinak, to „nekvete“. Snadněji by se 
o odcházení Svatého otce mluvilo těm, 
kteří nebyli tak blízko jako my.

v Byl jste tím, kdo jakoby doprovázel 
smuteční průvod s Janem pavlem ii., 
když jste nesl evangeliář, a potom za ně-
kolik dní jste nesl kříž a doprovázel no-
vého papeže, aby se poprvé ukázal světu. 
Je v tom jakýsi symbol, jako byste byl ja-
kýmsi „spojovacím prvkem“ obou ponti-
fikátů…

Toto propojení je možné, otče, ještě roz-
šířit, protože takovým prvním „spojovacím 
prvkem“ je arcibiskup Marini. Stejně tak 
jako jsem já nesl evangeliář před rakví Jana 
Pavla II., tak on v roce 1978 nesl evangeliář 
před rakví Pavla VI. Pro mě to byl mimo-
řádný okamžik, protože jsem nesl evange-
lium, které úplně uspořádalo život Jana 
Pavla II. On podle evangelia žil, podle evan-
gelia řešil osobní věci a věci církve. On měl 
evangelium ve svém srdci, o evengelium se 
dělil, a proto také byl tak účinný.

n     

„slovo „ano“, které vyřkla v roce 1920, 
muselo být jedním z nejtěžších slov 
v celém jejím životě. podobně jako po le-
tech v roce 1978 bylo slovo „ano“ nejtěž-
ším slovem pro jejího syna, Karola, kte-
rého se zeptali, zda přijímá službu pa-
peže. oba dva – matka a syn, svým „fiat“ 
souhlasili s rezignací na sebe. Jako by 
věděli, že jenom díky tomu se může na-
rodit něco velikého.“

   
Těmito slovy začíná knížka „Matka pa-

peže“, kterou v roce 2013 napsala Milena 
Kindziuk a ve které pojednává o životě emi-
lie Wojtylové, matky papeže Jana Pavla II. 
Autorka se na konci knihy přiznává, že bylo 
velmi těžké najít o papežově matce infor-
mace, které by mohly vrhnout více světla na 
její život. Příbuzní, kteří se osobně setkali 
s emilií, buďto zemřeli, nebo si nepamatují, 
že by třeba ještě jako děti slyšeli, že se o ní 
něco povídá. Matka papeže byla opravdu ve 
stínu. Milena Kindziuk přesto přináší zají-
mavé informace, které – i když možná nejsou 
úplně nové – dokážou být podnětem k za-
myšlení, jak Bůh působí v životě lidí, jak jsou 
lidské životy propojené a jaké požehnané 
plody může vydat lidský život plný utrpení 
a sebeobětování. Takové zamyšlení bude 
zvlášť přínosné v době, kdy oči mnoha lidí 
budou sledovat svatořečení Jana Pavla II. 

Milena Kindziuk začíná svou knížku roz-
hodnutím, které udělala emilie v roce 1919. 
Tehdy se na podzim dozvěděla, že je zase tě-
hotná. Bylo to už potřetí. Poprvé, když se 
v roce 1906 narodil syn edmund, a podruhé, 

když se v roce 1916 narodila dcera Olga 
Marie. Musela se rozhodnout, zda dítě při-
jme, protože její doktor důrazně doporučo-
val přerušit těhotenství. Podle doktora Jana 
Moskaly (který byl považován za nejlepšího 
odborníka ve Vadovicích) nebyla totiž šance, 
aby se dítě narodilo živé, a pokud by se mělo 
narodit, bylo by to na úkor života matky. 

emilie myslela na problémy při prvním 
porodu a stále měla před očima to, co se 
stalo v červenci roku 1916. Tehdy se naro-
dila její dcera Olga Marie. Po narození se 
dítě začalo dusit, proto emilie rychle, bez 
kněze, pokřtila svou dcerku, která trpěla 16 
hodin a potom zemřela. edmundovi bylo 
čtrnáct let, potřeboval ještě maminku, stejně 
jako její manžel, Karol Wojtyla, potřeboval 
manželku. A ona také chtěla žít. Když se 
manžel vrátil z práce, hovořili o tom. Man-
žel poprosil jiného doktora, který pracoval 
v armádě, aby vedl těhotenství manželky 

MATKA
 PAPEŽE

budete
mymi
svedky

M A T K A  P A P E Ž Ed o t k l  s e  n á s  s v o u  s v a t o s t í



APOŠTOL
B O Ž Í H O  M I L O S R D E N S T V Í

APOŠTOL
B O Ž Í H O  M I L O S R D E N S T V Í

20 21

a porod. Doktor Samuel Taub byl známý 
účinností své léčby. Vše bylo svěřeno Bohu. 
A nebyla to opravdu situace snadná a jedno-
duchá, protože smrt rodinu emilie nemíjela 
a byla v ní častým hostem. 

emilie se narodila 26. 3. 1884 v Krakově 
a byla pokřtěna na Velikonoce 13. dubna. 
Byla prvním dítětem v rodině Kaczo-
rowských, které se narodilo v Krakově. Čtyři 
děti před ní se narodily ve městě Bielsko-
Biala, odkud se její otec Feliks Pavel Kaczo-
rowski přestěhoval s rodinou do Krakova, 
kde se narodily další čtyři děti. Matka, Marie 
Kaczorowska, rozená Scholz (44 let), ze-
mřela, když bylo emilii třináct let, v roce 
1897. V tu dobu už nežily dvě děti, syn Feliks 
(11 let) a dcera Viktorie (1 rok). V osmnácti 
letech emilie přišla také o svou sestru Olgu 
(23 let) a za tři roky zemřela její sestra He-
lena (29 let). V roce 1908, když jí bylo 24 let, 
zemřel otec (62 let). Tyto všechny události 
musely poznamenat emilii a měly vliv na to, 
že vnímala život jako velmi křehký.  

Smrt nešetřila ani rodinu Karola Wojtyly, 
budoucího manžela emilie. Karol Wojtyla se 
narodil 18. srpna 1879 v Lipniku (dnes část 
města Bielsko-Biala). Byl jedináček a když 
mu byly tři roky, zemřela mu maminka, 
Anna Przeczek (28 let). Otec Matěj Wojtyla 
se po smrti manželky oženil s Annou Nevald, 
ale ta zemřela po třech letech. 

Když bylo emilii 22 let a Karolovi 27 let, 
vzali se v kostele sv. Petra a Pavla v Kra-
kově, kde Karol působil jako voják. Když se 
oženil, musel se postarat o rodinu a najít 
bydlení. Na začátku bydleli ve vesnici 
Krowodrza u Krakova, kde se 27. srpna 
1906 narodil syn edmund, potom na růz-
ných místech v Krakově a 1. července 1913 
se přestěhovali do Vadovic a bydleli neda-
leko kasáren.  

