
Prvního června každého roku oslavuje-
me Den dětí. Děti jsou někdy podce-
ňovány. Někdy jsou naopak hýčkány
a  dělají se z  nich „malá princátka
a  princezničky“. Ani jeden extrém se
nezdá zdravý.
Dnešní svátek je ale určitě příležitost
poděkovat Bohu za své děti. Každé dítě
je krásný a  obrovský dar, který Hospo-
din rodině dává. Každé dítě. Je jasné, že
je to i  odpovědnost, protože člověk je
nucen slevit ze svého pohodlí, ale co je
na tomto světě krásnějšího než nově
počatý člověk!
Bohužel dnes někteří lidé berou dítě ja-
ko překážku, které se chtějí všemožně
bránit, nebo jako „nemoc“, na kterou
musí brát pilulky. Proto bych chtěl vy-
zvat: Buďme otevřeni životu! Samozřej-
mě to nemůže být nerozumné a  bez-
hlavé, ale zdá se, jako bychom byli
v  druhém extrému — rozumářsky vy-
počítaví.

Ani v  katolické Itálii dnes na tom ne-
jsou lépe. Itálie patří k  zemím  s  nejnižší
porodností v  Evropě. Ale přece jen je
možné se tomuto trendu postavit. Měl
jsem tam možnost navštěvovat jedno
společenství hnutí Neokatechumenátu.
A  tam jsem viděl, že oni (nejen v  Itálii)
se nebojí mít děti. Šest, sedm, osm…
i  deset. Oni totiž vědí, že na to nejsou
sami, že se jeden o  druhého postarají
a  pomůžou si, když mají více dětí…
Otevřenost životu se tudíž netýká jen
mladých párů. Jde o  to mít mentalitu
otevřenosti životu. Když si někdo stěžuje
(a  někdy to slýchávám), jak je to nezod-
povědné mít dnes více než dvě děti,
mám vždy chuť takové osobě říci: „A  jak
vy konkrétně pomáháte rodině  s  pěti
dětmi, aby se nebáli mít šesté? Jak?“.
To myslím naprosto vážně, protože ev-
ropská sobeckost je tím problémem, kte-
rý nám brání mít děti. A  to nejen so-
beckost rodičů, ale celé společnosti,

Otevřenost životu
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

1 . června — neděle 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
3. června — úterý Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
5. června — čtvrtek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
8. června — neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
11 . června — středa Památka sv. Barnabáše, apoštola
12. června — čtvrtek Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové,

panny, a druhů mučedníků
13. června — pátek Památka sv. Antonína z  Padovy, kněze a učitele církve
15. června — neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
19. června — čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
21 . června — sobota Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22. června — neděle 12. neděle v  mezidobí
24. června — úterý Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
27. června — pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
28. června — sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
29. června — neděle Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů, hlavních patronů

brněnské diecéze

MALÁ KATECHEZE

i  nás křesťanů, když řekneme: „Když
máte tolik dětí, tak si to teď „vyžerte“…
Nás se to netýká!“
Dokud se nedokážeme radovat z  kaž-
dého dalšího dítěte, ať už ho porodil

kdokoliv, budeme žít v  kultuře smrti.
Přeji nám všem odvahu z  této kultury
smrti vystoupit a  změnit své myšlení,
abychom byli otevřeni životu — ve své
rodině i  v  rodinách lidí kolem nás!

Zbav nás od zlého
Milí čtenáři, dnešním dnem se dostává-
me k  sedmé a  poslední prosbě modlitby
Otče náš. Zní velmi jednoduše, ale má
při našem oslovování Boha velký vý-
znam — „Zbav nás od zlého“.
Nejprve si můžeme všimnout, že opět
neprosíme v  první osobě jednotného

čísla, ale používáme číslo množné. Je
zde tedy stále přítomen onen sociální
rozměr, který je součástí i  té nejosob-
nější a  nejniternější modlitby.
Žádost o  zbavení zlého není žádostí
o  eliminaci nějaké neosobní negativní
energie. Zlo je na světě přítomno v  mno-

▲ o. Lukáš
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AKTUALITY Z FARNOSTI

SVATÝ MĚSÍCE

Sv. Irenej
Irenej — biskup a  mučedník z  2. století,
který usiloval o  pokoj, jednotu a  lásku.
Původem byl Řek. V  mládí přijal výuku
od sv. Polykarpa. Později odešel na zá-
pad a  působil v  Lyonu, kde se stal kap-

lanem maloasijských emigrantů. Hájil
křesťanskou víru proti gnostikům, psal
spisy proti herezi. Patřil mezi nejzná-
mější spisovatele tehdejší doby.
Sv. Irenej se narodil zřejmě kolem roku

ha konkrétních podobách a  jeho nej-
větším zosobněním je sám ďábel. Ne jako
pohádková figura, kterou lze zahnat bí-
lým husím brkem, ale jako ten, který se
protiví Bohu, který je vůči němu v  opo-
zici a  snaží se být překážejícím (dia-bo-
los) v  díle spásy. Nemůže se rovnat Bo-
hu, proto jsme jeho cílem my, slabí
a  hříšní lidé. Prosba „zbav nás od zlého“
tak zahrnuje všechno zlo minulé, sou-
časné i  budoucí, k  němuž nás Zlý po-

nouká. Můžeme tak říci, že našemu Otci
v  nebi předkládáme veškerou bídu svě-
ta (srov. KKC 2854), která lidstvo pro-
vází od časů Adama a  Evy. Ježíš přemohl
hřích, čímž učinil ten nejzásadnější
krok ke konečnému vítězství nad zlem,
ale každému z  nás i  lidstvu jako celku
zbývá vybojovat  s   ním i  svůj vlastní boj.
Bez Boha bychom byli bez šance, proto
k  Němu voláme: „Zbav nás od zlého!“