V době první světové války, kdy se Ru-
sové posunuli na západ, bylo vedení pluku 
převedeno z Vadovic na Moravu. Proto se 
Karol Wojtyla s rodinou přestěhoval na Mo-
ravu, kde v Hranicích na Moravě pobýval 
od 19. listopadu 1914 do 20. srpna 1915. 
edmund tam chodil do školy, emilie vedla 
dům a Karol pracoval v armádě. Zajímavé 
je, že právě v této době (od března do srpna 
1915) pomáhala v tamější polní nemocnici 
edita Steinová, která potom jako sestra be-
nediktinka Terezie Benedikta od Kříže ze-

mřela v Osvětimi a kterou v roce 1988 Jan 
Pavel II. svatořečil.    

V roce 1918, když Polsko získalo nezávis-
lost, se rodina Wojtylů přestěhovala do no-
vého domu u kostela na náměstí ve Vadovi-
cích, který patřil židovskému kupci Chaimu 
Balamuthovi a který se stal rodným domem 
papeže Jana Pavla II. 

Jaká byla emilie? Jsou to spíše střípky 
než informace, někdy dohady. V očích pří-
buzných jejího manžela, kteří bydleli na 
vesnici u Krakova, to byla „velká paní 
z města, která se bála hus a zvířat“. Slova 
„velká paní“ navazovala na to, jak se emilie 
oblékala a chovala – elegantně a důstojně. 
Můžeme si to představit, když se podíváme 
na její fotografie, na kterých je vidět, že je 
oblečena do elegantních šatů, na hlavě nosí 
elegantní klobouky. A přitom, pokud se 
někdo podívá pozorně, může vycítit z jejího 
obličeje jakousi „křehkost“. To bylo možná 
také důvodem, že se emilie moc neangažo-
vala v práci na vesnici: měla slabé zdraví. 
Domácnost ale vedla velmi dobře. Lidé, 
kteří vzpomínali na dům Wojtylů ve Vado-
vicích, říkali, že emilie hodně pracovala, 
dům byl čistý, na stole vždy čerstvé květiny 
a upečený domácí koláč. U dveří kropenka 
se svěcenou vodou. emilie velmi trvala na 
tom, aby každý, kdo přicházel a odcházel, 
udělal znamení kříže.

Víra totiž podle emilie dávala životu nejen 
sílu, ale také smysl. Velmi toužila po tom, 
aby jeden její syn byl doktorem, a pokud by 
měla dva syny, druhý aby byl knězem. V roce 
1919, kdy svěřila do Božích rukou život svůj 
a svého dítěte, nemohla vědět, jakým požeh-
náním pro svět bude její druhý syn.

V úterý 18. května 1920 bylo ve Vadovi-
cích krásné počasí, ale neobvyklé vedro. 
emilie potřebovala více vzduchu, proto 
požádala ženu, která měla pomáhat při 
porodu, ať otevře okno. Společně s čerst-

vým, teplým vzduchem vplynula do míst-
nosti jemná melodie loretánské litanie 
k Panně Marii, kterou lidé zpívali v kostele 
každý den po 17.00 hod. v rámci májových 
pobožností. 

V roce 1997 navštívil 18. května papež 
Jan Pavel II. římskou farnost sv. Antonína 
v pietralata. řekl tehdy: „Narodil jsem se 
mezi 17. a 18. hodinou, tedy ve stejnou ho-
dinu, ve kterou jsem o padesát osm let poz-
ději byl zvolen papežem.“

Otec Karol Wojtyla šel společně s edmun-
dem do kostela na májovou pobožnost 
a modlili se za dobrý porod. Když se vrátili 
z kostela, čekal na ně krásný, zdravý kluk. 
Karol Josef Wojtyla, protože tak byl pojme-
nován, byl pokřtěn 20. června.  

emilie byla štěstím bez sebe. Asi z ní 
spadl také strach po porodu a po tragické 
smrti dcery Olgy Marie v roce 1916. Zdravé 

Svatební foto 1906

S malým Edmundem

Emilie
s Edmundem
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dítě bylo jako pohlazení od Pána Boha. Byla 
to ale také starost, bylo třeba prát a sušit 
plenky, připravovat jídlo, vést domácnost. 
Navíc začal společně s rodinou wojtylů 
bydlet i otec manžela, Matěj Wojtyla. Proto 
také musela emilie od narození malého Ka-
rola více pracovat a starat se o všechny.

Možná že to všechno přispělo k tomu, že 
od roku 1923 se zdravotní stav emilie zhor-
šil. To bylo důvodem, že malý Karol byl 
o rok dříve poslán do mateřské školky, kte-
rou vedly sestry nazaretánky. emilie mu-
sela odpočívat, v jejím životě se objevily 
stíny utrpení a únavy. Byly tam ale také 
chvíle radosti: v roce 1924 edmund udělal 
výborně maturitní zkoušky a šel studovat 
medicínu na Jagellonskou univerzitu. První 
přání emilie se začalo naplňovat: její syn by 
mohl být doktor. O dva roky později malý 
Karol, kterému říkali Lolek, šel na základní 
školu ve Vadovicích. 

Stíny utrpení ale pomalu objímaly život 
emilie víc a více. emilie trávila čas v sa-
lonku, ležela unavená, plná bolestí. Poru-
chy srdce a ledvin nedovolovaly, aby se vě-
novala rodině tak, jak by chtěla. Jan 
Pavel II. potom vzpomínal, že maminka 
byla pro něj prvním svědkem utrpení. Zdra-
votní stav emilie se natolik zhoršoval, že 
manžel odešel do předčasného důchodu, 
aby se mohl věnovat rodině. 

V pondělí 13. května 1929 emilie ze-
mřela. Když se otec společně se syny vrátil 
po pohřbu domů, nemohli si najít místo. 
Dům zel prázdnotou. Na druhý den otec 
rozhodl: všichni jeli na poutní místo do Kal-
várie Zebrzydowské, kde se nachází obraz 
Matky Boží, aby tam hledali maminku.

Smrt a pohřeb matky poznamenal Lolka 
tím více, že se vše odehrálo v bezprostřední 
časové blízkosti velké události, na kterou se 
připravoval s maminkou a na kterou se ve-
lice těšil: první přijímání. Dva týdny po 

smrti emilie šel malý Karol ve stejném kos-
tele, ve kterém nedávno stála rakev jeho 
matky, přijmout poprvé Pána Ježíše. 

Zdá se, že ani otec ani syn nebyli schopni se 
smířit se smrtí emilie, ale tuto smrt „popřeli“. 
Autorka knihy Milena Kindziuk tak usuzuje 
na základě toho, že po smrti emilie salonek, 
ve kterém žila a zemřela, zavřeli a nepouží-
vali, jako kdyby tam emilie pořád byla. Otec 
se přestěhoval natrvalo do pokoje, kde spal 
Lolek, postavili dvě postele vedle sebe a tak 
spali devět let, až do roku 1938, kdy opustili 
dům ve Vadovicích a odjeli do Krakova (Karol 
Wojtyla jako Jan Pavel II., i když byl třikrát ve 
Vadovicích jako papež, nemohl vejít do svého 
rodného domu – nikdy na to nezbýval čas).

Všechny tyto události 
popisuje autorka knihy 
„Matka papeže“ v první 
polovině své knížky. Vy-
chází z toho, že emilie žije 
jakýmsi způsobem nadále 
ve svém synu, proto ve své 
knize pokračuje až do 

okamžiku, kdy Jan Pavel II. koná svou po-
slední pouť do Polska. Životopis papeže 
více méně známe, ale nebude vadit, když si 
tady řekneme několik věcí, které je možné 
v knížce najít a které dokreslují obraz mla-
dých let Lolka – Karola Wojtyly.  

Po smrti emilie naučil otec Lolka němčinu 
s rakouským přízvukem, sám vedl dům 
a staral se o mladšího syna. edmund už 

skončil medicínu a začal pracovat jako dok-
tor. V domě Wojtylů ve Vadovicích mělo 
všechno svůj čas: byl čas pro modlitbu, kaž-
dodenní mši svatou, růženec a čtení Svatého 
písma. Nebyly to obvyklé každodenní prak-
tiky u všech křesťanských rodin, ale vyplý-
valy z osobní zbožnosti otce. Jan Pavel II. 
potom vzpomínal, že občas, když se v noci 
probudil, viděl otce, jak klečí a modlí se. 
Kromě modlitby byl čas pro oběd, společné 
učení a domácí úkoly a večer společné pro-
cházky kolem řeky Skawy. 

V roce 1932 navštívila rodinu Wojtylů zase 
smrt. 5. prosince zemřel edmund. Smrt 26le-
tého edmunda měla širokou ozvěnu v teh-
dejším tisku, protože okolnosti jeho smrti 
byly neobvyklé. Koncem listopadu do ne-
mocnice, ve které pracoval, přivezli jedna-
dvacetiletou dívku nakaženou spálou. Dok-
toři se jí nechtěli věnovat ze strachu a v pře-
svědčení, že nemá šanci přežít, edmund se 
ale nevzdal. Celou noc seděl u postele ne-
mocné, pečoval o ni a dělal, co jen bylo 
možné. Bohužel, sám se nakazil a zemřel. 
Pro otce a mladého Karola byla smrt ed-
munda velkou tragédií, i když mohli být hrdi 
na jeho obětavost a věrnost ideálům, které se 
jim snažila vštípit emilie: sloužit a pomáhat 
lidem. Dnes má nemocnice ve městě Bielsko-
Biala edmunda jako patrona (v roce 1997 
vznikla dokonce v  Itálii skupina lidí, kteří se 
snažili zahájit proces blahořečení edmunda).   

Edmund
se snoubenkou

Otec s malým
Karolem

Karol Wojtyla  – První sv. přijímání 1929

M A T K A  P A P E Ž EM A T K A  P A P E Ž E



APOŠTOL
B O Ž Í H O  M I L O S R D E N S T V Í

25

dvA podivně
propoJené životy

Píše se rok 1920 a v polských Wadowi-
cích se rodí manželům Wojtylovým syn 
Karol, v téže době patnáctiletá Helenka 
Kowalská, navštěvující základní školu ve 
Świnicach Warckich, má za sebou již první 
mystické zážitky. Když šestiletý Karol za-
číná základní školu, je Helenka již několik 
měsíců sestrou Faustynou a prochází novi-
ciátem v Kongregaci sester Matky Božího 
milosrdenství.

 O dvanáct let později je sestře Faustyně 
33 let a je již u konce svého pozemského pu-
tování. Tuberkulóza velmi pokročila a oběť 
jejího života, kterou složila Bohu za hříšníky, 
se pomalu naplňuje. Karol Wojtyla slaví 18. 
narozeniny a vstupuje do života dospělých. 
V tomto roce dokonce po celé dva měsíce 
bydlí oba dva ve stejném městě – Krakově. 
Žijí „vedle sebe“, ale neznají se.

Sestra Faustyna se snaží ze všech sil spl-
nit přání Pána Ježíše – aby byl ustanoven 
svátek Božího milosrdenství, o kterém jí už 
tolikrát říkal, a také aby lidé na celém světě 
znali a ctili Boží milosrdenství – avšak 
5. října 1938 umírá a vidí, že vše je teprve 
v počátcích. 

Mladý Karol začíná navštěvovat kláš-
terní kapli Kongregace sester Matky Bo-
žího milosrdenství až během druhé svě-
tové války, kdy pracuje v blízké továrně na 
sodu. Zatím ho jistě ani nenapadá, že jed-
nou jako biskup, kardinál a papež tato Je-
žíšova přání vyplní…

vidění KAnoniZACe
Sestra Faustyna předvídala velké věci, 

které se teprve měly stát. V březnu 1937, ke 
konci svého léčebného pobytu v nemocnici 
v krakovském Prądniku, kde se léčila na tu-
berkulózu, si do Deníčku zaznamenala tuto 
prorockou vizi: „Náhle mě zaplavila Boží 
přítomnost a rázem jsem se uviděla v Římě, 
v kapli Svatého otce, a současně jsem byla 
v naší kapli a slavnost Svatého otce a celé 
církve byla úzce spojena s naší kaplí 
a zvláštním způsobem s naší kongregací … 
Kaple byla slavnostně vyzdobena a ten den 
do ní směli vejít všichni lidé, každý, kdo 
chtěl… A náhle jsem na našem oltáři uvi-
děla živého Pána Ježíše tak, jak je namalo-
vaný na tom obraze. … V tom jsem byla 
náhle vytržena do Ježíšovy blízkosti a sta-
nula na oltáři vedle Pána Ježíše a můj duch 
byl naplněn tak velikým štěstím, že je nedo-
kážu pochopit ani popsat. Mou duši zapla-
voval hluboký pokoj a odpočinutí.“ (Dn. 
1044–1048) 