▲ Lukáš Volný

1 . 6. 15.00 hod. oslava Dne dětí na faře
7. 6. 20.00 hod. Svatodušní vigilie v  předvečer Slavnosti Seslání Ducha svatého
8. 6. 15.00 hod. tradiční smažení vaječiny na orelském hřišti (vstupné tři

vajíčka na osobu)
15. 6. Slavnost udělování prvního svatého přijímání našim dětem
19. 6. Slavnost Těla a  Krve Páně – po mši sv. průvod  s  požehnáním

našemu městu
22. 6. sbírka na zateplení a  rekonstrukci fary. Po velké mši sv. jste zváni na další

„Posezení na staré faře“.
24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pozor změna! Protože se jedná

o  slavnost, nebude mše sv. ráno, ale v  18.00 hod., aby mohlo přijít více lidí.
25. 6. 17.00 hod. mše svatá na konec školního roku — poděkování za uplynulý

školní rok a  program pro děti na faře
1 . 7. výlet všech dětí, které chodí do náboženství, na Prašivou
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Zrníčka z Bible
Chraňte se neprospěšného reptá-
ní, zdržte jazyk od pomluv, vždyť
ani hovor vskrytu neprojde bez

povšimnutí a prolhaná ústa za-
bíjejí duši.

(Kniha Moudrosti 1, 11)

135 v  Malé Asii. Mládí prožil v  maloasij-
ské Smyrně. Jedná se o  nynější přístav
Izmir v  západním Turecku. Velmi mla-
dý se tam stal Polykarpovým žákem
a  jeho nauku si doslova vepsal do srdce.
Od Polykarpa získal hluboké vzdělání
v  katolické víře. Polykarp mu předával
to, co se naučil přímo u  apoštola Jana.
Jeho nauku o  lásce, kterou je Bůh, a  jak
je důležité mít v  srdci lásku;
že Duch svatý je Duchem lás-
ky a  že Ježíšovo Srdce bylo
plné tohoto Ducha; že je oh-
niskem lásky, dobroty, milo-
srdenství a  trpělivosti. Od něj
je třeba se učit a  jej prosit
o  pomoc.
Irenej studoval pilně i  řecké
mudrce, aby mohl lépe ob-
hajovat křesťanskou víru. Není známo,
kdy a  za jakých okolností přišel do Lyo-
nu v  Galii. Prvním údajem o  jeho
tamním působení je zpráva, že v  roce
177 šel jako kněz  s  poselstvím lyonské
církve k  papeži Eleuterovi. Za jeho ne-
přítomnosti nastalo v  Lyonu tvrdé pro-
následování křesťanů. Ve vězení zemřel
i  stařičký biskup Potinus. Irenej se po
návratu stal jeho nástupcem.
Působil jako horlivý pastýř a  chránil
ryzí víru před učením gnostiků. Ve
svém hlavním spisu „Odhalení a  vyvrá-
cení falešné nauky“,   s   pozdějším ná-
zvem „Proti bludným naukám“, hájil
oprávněnost církevní hierarchie a  apo-

štolské tradice. Ve své Bohem inspi-
rované moudrosti uznával sv. Irenej bez
sebemenšího zaváhání prvenství řím-
ské církve a  jejího biskupa jako nástup-
ce sv. Petra. Jeho slova a  důkazy si za-
chovaly nezměněnou hodnotu i  dnes,
po osmnácti staletích. Lze z  nich vyvo-
dit, že je možné sjednocení všech věří-
cích a  křesťanský vzájemný mír, po

kterém tento světec tolik
toužil. Spis byl napsán v  řeč-
tině a  obsahoval pět knih.
Sepsán byl v  letech 180—190
a  během deseti let celý pře-
ložen do latiny a  pak do
dalších jazyků včetně syrštiny
a  arménštiny.
Irenej byl také mariánským
ctitelem a  zařadil se mezi

první velké učitele, kteří psali o  Marii-
ně významném postavení v  díle spásy.
Staví ji prý před oči jako milování
hodnou nevěstu Ducha svatého, s  pl-
ností darů a  ohně lásky. Pod vlivem
Ducha svatého také vystihl povolání
a  cíl člověka slovy: „Žijící člověk je Boží
slávou a  životem člověka je vidění Bo-
ha!“
Za dalšího pronásledování křesťanů byl
i  mírumilovný Irenej (česky Lubomír)
sťat. Stará tradice, dochovaná svatým
Jeronýmem, tvrdí, že zemřel mučed-
nickou smrtí r. 202 nebo 203.

▲ podle internetu a  knihy V  jednom
společenství: životní příběhy světců

zpracovala Majka Dostálová
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STŘÍPKY