Předpověděla a popsala svou vlastní ka-
nonizaci, která se uskutečnila 30. dubna 
2000 pod vedením papeže Jana Pavla II. 
Samozřejmě, že této slavnosti předchá-
zelo mnoho let pečlivé práce a bádání teo-
logů, kteří měli za úkol vést celý infor-
mační proces. 
  
hledání počátKU

Někdo z vás by se mohl nyní zeptat: „No 
dobře, přečetli jsme si, jak to bylo v roce 
1938 a jak to skončilo, ale co bylo mezi 

pos lá n í
A  S P I R I T UAL I TA
SV.  fAU S T Y NY

KAROL WOJTYLA
 – JAN pAvEl II.
A SESTRA FAuSTyNA
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Po smrti edmunda museli ale žít dále. 
V roce 1938 mladý Karol udělal maturitní 
zkoušky a rozhodl se, že začne studium po-
lonistiky na Jagellonské univerzitě v Kra-
kově. Proto také společně s otcem opustili 
Vadovice a přestěhovali se do Krakova. 
Druhá světová válka, která vypukla v roce 
1939, přerušila toto studium. Mladý Karol 
našel v roce 1940 práci v krakovské che-
mické fabrice Solvay. Na vánoce roku 1940 
otec onemocněl na srdce. Když se jednou 
mladý Karol vrátil, našel otce mrtvého. Kar-
dinál Dziwisz vyprávěl, že už jako Jan 
Pavel II. často se k tomu dni vracel a říkal, 
jak našel otce sedět na židli, ruce a hlava na 

stole a před ním ne-
dopitý čaj ve sklenici. 
Bylo to 18. února 
1941. Celou noc kle-
čel a prožíval smrt 
otce, u které nebyl, 
stejně jako u smrti 
matky. Období, které 
potom následovalo, 
dovedlo mladého 
Wojtylu k rozhod-
nutí, že che být kněz. Na podzim roku 1942 
nastoupil do krakovského semináře.

Potom už Bůh vedl Karola až na Petrův 
stolec. Po celou dobu 
měl s sebou v Římě foto-
grafii rodičů a památku 
po mamince: malou me-
dailonku s čtyřlístkem 
zeleného jetele.

Zprac. p. Wojciech Zubkowicz sAC
na základě knížky Mileny Kindziuk 

„Matka papeže“.
Nakladatelství Znak, Krakov 2013. 

Krakov, 1949

U hrobu své rodiny

Karol Wojtyla
krakovský biskup

p o s l á n í  a  s p i r i t u a l i t a  s v . f a u s t y n yM A T K A  P A P E Ž E

Pokračování článku o páteru E. Šikulovi „Pozlatil naše srdce dobrotou“ jsme z redakčních 
důvodů přesunuli do příštího vydání „Apoštola“. (red)
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Naplnil také další Ježíšovo přání, které 
vyslovil v roce 1931: „Toužím, aby milosr-
denství mělo svátek. Chci, aby ten obraz, 
který namaluješ štětcem, byl slavnostně po-
svěcen o první neděli po Velikonocích; tato 
neděle má být svátkem milosrdenství“ (Dn. 
49). Prvním knězem, který sestře Faustyně 
pomáhal splnit tento úkol, byl její vilenský 
zpovědník, dnes již blahoslavený Michal 
Sopoćko, který dal celé té záležitosti teolo-
gické základy. V 80. letech dvacátého sto-
letí začal být svátek milosrdenství slaven 
v Krakově, posléze v dalších polských die-
cézích a konečně v roce 2000 Jan Pavel II. 
vyhlásil první neděli po Velikonocích svát-
kem Božího milosrdenství pro celou církev.

„pospěšte si, protože ten 
Kostel ChCi osoBně posvětit“ 

Úcta k Božímu milosrdenství se šířila po 
celém světě a do Krakovských Łagiewnik 
začalo přijíždět stále více a více poutníků. 
Malá klášterní kaple již nestačila uspokojit 

všechny jejich potřeby a začalo se přemýš-
let o vybudování velkého kostela a potřeb-
ného zázemí. 

Sestra Klawera ve své knize „Rozmowa 
nies koń  czona“ vzpomíná na své setkání 
s Ja  nem Pavlem II. ve Vatikáně v roce 1996:

Sv. otec konstatoval, že kostel má být velký.
–  Asi tak pro dva tisíce lidí? – zeptala 

jsem se.
–  Příliš malý.
–   A pro pět tisíc věřících? – zeptala jsem 

se znovu.
–  To by mohlo být.
–   Podle jakého kostela nebo baziliky by 

měl být? – zazněl můj další dotaz.
–  Podle Lurd.
–   Svatý otec ještě dodal: Pospěšte si, pro-

tože ten kostel chci osobně posvětit.
Pochopila jsem, že nová svatyně v Ła-

giewnikách má sloužit všem lidem, zvláště 

tím?“ Mladý Karol Wojtyla začal studovat 
v Krakově, kam se také se svým otcem pře-
stěhoval. Po vypuknutí druhé světové 
války však musel svá studia přerušit a pra-
coval jako dělník v továrně “Solvay”, která 
sousedí s pozemkem kláštera Kongregace 
sester Matky Božího milosrdenství. Jak 
sám později vzpomínal, chodil často 
kolem kláštera do práce ve svých dřevá-
cích, modlíval se ve zdejší kapli před obra-
zem Milosrdného Ježíše a také na hřbitově 
u hrobu sestry Faustyny. I když se s ní 
nikdy osobně nesetkal, spojovalo je něco 
hlubšího a silnějšího. Jejich pouto bylo du-
chovní: citlivost k tajemství Božího a lid-
ského milosrdenství.

Později začaly být každou třetí neděli 
v měsíci v klášterní kapli slouženy mše 
k Božímu milosrdenství s kázáním. Zváni 
byli různí kněží a ke konci 50. let se mezi ně 
zařadil i Karol Wojtyla. Jak vzpomínají 
sestry, svá kázání si vždy pečlivě připravo-
val a prosil sestry, aby mu vždy předem 
daly téma, na které má mluvit.

I později udržoval krakovský pastýř kon-
takty se zdejším klášterem, zajímal se 
o apoštolské dílo sester a podporoval je 
v práci s mládeží. Přátelské vztahy, které se 
zde navázaly, trvaly mnoho let.  

Jako arcibiskup inicioval Karol Wojtyla 
v roce 1965 otevření informačního procesu, 
který měl za úkol prozkoumat život 
a ctnosti sestry Faustyny. Byl to odvážný 
krok, neboť v této době mnoho lidí, včetně 
představitelů církevní hierarchie, pochybo-
valo o pravosti zjevení sestry Faustyny, 
a také stále ještě trvala (1959–1978) notifi-
kace, tj. zákaz šíření úcty k Božímu milosr-
denství způsoby podanými sestrou Fausty-
nou. Tento zákaz byl vydán, neboť infor-
mace o zjeveních byly šířeny bez teologic-
kého komentáře a také Deníček byl inter-
pretován rozdílnými způsoby.