Setkánís  Ježíšem jako s naším mistrem (3. část)
Exercicie v Koclířově, které vedl . P. El ias Vel la, exorcista z Malty
Několik bodů na cestě za Ježíšem:
1 . Po rekolekci, křtu v  Duchu svatém
nebo když začneme chodit do společen-
ství, začneme  s  nadšením. V  prvním ob-
dobí je tato cesta pro nás nejpřiro-
zenější. Ale po nějaké době budeme
zmateni. Naše nadšení už tam není
a  vyvane. Avšak tato naše cesta není bu-
dována na emocích, ale na závazku! Jsou
období, kdy nebudeme cítit nic, ale to
není ten skutečný problém. Byli jsme ti,
kteří sloužili Bohu a  nic necítili. Pane,
jsem tady, abych se modlil, ale já nic ne-
cítím, přijímám Boží odpuštění, ale já
nic necítím. A  tak děláme dobré věci,
ale necítíme nic. Myslíme si, že je to
krize. Ale to ještě není krize. Krize při-
chází teprve tehdy, když přestanu dělat
to, co Bůh ode mne očekává. Protože Bůh
nebuduje můj duchovní život na pocitech,
ale na závazku. Děkujme Pánu za radost
z  modlitby, ale když nic necítím, nemusí
to být moje vina. Důležité je, abych ne-
přestal naplňovat svůj závazek. A  necí-
títe-li nic při modlitbě, je třeba pokra-
čovat dál. Přišel jsi před Nejsvětější
svátost a  nic jsi necítil? To nevadí, dů-
ležité je, že jsi strávil 20 minut  s  Ježí-

šem, i  když nic necítíš. Není důležitý
můj pocit, ale závazek k  Ježíši, jejž na-
plňuji.
2. Nesnažme se budovat svatost na sou-
kromých zjeveních, zázracích, pocitech,
ale na našem skutečném obrácení! Mnozí
křesťané budují svou spiritualitu na
znameních, zázracích apod. Jsou lidé,
kteří stále mluví o  tom, co vidí, co cítí
nebo jak k  nim mluví andělé. Nevěnujte
příliš velkou pozornost těmto zážitkům.
Mystička sv. Terezie z  Avilly říká, že to
vše může být pokušení, jen aby to
člověka odvedlo od pohledu na Ježíše.
Svatost se buduje na vztahu k  Bohu. P. Pio
se nestal svatým pro stigmata, ale pro
svůj modlitební život. Prokázal velkou
pokoru v  době, když mu lidé včetně
církevních autorit nerozuměli. Je svatý,
protože prožil život blízko  Boha. Ty
projevy mohou být pravdivé, ale nevě-
nujte jim přílišnou pozornost. Svou po-
zornost upřete na důvěrnost  s   Ježíšem.
3. Pamatujte, že duchovně nejsme doce-
ňováni tím, co máme, ale tím, co jsme.
Příklad: Starý člověk, dost chudý, žil
v  dřevěném domku. Přišel k  němu bo-
hatý podnikatel a  nabídl mu za tu chaj-

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít ne-
dostatek.

(Žalm 23, 1)
Hospodin na nás pamatuje, on nám
žehná: žehná domu Izraele, žehná domu
Áronovu,…

(Žalm 115, 12)

Hospodine, co je člověk, že ho bereš na
vědomí, co syn člověka, že na něj mys-
líš?
Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou
jak stín pomíjivé.

(Žalm 144, 3—4)
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du peníze. „Za tyhle peníze ti svůj do-
mek prodám,“ řekl starý muž a  pode-
psali kupní smlouvu. „Za 14 dní přije-
du  s  penězi a  převezmu domek,“ řekl
budoucí majitel. Během těchto dvou
týdnů začal starý muž domek uklízet.
„Budu se snažit dát do pořádku, co půj-
de, až nový majitel přijde, aby tady byl
pořádek.“ Pak nový majitel přišel a  do-
mek koupil. Starého muže po čase zají-
malo, jak se mu v  tom jeho domku líbí.
Za týden se šel podívat, jak nový majitel
žije. Zarazilo jej , že chajda byla zbou-
raná. „Proč jste ten domek zboural, já
jsem tam tolik uklízel a  vše jsem dal do
pořádku, nelíbilo se vám tam?“ „Já jsem
nechtěl tu chatu, ale ten pozemek, na
kterém stála.“ Někdy je to tak, že se
snažíme přicházet k  Ježíši tím způso-
bem, že děláme různé aktivity, jsme
spokojeni se „svým domkem“. „Pane, ty
nejsi spokojený  s  mým domkem?“ Bůh
to dává stranou a  říká: „Já nepotřebuji ty
činnosti, já potřebuji tebe!“ Proto je dů-
ležité, abychom uklidili především v  so-

bě. Často nás více zajímá, co děláme,
než to, co jsme. Nejsem doceněn tím co
dělám, ale tím co jsem. To je ta proměna,
obrácení, které děláme, prosme o  ni
Ducha svatého. Pane, je krásné dělat to-
lik věcí pro tebe, ale nejdůležitější je,
abych se proměnil já sám. Abych byl trpě-
livější, jemnější, pokornější, plný pokoje,
abych kolem sebe šířil radost, abych byl
štědrý, abych byl trpělivý ke každému,
abych mohl čelit utrpení  s  prostotou,
abych miloval všechny, abych všem od-
pustil. Můj Pane, prosím tě, dej mi Ducha
obrácení. Začínám vidět potřebu neustále
se obnovovat. Obnov můj vztah  s  tebou.
Obnov můj vztah k  modlitbě, dej mi světlo
- moudrost, otevři dveře pro Ducha sva-
tého, aby obnovil mou mysl a  srdce. Nauč
mne myslet jako Ty, milovat tak, jak mi-
luješ Ty, obleč mi nového člověka. Pokřti
mne Duchem svatým. Pokřti moji povahu,
pokřti moje chování, pokřti způsob, jakým
dělám různé věci. Dej mi nadšení, abych
Tě následoval za každou cenu. Abych se
k  Tobě přimknul nyní a  na věky. Amen.

▲ připravil Radim Prokop

Naši prvokomunikanti u svátosti smíření
Dne 12.dubna 2014 v  15.00 hodin v  na-
šem třebovickém kostele proběhla kají-
cí pobožnost. Při ní naši prvokomu-
nikanti přijali svátost smíření. Svoji
první svátost smíření ve svém životě.
Seděli tiše v  první lavici. Schola je do-
provázela písněmi a  otec Lukáš slovy
povzbuzení, modlitby a  jistoty, že se
rozhodli správně. Na začátku dostali
dva střepy jako symbol svých hříchů
a  ty dali svým rodičům. Po společné
modlitbě lítosti u  oltáře postupně po

jednom odcházeli za otcem do zpo-
vědnice. Odcházeli za ním se svým ma-
lým srdíčkem a  papírkem plným hří-
chů. Vracely se „čisté dušičky“, které
před oltářem spálily od hořícího
paškálu hříchy svých dosavadních let.
Po všech zpovědích byl připraven ob-
raz-mozaika „Loďna moři“. Zde chybělo
posledních deset střepů. Každé dítě
vzalo své dva střepy od rodičů a  za po-
moci otce Lukáše mozaiku doskládali.
Byl to symbol toho, že když Hospodinu
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dáme své slabosti, své hříchy, ON si je
vezme a  má moc z  nich udělat krásné
dílo, až vznikne BOŽÍ GALERIE. Pak
schola zazpívala píseň „Čistá, jak stu-
dánka, duše, co setřásla hřích…“ — další
symbol toho slunečného odpoledne. Po
závěrečném požehnání děti odjely sla-
vit návrat k  Boží milosti.

Přinášíme ještě malý soubor odpovědí
na otázky, které nám daly děti — prvo-
komunikanti.
1 . Jaká byla příprava ke svátosti smí-
ření a  co se Ti nejvíc líbilo?

2. Co jsi čekal/a  od svátosti smíření?
3. Co se ti líbilo na kající pobožnosti?

Odpovědi dětí:
VOJTA
1 . Líbila se mi příprava doma i  s   otcem.
Líbilo se mi, že jsme četli z  Bible.

2. Že ty špatné věci můžu dát Pánu
Ježíši a  že se mi uleví.

3. Že jsme tam byli všichni. Že jsem
mohl pálit hříchy a  že se za mě rodi-
če modlili. A  to, že se mi odpustily
hříchy.  

ŠIMON
1 . Někdy to bylo hodně náročné  s  ro-
diči — pochopit, co mi chtějí říct.
Nejlepší byl nácvik zpovědi  s   otcem
Lukášem.

2. Že budu nový člověk bez hříchů. Po
tolika letech můžu svůj život začít
nanovo.

3. Samotná svátost smíření — jak jsem
vyznal hříchy.

JOLANKA
1 . Na přípravě se mi líbilo, že jsme se

něco dozvěděli a  byla při tom le-
grace.

2. Odpuštění hříchů.
3. Nejvíc se mi líbilo, že jsme se zbavili
hříchů a  že jsme pak mohli papí-
rek  s  hříchy spálit.

ONDŘEJ
1 . Příprava ke svátosti smíření byla
velmi zajímavá a  poučná.

2. Od svátosti smíření jsem čekal, že se
poprvé smířím  s  Bohem.

3. Na kající pobožnosti se mi líbilo, že
jsem ji prožil se svými rodiči, sou-
rozenci a  kamarády.

 
KRISTINKA
Bohužel do dneška nám odpovědi ne-
poslala ...

Zvědavost nedala a  tři otázky jsme položil i
i   otci Lukáši:
Jak probíhala příprava dětí ke svátosti
smíření vašima očima?
Vnímám, že jakákoliv výchova je pře-
devším záležitostí rodičů. Ti jsou v  prvé
řadě za ni odpovědní. Dokonce i  vý-
chova k  duchovnímu životu a  k  po-
chopení svátostí by mělo být v  prvé řa-
dě jejich doménou. Já jakožto kněz jim
v  tom rád pomůžu. Proto připravuji
nejprve rodiče, a  ti potom sami doma
připraví ke svátostem své děti. Ono se
říká, že hodina, kterou člověk „inves-
tuje“ do rodičů, se vyrovná deseti hodi-
nám, které člověk „investuje“ do dítěte.
Je důležité, aby rodiče šli svým dětem
příkladem, protože dítě se dívá nejen
na to, co rodič říká, ale především na to,
co dělá. Zvláště jsou důležité identifi-
kační vzory stejného pohlaví. Je těžké
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připravovat ke svátosti smíření holku,
jejíž máma ke svátostem nechodí, nebo
kluka, jehož táta svátosti striktně odmí-
tá. To jsou mé limity působení jakožto
kněze. Mohu mnohé věci vysvětlit, ale
dítě se stejně dívá, jak to žijí rodiče.
A  potom je zde problém, že v  některých
rodinách se o  otázkách víry prostě ne-
komunikuje. Nelze se pak divit, že když
přijdou krize víry (často v  období pu-
berty a  adolescence), dítě nenachází
v  rodičích partnera pro své duchovní
hledání. Nikdy  s  nimi o  víře nemluvilo,
proč by mělo teď? A  mladí v  tomto ob-
dobí často od víry odpadají, protože ne-
dokázali svou dětskou víru dobře trans-
formovat na víru dospělou a  prostě to
nemají  s   kým pořádně konzultovat.
Takže shrnuto: příprava se skládá z  de-
seti setkání  s   rodiči a  deseti  s   dětmi.
Prvních pět se věnuje svátosti smíření
a  bylo ukončeno první sv. zpovědí
12.   dubna 2014. Dalších pět setkání se
zabývá svátostí eucharistie a  vyvrcholí
v  neděli 15. června 2014. Všichni jste
zváni!