„hláseJ CelémU světU
to mé neproniKnUtelné 
milosrdenství“

Karol Wojtyla se nejenom „zajímal“ o Boží 
milosrdenství a poselství sestry Faustyny, 
on milosrdenstvím žil a toužil ho předávat 
dál. Stalo se jedním z charakteristických 
rysů jeho pontifikátu. Poukazovala na to již 
jeho druhá encyklika Dives in misericordia, 
která vyšla v roce 1980. Papež Jan Pavel II. 
zde podává velmi krásnou „definici“ milosr-
denství: …Vlastní a skutečný smysl milosr-
denství není pouze v tom, že obrací třeba 
i soucitnou pozornost na zlo, ať už mravní, 
fyzické nebo hmotné. Ve své vlastní a zá-
kladní podstatě se milosrdenství projevuje 
jako znovuocenění, jako dobývání dobra 
zpod všech vnějších nánosů zla, které je na 
světě a v člověku… (DM 6). Mnohými jeho 
spisy a promluvami se proplétalo téma Bo-
žího milosrdenství. Můžeme říci, že Jan 
Pavel II. převzal úkol svaté Faustyny, jíž Pán 
Ježíš řekl: „Apoštolko mého milosrdenství, 
hlásej celému světu toto mé neproniknu-
telné milosrdenství, neznechucuj se obtí-
žemi, s jakými se při hlásání mého milosr-
denství setkáváš.“ (Dn. 1142)

p o s l á n í  a  s p i r i t u a l i t a  s v . f a u s t y n yK A R O L  w O J T Y L A – J A N  P A V E L  I I .  A  S E S T R A  f A U S T Y N A
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„všichni žijeme z utrpení. nejdříve 
z utrpení Ježíše Krista a potom z utrpení 
lidí, kteří své utrpení spojují s jeho utr-
pením a o kterých často ani nevíme. tito 
lidé, často trpící bez svého zavinění, udr-
žují svět a pracují na spáse světa. láska 
se totiž ve světě hříchu, ve kterém ještě 
žijeme, obléká do utrpení.“

Jsou to odvážná slova? Že bychom byli 
mezi sebou až tak propojení utrpením? 
Vzpomněl  jsem si na tato slova jednoho 
kněze, která jsem kdysi slyšel. S páterem 
Pavlem Dobrzyńskim, pallotinem, který 
vede domácí hospic pro děti v Otwocku 
u Varšavy, jsme je spojili se třicátým výro-
čím vydání (11. února 2014) apoštolského 
listu Jana Pavla II. „Salvifici Doloris“, po-

jednávajícího o křesťanském smyslu lid-
ského utrpení. 

Děti, které jsou ve svých rodinách, 
navště vují pracovníci hospice u nich doma. 
„Na začátku jsme měli v našem hospici dvě 
děti, teď jich máme dvaadvacet,“ říká otec 
Pavel, který má hodně starostí, mimo jiné 
jak finančně zajistit chod hospice. „Nej-
dříve se hospic nazýval „Andělský přístav“, 
taková „předsíň nebe“. Nyní se náš hospic 
jmenuje „Paprsek“, protože tady děti dostá-
vají paprsek štěstí – mohou být doma, se 
svými hračkami, se svou rodinou a také 
kvůli lékům necítí tolik bolesti.

SmySl?
Otec Pavel mě upozorňuje, že utrpení je 

tajemstvím, jehož smysl často nevidíme. 
Každý člověk trpí, každý jinak, každý má 
svou cestu utrpení, na které se může setkat 
s Kristem.

Jan Pavel II. ve svém listu napsal: „Během 
generací a po staletí bylo zjevné, že v utr-

Všichni
   žijeme
     z utrpení

: Petr

: Krištof

Kongregace sester
MatKy Božího
Milosrdenství,
v níž žila a zemřela sv. sestra Faustyna

Tajemství Božího milosrdenství hlásáme 
svědectvím života v duchu důvěry v Boha 
a milosrdenství k bližním. Jdeme cestou 
milosrdenství (zvláště vůči děvčatům a ženám 
potřebujícím morální obnovu), slova (hlásání 
poselství milo srdenství, for mace apoštolů 
Božího milosrdenství) a modlitby.

noviciát  ul. Siostry Faustyny 3,
30-420 Kraków, Polsko

KoMunita
v ČesKé repuBlice
 Štefánikova 952,
 544 01  Dvůr Králové n/L.

„...Tato modlitba je na usmíření 
mého hněvu... nejprve se pomodlíš 

jednou otče náš, Zdrávas Maria 
a věřím v Boha, potom budeš na 
zrnkách Otčenáše říkat tato slova: 

věčný otče, obětuji ti tělo 
a krev, duši i bož ství tvého 

nejmilejšího syna a na šeho pána 
Ježíše Kris ta, na smír za hříchy 

naše i ce lého světa;
na zrnkách Zdrá vasu budeš říkat 

tato slova: pro jeho bolestné 
utrpení buď milosrdný k nám 

i k celému světu.
Na závěr se po modlíš třikrát: 

svatý Bože, svatý silný, svatý 
nesmrtelný, smiluj se nad námi 

a nad celým svě tem.“

(Den. 476)

K O R U N K Azde má být pro každou lidskou bídu, pro 
nemocné osoby, trpící, chromé, postižené, 
od nejmladších po nejstarší. Každý ne-
mocný člověk, ať na duši či na těle, zde má 
najít své místo a milosrdný Ježíš tady na něj 
bude čekat…

ÚKon svěření světA
BožímU milosrdenství

Bůh splnil Janu Pavlovi jeho přání 
a v srpnu roku 2002 se celé Polsko radovalo 
z jeho další cesty do rodné země. Hlavní 
motto této poutě znělo „Bůh bohatý v milo-
srdenství“. Papež byl již oslaben nemocí, 
ale čekající zástupy ho vítaly s velkým zá-
jmem. Den 17. srpna se stal dnem slavnost-
ního posvěcení nové svatyně a také dnem, 
ve kterém Jan Pavel II. zasvětil celý svět Bo-
žímu milosrdenství touto modlitbou:

Bože, milosrdný Otče, který jsi zjevil ve 
svém Synu Ježíši Kristu svou lásku a vylil jsi 
ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli, svěřu-
jeme ti dnes určení světa a každého člo-
věka. Skloň se nad námi, hříšníky, uzdrav 
naši slabost, osvoboď nás od každého zla, 
dej, aby všichni obyvatelé země zakusili tvé 
milosrdenství, aby v tobě, Bože jediný 
v Trojici, nacházeli vždy pramen naděje. 
Věčný Otče, pro bolestné utrpení a vzkří-
šení tvého Syna, buď milosrdný k nám 
i k celému světu! Amen.