Překvapily vás děti něčím?
Moc. Je to úplně jiné, když děti dané té-
ma mají už „předkousáno“ a  pro-
bráno  s  rodiči, než kdyby to ode mne
slyšely poprvé. Můžeme se navzájem
podělit o  to, co jsme jak pochopili.
Posledně mě překvapilo, jak jsou naše
děti zvídavé a  kolik mají otázek. Je vi-
dět, že můžeme jít více do hloubky.
Někdy se dostaneme i  hodně daleko od
tématu. Třebas jak se sloužily tajně mše
sv. na chaloupkách za komunistů.
A  jestli komunisté byli Němci, nebo
proč vlastně křesťanům ubližovali…

Mnozí farníci nevěděli a  ptají se: Proč
svátost smíření třikrát do prvního
svatého přijímání?
Proč jenom třikrát? Protože není více
času :-). Vím, že v  mnohých farnostech
jdou děti k  první zpovědi těsně před
slavností prvního svatého přijímání
a  hotovo. Bohužel pro některé to bývá
první a  poslední zpověďv  životě. A  taky
se to někdy bere jako „nutné zlo“, aby
pak člověk mohl dostat za odměnu eu-
charistii jako „bonbónek“.
Tato praxe nás kněze donutila, aby-
chom už v  mnohých farnostech první
zpověďa  první přijímání oddělili.
Každá svátost je obrovský dotyk Boží
milosti. Každá svátost se tudíž má
slavit  s   radostí. Někdy mi připadá, jako
by se přehnaně slavilo první přijetí eu-
charistie a  vůbec neslavilo první od-
puštění a  obnovení milosti křtu, které
člověk dostal při svátosti smíření.
A  přitom to jsou veliké věci!
Rád bych, aby se v  dětech utvrdil pozi-
tivní návyk přistupovat ke svátosti
smíření jednou za měsíc. Rád bych, aby
to prožívaly jako radost a  ne jako tryz-
nu. Proto se po přípravě na svátost
smíření uskutečnila v  dubnu kající bo-
hoslužba  s  první zpovědí, po ní se děti
vyzpovídají ještě v  měsíci květnu
a  červnu a  během této doby probíhá
příprava na svátost eucharistie.
Prostě: důležité věci je třeba opakovat.

o. Lukáš

Všem osloveným patří velké podě-
kování za spolupráci při vzniku tohoto
článku.

▲ Janka a  Rosťa Šolcovi
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ROZHOVOR

V  rámci naší nově zavedené rubriky
rozhovorů jsme tentokrát oslovili ty,
kteří při obřadech Velké noci přijali
křest a  poprvé přijali Krista ve svátosti
eucharistie. Položili jsme jim několik
otázek, na něž se nakonec odvážila od-
povědět pouze paní Soňa Tichá. Tímto jí
chceme poděkovat za její ochotu podělit
se  s   námi o  své pocity. Velmi si toho vá-
žíme.
Jaké pocity jste zažívala při slavnosti
Velké noci, kdy jste se poprvé tak in-
timně setkala  s  Ježíšem Kristem?
Pocity při slavnosti se těžko vyjadřují,
byla jsem i  trochu nesvá. Samotný křest
jsem vnímala jako krásný, čistý
okamžik, stejně tak jako svaté přijí-
mání. Ale jako první „setkání  s   Ježíšem“
jsem vnímala chvíle daleko dříve, když
jsem jako dobrovolník chodila na onko-
logii k  lidem, kteří umírali na rakovinu,
v  jejich posledních dnech nebo týdnech
a  opravdu jsme se „setkali“ bez ja-
kýchkoliv bariér, přetvářek. To byly si-
lné okamžiky, oboustranně vníma-
né  s  vděčností.

Můžete čtenářům Many prozradit, co
stálo na počátku vaší cesty k  Bohu?
Asi trochu netradičně Tibetská kniha
o  životě a  smrti od Sogjala Rinpocheho.
Krásná, soucitná kniha, kde jsem si
mohla, pro mě srozumitelně, přečíst
a  pochopit tři pro mě důležité opory
v  křesťanském životě: „Vše, co musíme
udělat, aby se nám dostalo pomoci,   je
o  ni požádat. Vždyť i  Kristus řekl „Pros-
te, a  bude vám dáno…“, pak nádhernou

modlitbu sv. Františka „Nechť
mě Pán učiní nástrojem svého
míru...“  a  citát Matky Terezy „Všichni
toužíme po nebi, kde je Bůh...“ Požádala
jsem Ježíše Krista o  pomoc a  cítila jsem,
že odpovídá.   A  tak buddhistická kniha
soucitu mě paradoxně dovedla k  mým
kořenům, ke křesťanství, pomohla mi je
pochopit a  přijmout. Dodnes k  bud-
dhismu cítím veliký respekt a  vděčnost.

A  co bylo tím rozhodujícím motivem
završit tuto cestu, řekněme oficiálně
před celou farností, přijetím křtu,
prvního sv. přijímání?
Myslím, že jsem k  tomu směřovala delší
dobu, ale mezi 40. a  50. rokem prochází
člověk těžkostmi, které se obecně na-
zývají krize středního věku, kdy je  asi
tlačen k  tomu, aby si ujasnil věci v  živo-
tě a  hlavně vztah k  Bohu, ke Kristu.
Shodou okolností jsem byla upozorněna
na možnost přípravy ke křtu v  Třebovi-
cích a  jsem za to vděčná.   Jsem vděč-
ná  a  děkuji o. Lukášovi, jehož příprava
ke křtu šla opravdu do hloubky a  nevy-
hýbala se ničemu, byla vedena i  s   hu-
morem, ale nesnížila důležitost všeho,
o  čem se mluvilo,   i  o.   Janovi, který se se
mnou setkal ještě před svým odchodem
a  trpělivě mě vyslechl a  přijal. Děku-
ji  i  všem lidem, se kterými jsem se
mohla ve farnosti setkat, za všechny
vlídné reakce, podporu i  modlitbu.

Změnilo se něco ve vašem životě od
okamžiku, kdy jste řekla Bohu své
„ano“?

Lidé v  našífarnosti
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Poděkování
Jsem vnuk své nejmilejší babičky. Od
svých devíti let jsem hodně času prožil
u  prarodičů. Babička mě často vodila do
kostela do Třebovic k  Panně Marii a  ta-
ké na různé akce.
Našel jsem tady hodně kamarádů, hlav-
ně ministrantů,   s   kterými jsem jezdil na
„chaloupky“, a  tak jsem se sám rozhodl,
že se nechám pokřtít a  přijmu svaté
přijímání. Začalo to náboženstvím, kte-

ré vedl Lukáš Volný, pak následoval o.
Jan a  ten mě předal o.   Lukášovi, který
to dotáhl až do konce na Bílou sobotu.
Chtěl bych tímto vyjádřit velký dík Pá-
nu Bohu a  oběma kněžím za úspěšnou
přípravu k  těmto pro mě tak důležitým
svátostem přijatým v  mých dvanácti
letech. Jsem za to moc vděčný.
Děkuji o. Janovi a o. Lukášovi a babičce
a všem za podporu a modlitbu.

„Vážení, chceme Vám touto cestou poděkovat za Vaši úžasnou ochotu a  štědrost.
Jsme vděčni za podporu ve formě sbírek, které jste zaslali pro klienty naší služby.
Vše bude postupně předáno potřebným rodinám  s  dětmi.“
(Jedná se o  sbírku hygienických potřeb a  hraček pro Osoblažsko.)

▲ Slezská diakonie v  Městě Albrechticích

Most Osoblažsko—Třebovice

Obětovala se, aby děti mohly žít
Milí čtenáři,
nedávno jsem v  různých médiích a  vy
možná také zaregistroval zprávu o  lod-

ním neštěstí jihokorejského trajektu
Sewol. Podle Aktuálně.cz námořníci a

Rozhodnutí pro Boha znamenalo určitě
počátek vnímání smysluplnosti života
a  jeho vzácnosti. A  co mi přinesl samotný
křest, je možná brzy říkat, ale nejvíce  to
vystihuje:   pocit klidu na pozadí srdce
a  vnímání  přijetí do Boží náruče.

Podle čeho by měl být pro své okolí
křesťan v  dnešním světě rozeznatelný?
Asi podle lásky v  srdci. Ale protože toto
nedokážeme vidět přesně, tak podle či-
nů. Měl by být rozeznatelný podle toho,
že nepřehlíží člověka, který trpí, a  ne-
tváří  se, že  ho nevidí. Ve farnosti je mi

vzorem Maruška Kovalská nebo paní
Dagmarka Juřenová, které bez jakékoli
okázalosti jsou nebo byly každodenně
nablízku lidem, kteří se už nemohou
postarat sami o  sebe. Mají můj obdiv za
to. Znám i  lidi, kteří křesťané nejsou,
řídí se podle svého svědomí a  jsou mi
vzorem také.   A  tak si myslím, že nako-
nec budeme souzeni podle svého srdce
a  podle motivace našich činů, ne podle
vyznání a  církve, do které patříme.

Děkujeme za rozhovor a  přejeme vše
dobré!

▲ Petr Gaska
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Světový den sdělovacích prostředků
Na  neděli 1 .června připadá 7. neděle ve-
likonoční a  zároveň 48. Světový den
sdělovacích prostředků. Byl ustanoven
již II. vatikánským koncilem. Svatý otec
František vydal k  tomuto dni poselství,
z  něhož jsem si dovolila vybrat pro náš
časopis několik myšlenek:
„Touha po digitálním připojení je nako-
nec schopna izolovat nás od druhých li-
dí, od těch, kteří jsou nám nejblíže. Ne-

smíme také zapomenout, že těm, kdo
z  různých důvodů nemají přístup k  so-
ciálním médiím, hrozí vyloučení.“
„Křesťanské svědectví nespočívá v  bom-
bardování náboženskými zprávami, ale
v  ochotě darovat sami sebe druhým.“
„Naše světlo ať pochází ne z  triků a
zvláštních efektů, ale z  naší blízkosti
zraněným, které  s  láskou a  něhou po-
tkáváme na naší cestě.“

většina posádky zpanikařila a  kvapem
opustila loď.
Zaujala mě však odvaha a  statečnost 22
leté stevardky Park Jee Joungové, která
do poslední chvíle pomáhala pasažérům
s  evakuací, rozdávala záchranné vesty,
ošetřovala zraněné. Když jí vesty došly,
doběhla pro další do jiného patra. Vy-
děšení středoškoláci, kterých bylo na
palubě 376, se dívky ptali, proč si jednu
z  vest sama neobleče. Odpověděla jim
rozhodně, že je posádka na řadě až jako
poslední. Ze 476 lidí na palubě se jich do
bezpečí dostalo 174. Značná část jich za

svůj život vděčí právě 22 leté stevardce.
Ona sama přinesla oběť nejvyšší —
z  potápějící lodi se už nedostala a  ve
vraku utonula.
Vzpomínám si na jednu z  nedávných
homilií otce Lukáše, kde zaznělo, že
láska bolí a  že někdy to bolí dost. Já
bych ještě  s   dovolením dodal, že může
někdy jít i  o  život. Myslím si, že Park Jee
Joungová by mohla být pro nás dobrým
příkladem. Korea ji oslavuje jako hr-
dinku a  přeživší slibují, že na ni nikdy
nezapomenou. Modleme se, aby byla
přijata do Božího království.