Závěrem
Boží milosrdenství provázelo Karla Woj-

tylu od mládí přes celý život až do konce. 
Jeho odchod do domu Otce přišel právě na 
vigilii svátku Božího milosrdenství – 
2. dubna 2005 – a jeho kanonizace se bude 
konat také v tento svátek. Kéž nám v tento 
den vyprosí potřebné milosti, abychom i my 
mohli být apoštoly Božího milosrdenství.

s. m. doubravka mazancová KmBm  n

n a  a p o š t o l s k ý c h  c e s t á c h . . .

v š i c h n i  ž i j e m e  z  u t r p e n íp o s l á n í  a  s p i r i t u a l i t a  s v . f a u s t y n y  •  k o r u n k a
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trpěli a zakoušeli nepopsatelnou radost. 
Jednou z nejradostnějších osob, které jsem 
potkal, byla malomocná žena na Jamajce. 
Přišla o obě celé ruce a obě nohy až ke kole-
nům, ale přesto se pořád usmívala, byla 
šťastná a říkala: ’Přece jednoho dne bude 
zmrtvýchvstání a tehdy dostanu dokonalejší 
tělo.‘ Takový právě musí být i náš postoj.“   

Na webových stránkách hospice, o kte-
rém vyprávěl otec Pavel, je možné najít pří-
běhy a fotografie dětí. Jsou rozdělené na 
dvě části: „naši svěřenci“ a „naši andílci“ 
(děti, které už zemřely). Mezi svěřenci je 
Kamil, desetiletý chlapec, který trpí cystic-
kou fibrózou (mukoviscidózou). Je to smr-
telná dědičná choroba, která napadá trávicí 
a dýchací soustavu. Protože Kamil bydlí 
společně s rodiči a dvěma sestrami v malém 
bytě, ve kterém nelze zajistit izolaci během 
zhoršení nemoci, musí často navštěvovat 
nemocnici. Každý den začíná inhalací 
a během dne musí přijímat mnoho léků. 
Přesto je velmi veselý a radostný. Rád jezdí 
na kole, hraje si se sestrami a jezdí na vý-
lety, které musí být krátké, protože fyzická 
únava zhoršuje dýchání. Jeho příběh končí 
větou: „Spolupráce s Kamilem dává hodně 

radosti a je důkazem, že přes těžkou nemoc 
je možné těšit se ze života.“  

A ještě jednou Salvifici Doloris: „Je to on 
sám, který v každém zakouší lásku; je to on 
sám, jenž přijímá pomoc, ať je poskytována 
komukoli trpícímu a ať je jeho utrpení jaké-
koli. On sám je přítomen v každém trpícím 
člověku, neboť jeho utrpení přinášející 
spásu bylo jednou provždy otevřeno kaž-
dému lidskému strádání. A všichni, kteří 
trpí, jsou jednou provždy povoláni k tomu, 
aby měli „účast na utrpení Kristově“ (1 Petr 
4,13) a aby svým utrpením „doplňovali to, 
co zbývá vytrpět do plné míry Kristových 
útrap“ (Kol 1,24). Kristus učil člověka i utr-
pením konat dobro a prokazovat dobrodiní 
tomu, kdo trpí. Tímto dvojím aspektem 
nám plně odhalil smysl utrpení. To je sku-
tečný význam utrpení, nadpřirozený a zá-
roveň i lidský. Nadpřirozený, poněvadž tkví 
v Božím tajemství vykoupení světa; sou-
časně však plně lidský, neboť člověk v něm 
nachází sebe sama, své člověčenství, svou 
důstojnost, své poslání. Utrpení patří k ta-
jemství člověka.“ (SD 30, 31).  

Zprac. p. Wojciech Zubkowicz sAC  n

Kamil svěřenec

artur svěřenec

pení je ukryta zvláštní síla, která člověka 
vnitřně spojuje s Kristem, což je zvláštní mi-
lost. Jí děkují za své vnitřní obrácení mnozí 
svatí, jako např. svatý František z Assisi, 
svatý Ignác z Loyoly a další. Výsledek tako-
vého obrácení tkví nejen v tom, že člověk 
objevuje spásný význam utrpení, ale rovněž 
a především v tom, že samotným utrpením 
se stává zcela novým člověkem. 

Vnitřní zralost a duchovní velikost v utr-
pení jsou ovocem vlastního obrácení a spo-
lupráce s milostí ukřižovaného Vykupitele. 
On sám – jako Učitel a duchovní Vůdce – po-
učuje trpící bratry a sestry o této podivu-
hodné výměně spočívající v tajemství vykou-
pení. Utrpení je svou podstatou zakoušením 
zla. Avšak Kristus v něm položil nejpevnější 
základ definitivního dobra, tedy dobra 
věčné spásy. Svým utrpením na kříži zasáhl 
samotné kořeny zla, jimiž jsou hřích a smrt. 

Kristus postupně otevírá a ukazuje trpícím 
bratrům a sestrám hranice Božího králov-
ství, světa obráceného ke Stvořiteli a osvo-
bozeného od hříchu, který je založen na vy-
kupující síle lásky. A Kristus pomalu, ale jistě 
uvádí do tohoto světa, do Otcova království, 
člověka podrobeného utrpení, a to skrze sa-

motné jádro jeho bolesti. Utrpení nemůže 
být obráceno nebo změněno milostí 
zvnějšku, ale zevnitř. Svým spasitelným utr-
pením je Kristus zcela přítomen v každém 
lidském strádání a působí v něm mocí svého 
Ducha pravdy a útěchy. 

„Odpověď, která je dána účastí na vnitř-
ním setkání s Mistrem, je zároveň cosi více 
než sama abstraktní odpověď na otázku po 
smyslu utrpení. Kristova odpověď je přede-
vším výzvou, je to povolání. Kristus nevy-
světluje důvod utrpení jen abstraktně, nýbrž 
říká: „Následuj mě!“ pojď! Měj svým utrpe-
ním účast na díle vykoupení světa, jež je do-
konané mým utrpením! Mým křížem. Když 
člověk bere na sebe svůj kříž, spojuje se du-
chovně s Kristovým křížem, odhaluje se mu 
spásný smysl utrpení. Tehdy nachází člověk 
ve svém trápení vnitřní mír a dokonce du-
chovní radost.“ (SD 26)

RadoSt?
Je možné vůbec mluvit o radosti v utr-

pení? Arcibiskup Fulton Sheen, populární 
americký misionář a kazatel, jednou vzpo-
mínal: „Ve svém životě jsem měl co do činění 
s mnoha různými lidmi, s velikými hříšníky, 
kteří se vrátili ke Kristu, a s těmi, kteří velmi 

: viKtor

: Kuba

v š i c h n i  ž i j e m e  z  u t r p e n ín a  a p o š t o l s k ý c h  c e s t á c h . . .