▲ podle Aktuálně.cz zpracoval J. M.

▲ B. V.

Úsměv nestojí nic a  vynáší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by
ochuzoval toho, kdo ho daruje.
Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj
bývá stálá.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj
obešel, a  nikdo není tak chudý, aby ho
nemohl darovat.
Úsměv vytváří v  domově štěstí, ve sta-
rostech je oporou, citlivým znamením
přátelství.

V  únavě přináší odpočinek.
Ve znechucení vrací odvahu.
V  zármutku je útěchou a  pro   každou
bolest přirozeným lékem.
Je dobře, že si ho nelze
koupit, ani půjčit, ani
ukrást, protože má hod-
notu okamžiku, kdy se
daruje.
A  kdybys potkal někoho,
kdo by neměl pro tebe úsměv, ačkoliv

Úsměv
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Biblická hádanka
Jak se jmenovala Šalomounova matka?

Odpověď na bibl ickou hádanku z  minulého čísla
Starozákonní lid tkal látky pro obyčejné
oděvy především z  ovčí a  kozí srsti.
Dražší látky byly ze lnu nebo hedvábí.
Bavlna se začala používat až kolem 6.   stol.
př. Kristem, do té doby nebyla známá.

K  barvení látek se používala přírodní
barviva, např. purpurové a  modré
z  měkkýšů, červené z  kořenů rostlin,
žluté z  mandlí.

▲ B. V.

na něj čekáš, buď velkodušný a oblaž ho
svým úsměvem, protože nikdo tak ne-

potřebuje úsměv, jako ten, kdo ho nemá
pro druhé.

(autor neznámý)

Pro ty, kdo věří, není potřeba zázraku.
Pro ty kdo nevěří, není dostatečný žádný zázrak.

sv. Bernadeta Soubirousová

Víra a zázrak

Druhou neděli v  květnu jsme oslavili
Den matek. Statistiky říkají, že stále
více lidí slaví raději opět Mezinárodní
den žen, ale tuto skutečnost teď pone-
chávám stranou. Chci se vrátit k  onomu
Dni matek. V  souvislosti  s   tímto svát-
kem byla v  jednom ča-
sopise uveřejněna anketa,
v  níž měly matky říci, co
by si k  tomuto svému
svátku přály. Jednalo se
především o  maminky na
rodičovské dovolené, čili
maminky malých dětí.
S  chutí jsem se začetla a  zamrazilo mě.
V  různých obměnách totiž několikrát
zaznělo: „Potěšilo by mě, kdybych ten
den prostě matkou nebyla, abych ne-
musela na mateřskou péči ani pomys-

let…“ Ještě štěstí, že děti těchto matek
jsou tak maličké, že si toto „vyznání
mateřské lásky“ nedokáží přečíst.
Chci věřit tomu, že tyto maminky chtě-
ly být prostě jen vtipné, že chtěly být
„in“, že své odpovědi myslely  s  nadsáz-

kou a  ve skutečnosti chtě-
ly jen vyjádřit, že by si
rády odpočinuly. Snad.
Doufám. Pokud to ale
myslely vážně, nebylo by
lepší, kdyby příště raději
skutečně oslavovaly MDŽ
a  Den matek ponechaly

těm opravdovým obětavým mamin-
kám, které jsou vděčny Bohu za dar
mateřství a  svým dětem dávají před-
nost před vlastním sobectvím?

▲ B. V.

Zamyšlenínad anketou
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OKÉNKO PRO DĚTI

VESELÝ
„Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás

MODLITBA

Zdravím vás, kamarádi!

Nejsvětější Panno Maria, ty se nazýváš
Matkou ustavičné pomoci, abychom ti
nikdy nepřestali důvěřovat. Vroucně tě
prosíme, přijmi nás mezi své služebníky
a  služebnice. Zasvěcujeme ti svůj ro-
zum, abychom stále pamatovali na lás-
ku, které jsi hodna. Zasvěcujeme ti své
srdce, abychom po Bohu nejvíce milo-
vali tebe. Vznešená Královno, chceme ti

věrně sloužit. Skryj nás pod svůj
ochranný plášť, pomáhej nám ve všech
potřebách duše i  těla, ale zejména
v  těžké hodině smrti. Naše Matko, vy-
pros nám požehnání u  Boha. Přimlou-
vej se za nás ve chvílích lidské slabosti,
abychom ti zachovali věrnost a jednou
tě v nebi navěky chválili, milovali a to-
bě děkovali.

koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?“

Letuška přijde mezi cestující a  ptá se: „Není náhodou mezi vámi nějaký lékař?“
Jeden z  cestujících se zvedne a  jde  s   letuškou do pilotní kabiny. Po chvíli se vrátí
a  ptá se: „Není náhodou mezi vámi nějaký pilot?“

Napomíná učitelka v  jídelně rozverného žáka: „Kam se ženeš? Běž pěkně na konec
řady!“ „To nejde, tam už někdo stojí :-).“

V  autoservisu: „Vaše brzdy nejdou opravit, tak jsem vám dal alespoň silnější
klakson.“

Amen

Bouře na moři
Jednoho dne večer pozval Pán Ježíš své
učeníky na loď: „Přeplavme se na druhý
břeh!“ Nastoupili a  vydali se na plavbu.
Svítilo sluníčko, všichni si povídali,

možná i  zpívali a  dobře jedli. Tu se
strhla velká větrná bouře. Vlny doráže-
ly na loď a  ta už se plnila vodou. Hrozi-
lo, že se potopí. Pán Ježíš však ležel na

T— jako ticho
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zádi lodi a  spal. Učedníci ho vzbudili
a  říkali mu: „Mistře, je ti jedno, že se
utopíme? Zachraň nás, vždyť loď už se
potápí!“ Pán Ježíš se probudil, pohrozil
větru a  poručil moři: „Mlč, buď zticha,
zklidni se!“ Na to vítr ustal a  zavládlo

úplné ticho. Učedníkům pak Pán Ježíš
řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nevě-
říte?“ Všichni z  toho byli velmi udiveni
a  říkali si mezi sebou: „Kdo to asi je, že
ho poslouchá i  vítr a  moře?“

Zapamatuj si : Nikdy ve tvém životě nebude tak vel iká bouře, kterou Pán Ježíš neumí utišit.
Jenom ho nezapomeň vzbudit. Víš, jak Pána Ježíše probudíš? Slovem… a tím slovem je
modl itba.

Požehnej pláž
a požehnej moře,
požehnej tobě (ukaž komu)
a také mně, Bože.

Požehnej moře
a požehnej pláž,
s  tebou jsme v  bezpečí,
ty nás, Bože, znáš.

Modlitba

V  našem kostele proběhlo v  rámci Noci
kostelů poznávání kostela sluchem. Dě-
tem byl představen náš kostel jako
místo plné zvuků, hudby a  ticha. Zahrá-
ly na varhany, vyjádřily své emoce
a  představy o  Bohu hudebními nástroji,
namalovaly písničku, mohly si vyzkou-
šet čtení od ambonu a  cinkání zvoneč-
ků. Ale také měly možnost se na půdě
kostela ztišit, popřemýšlet nad vztahem

k  Bohu a lidem. Závěrem napsaly vzkaz,
který smotaly a vložily do nafukovací-
ho balónku a poslaly ho Bohu a lidem
z  okna věže. Po této hodině v  kostele,
kde děti provázeli světci našich zvonů,
se přesunuly na faru a vyráběly nej-
různější hudební nástroje, zvonečky
z  květináčů atp. Program pro děti za-
končila scholička svým kreativním
koncertem.

Ohlédnutíza Nocíkostelů

Vyluštěte osmisměrku na téma zvuky v  kostele a dozvíte se název místa, kde se
děti cítí jako doma a kam vás zvou. Osmisměrku připravil Daneček, Kubík, Vojta
Volní a obrázky k  ní nakreslila Adélka Hudcová.

VARHANY
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OKÉNKO PRO RODIČE

Středečnídětské mše
Byli jste na dětské mši na „Škaredou
středu“ ve Svatém týdnu? Já ano. A  ne
poprvé. Celkem pravidelně si najdu čas
a  jdu. Mám dvě děti, a  proto se sluší
navštívit Ježíše i  přes týden, ne jen
v  neděli. Pro ty z  vás, kteří nechodí,
chci jenom přiblížit, co se děje neob-
vyklého na těchto mších. Hraje se tam
divadlo! Od září se hrají příběhy ze

Starého zákona. Přes advent byly ro-
rátní mše svaté, na kterých nás navště-
vovali andělé se svými dary. A  teď
v  postní době jsme se setkávali  s   po-
stavami z  křížové cesty.
Dětská mše ve Svatém týdnu byla výji-
mečná. Samotné děti, či spíše „tenege-
ři“, jak se jim dnes říká, nazkoušeli pří-
běh Ježíše  s   paní Veronikou. Nejsou to

KYTARA

ZPĚV
ZVON

TICHO
FLÉTNA
KADIDLO

MODLITBA
CHVÁLY
AMEN
ŽALM
ČTENÍ
PROSBY

Dne 15. června v  naší farnosti přijmou
děti poprvé Pána Ježíše v  eucharistii.
Tento den si připomínáme svatou Ger-
mánu, patronku dětí, které nemohou
chodit do kostela, a  dětí, které chtějí
žít  s   Pánem Ježíšem a  šířit víru dál. Měla
nevlastní maminku, která si k  ní ne-
chovala hezky. V  hospodářství dělala tu
nejtěžší práci a  v  horách pásla ovečky.
Na horách byly kostely daleko a  děti do

nich často nemohly přijít. Germána
svěřila své ovečky kamarádům a  spě-
chala do údolí na mši svatou. Na pastvě
pak učila své kamarády náboženství
a  tomu, co v  kostele viděla a  slyšela.
Přes všechno to těžké, co ji v  životě po-
tkalo, byla pravdomluvná, trpělivá
a  radostná. Zemřela jako mladá ve
spánku ve stáji u svých zvířátek.

První svaté přijímání

Všem dětem ke Dni dětí přeji všechno nejlepší, radost, pravdomluvnost, trpěl ivost, jakou
měla sv. Germána, správné kamarády, hezké vztahy mezi sebou i s  Pánem Ježíšem.

Pac a pusu, váš želvák Oskar

▲ Lenka Volná
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Zápolenío naději a lidskou důstojnost II.

žádní „mimořádní herci“, ale dali
a  dávají do toho vše. Svůj čas, kostýmy,
výraz a  myslím, že i  kus srdce. V  deseti
minutách kostelem prošel kousek živo-
ta, smrt a  zmrtvýchvstání Ježíše. Při
scéně, kdy vojáci sundávají Ježíše z  kří-
že a  pokládají jej do klína jeho matce
Marii, mi ukápla slza. Pro