APOŠTOL
B O Ž Í H O  M I L O S R D E N S T V Í

33

PROGRAM

n   pátek / 23. května 2014
slavkovice, kostel

15.00 / Hodina milosrdenství. Vede společen-
ství „Modlitby matek“.

17.00 / Ohlédnutí za prvním kongresem v ČR: 
P. Mgr. Wojciech Zubkowicz SAC, koordiná-
tor kongresu v ČR.

18.00 / mše svAtá na zahájení kongresu 
s předáním ostatků sv. Jana Pavla II. pro 
kostel ve Slavkovicích: Mons. ThLic. Voj-
těch Cikrle, biskup brněnský.

19.30 / Občerstvení u kostela.
20.15 / Slovo na úvod kongresu: R. D. Patrice 

Chocholski (Francie), světový koordinátor 
kongresů o Božím milosrdenství.

20.45 / Film „Já Jsem“. Po filmu bude násle-
dovat do 7.00 hod. ráno Nikodémova noc 
(adorace za dobré plody kongresu).

n   sobota / 24. května 2014
nové město na moravě / kulturní dům

7.00–8.30 / Registrace účastníků.
8.15 / R. D. Patrice Chocholski (Francie), svě-

tový koordinátor kongresů o Božím milosr-
denství: Modlitba o světlo Ducha Svatého 
a pozdrav účastníkům kongresu. 

9.00 / I. přednáška: Mons. J. Kajnek, po-
mocný biskup královéhradecký: Proměna 
hříšníka ve svědka přijetím Božího milosr-
denství.

10.00 / Přestávka. Prezentace knih a materi-
álů nejen o Božím milosrdenství.

10.30 / II. přednáška: Mons. ThDr. RNDr. ladi-
slav Hučko, CSc., apoštolský exarcha: „Podle 
toho všichni poznají, že jste moji učedníci…“

11.30 / III. přednáška: R.D. Mgr. Petr  Vrbacký, 
spirituál Teologického konviktu v Olo-
mouci: Osobní vztah ke Kristu – nezbytnost 
při hlásání Božího milosrdenství.  Význam 
svátostí, modlitby a duchovního vedení.

12.30 / Oběd

13.30 / Setkání s R.D. prof. ThDr. Janem Mach-
niakiem, Th.D., rektorem Mezinárodní Aka-
demie Božího milosrdenství (Krakov): Svatý 
Jan Pavel II. – svědek Božího milosrdenství.

14.30 / Přemístění do Slavkovic.

slavkovice / nahoře
15.00 / Hodina milosrdenství s Janem Pav-

lem II.: Sestry Kongregace Matky Božího 
milosrdenství (Dvůr Králové nad Labem).

15.30 / mše svAtá ke sv. Janu Pavlu II.: Mons. 
ThDr. MUDr. Henryk Hoser SAC, arcibiskup 
varšavsko–pražský (Polsko). Po mši svaté 
možnost uctívání ostatků sv. Jana Pavla II.

17.00–18.00 / Večeře.
18.00–20.30 / Program u pódia: Svědectví 

o působení Božího milosrdenství.
21.00 / Večer u ohně Božího milosrdenství.
od 17.00 budou otevřeny stany, ve kterých 

budou prezentovány výstavy a projekty 
spojené s Božím milosrdenstvím, bude 
možné zakoupit si knížky a devocionálie. 

n   neděle / 25. května 2014
nové město na moravě 
kulturní dům

8.15 / Ranní modlitba: Sestry pallotinky (Pol-
sko-Itálie).

9.00 / IV. přednáška: P. ThDr. Adrian Galbas 
SAC, provinciál pallotinů Provincie Zvěsto-
vání Páně (Polsko): „Poslal je před sebou 
po dvou.“ (Lk 10,1) Unie katolického apoš-
tolátu, čili spolu pro evangelizaci.

10.00 / V. přednáška: MUDr. Viola Svobodová 
a prof. MUDr. Augustin Svoboda CSc., ko-
munita emmanuel (Brno): Rodina – škola 
milosrdenství a první místo hlásání Božího 
milosrdenství.

11.00 / Přestávka. 
11.30 / VI. přednáška: Kardinál Miloslav Vlk, 

emeritní arcibiskup pražský: Boží láska 
a Boží milosrdenství.

12.30 / Slovo na závěr kongresu. Společná 
modlitba Anděl Páně, oběd.

slavkovice / nahoře
od 13.00 budou ve stanech prezentovány 

projekty spojené s Božím milosrdenstvím. 
Možno zakoupení knížek a devocionálií. 

14.15 / Zamyšlení nad Božím milosrden-
stvím: Mons. Mgr. Jindřich Bartoš, děkan 
a farář ve Znojmě.

14.45 / Korunka k Božímu milosrdenství: 
Sestry Kongregace Matky Božího milosr-
denství (Dvůr Králové nad Labem).

15.00 / mše svAtá na závěr kongresu 
s mod  litbou zasvěcení Božímu milosr-
denství. Předsedá Mons. Jan Graubner, ar-
cibiskup olomoucký a metropolita morav-
ský za účasti kardinála Miloslava Vlka, 
emeritního arcibiskupa pražského.

I I .  K O N g R E S  O  B O Ž Í M  M I L O S R D E N S T V Í

Drazí přátelé, děkujeme všem, kdo jste pod-
pořili kongres svou modlitbou, utrpením 
nebo finančním darem! Prosíme, abyste na-
dále doprovázeli přípravu kongresu jak po 
stránce duchovní, tak materiální. Kdo může 
přispět na organizaci II. kongresu o Božím 
milosrdenství, pošlete svůj dar na účet:

35 – 621 921 0237 / 0100 
Variabilní symbol: 22014

Pán Bůh zaplať! Otcové pallotini

ii.  národní KonGres
o Božím milosrdenství 
POD ZáŠTITOU mons. JAnA GrAUBnerA,
ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO A MeTROPOLITY MORAVSKÉHO

T y  J S I  S v Ě D E K  M É h o  M I l o S R D E N S T v í

23.–25. KvĚTNA 2014 / NovÉ MĚSTo NA MoRAvĚ / SlAvKovIcE
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Stačí nahlásit adresu, zapla-
tit dobrovolný příspěvek na 
náš účet a budete dostávat 
tento časopis po celý rok.
Konkrétní cena není určena.
Bůh vám zaplať za každý příspěvek!
„Apoštol“ může být také do brým dárkem pro 
vaše blízké – sdělte nám jejich adresu a my jim 
ho pošleme. Naše adresa:

 Společnost katolického apoštolátu
Jámy 71, 592 32 Jámy

Číslo účtu: 35 – 6219210237/0100
Náš časopis si můžete objednat také 
telefonicky nebo e-mailem.

tel.:  566 502 850, 774 521 531
fax:  566 502 851,  
e-mail: objednavky@apostol.cz

objednací formulář na www.apostol.cz!

Jak obJednat
„apoštola“?

Pokud bys chtěl společně s námi sloužit 
Pánu a lidem jako kněz nebo bratr pallotin,
kontaktuj nás!

otcové pallotini, Jámy 71, 592 32
tel. 733 741 850, 733 741 860
e-mail: mojepovolani@pallotini.cz

pAlloti n i

Heslem sv. Vincence 
Pallottiho a pallotinů 
jsou slova sv. Pavla: 
„láska Kristova nás 
žene.“ Pallotti odkázal 
členům Společnosti, 
aby „pomocí modlitby 
a skutků dělali všechno, 
aby svět poznal 
a zamiloval se do  Ježíše“. 
Proto se kněží a bratři 
pallotini neomezují na jednu 
činnost, ale pracují na různých místech a v mnoha 
oblastech.

SpolEČNoST
KATOLICKÉHO
APOŠTOLáTU

deníčeK
Faustyna Kowalská
Deník s. Faustyny, kam během posledních čtyř let svého života zapisovala na žádost 
Pána Ježíše „setkání“ vlastní duše s Bohem. (Váz., 671 str., 399 Kč)

Můžete objednat na adrese:
Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní vydří č. 58, dačice 380 01,
tel.: 384 420 295, fax: 384 420 295, e-mail: zasilky@kna.cz, www.ikarmel.cz

nabízíme vám sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství,
který se konal ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě v roce 2011 pod heslem:

teĎ Je čAs m i losrdenství
V knížce najdete na více než 100 stránkách texty přednášek a fotografie z kongresu, 
podněty k zamyšlení nad Božím milosrdenstvím. (Formát 130x200, 48 stran)

„viA lUCis“ R o Z J í M á N í  K  p o B o ž N o S T I  c E S T y  S v Ě T l A
Autoři: biskup Jan Baxant, biskup vojtěch Cikrle, biskup ladislav hučko, biskup 
František lobkowicz, Angelo scarano a marie svatošová. Cesta světla (Via Lucis) 
je velikonoční pobožnost, která získává v církvi na popularitě a která je inspirována 
křížovou cestou – Via Crucis. Spočívá v rozjímání čtrnácti zastavení – setkání zmrtvých-
vstalého Ježíše s jeho učedníky. (Formát 105 x 165, brož., 58 str., 2011)

Cena není stanovena, dobrovolný dar posílejte na účet: 35-6219210237/0100
Objednávejte na adrese: otcové pallotini, Jámy 71, 592 32 Jámy
 na telefonním čísle: 566 502 850, 566 502 855
 e-mailem: info@slavkovice.cz

Film se neprodává, Ale šíří se ZA doBrovolný příspěveK.

Příspěvek můžete poslat na účet: 35 – 621 921 0237 / 0100 (při platbě uveďte var. symbol: 888). 
Vaše dary pomohou v organizaci druhého kongresu o Božím milosrdenství!

v dnešní době slábne víra v přítomnost Ježíše Krista v nejsvětější svátosti. stále 
méně lidí se účastní mše svaté, klesá počet lidí přistupujících k svatému 
přijímání, a ti, kteří přijímají, to dělají často automaticky a bez víry, že přijímají 
živého Krista. Film „Já jsem“ by chtěl změnit tuto situaci a připomenout tento 
každodenní eucharistický zázrak.

Nabízíme vám: 
•  možnost zajištění promítání filmu pro skupiny a farnosti 

(po promítání lze zorganizovat adoraci a možnost získat DVD s filmem)
• možnost poslání DvD s filmem poštou.

F I L M  O  Z á Z R A C í C H  e U C H A R I S T I e

Promítání ve farnosti nebo DVD s filmem si můžete objednat na adrese:
Otcové pallotini, Jámy 71, 592 32 Jámy, tel.: 566 502 850, e-mail: objednavky@apostol.cz

l i t e r a t u r a  •  i n f o r m a c e

  PROGRAM

 14.00  Přednáška: Ti, kteří otevřeli
okno Božímu milosrdenství 
– Jan XXIII. a Jan Pavel II. 
(Mons. Jan Daněk, děkan 
z Nového Města na Moravě) 

 14.30  Vystavení ostatků svaté 
Faustyny a Korunka 
k Božímu milosrdenství

 14.50  Uvedení do svátku Božího 
milosrdenství

 15.00  mše svatá (J. e. Mons. Jiří 
paďour OFMCap, biskup 
českobudějovický) – Po mši 
svaté možnost uctívat ostatky 
svaté Faustyny Kowalské.

 17.00  Promítání: Matka papeže
(P. Wojciech Zubkowicz SAC)

 18.00  Zpívané nešpory
 20.00  Pobožnost Cesty světla

Ke svátosti pokání můžete 
přistupovat během dne
od 9.00 do 21.00 hod.

sváteK Božího
milosrdenství

ve slAvKoviCíCh
27. dUBnA 2014



Další informace na tel. 566 502 855, 774 521 531 nebo na www.slavkovice.cz

ii. KoNGreS
O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ
23.– 25. KVĚTNA 2014
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
SlavKoviCe

mše SvatÁ
SE ZASVĚCENÍM  
BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

TY JSI TAKÉ SVĚDEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ!
PROTO I TY PŘIJĎ PODĚKOVAT BOHU 
ZA JEHO MILOSRDENSTVÍ K TOBĚ  
A SPOLEČNĚ VYPROŠOVAT BOŽÍ 
MILOSRDENSTVÍ PRO OSTATNÍ

Do SlavKoviC
U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

V NEDĚLI 25. KVĚTNA 2014 
OD 15.00 HOD.
HLAVNÍ CELEBRANT:

moNS. JaN GraubNer,  
arCibiSKuP olomouCKÝ
a metroPolita moravSKÝ

ZA ÚČASTI:
KarDiNÁla miloSlava vlKa 
EMERITNÍHO ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO


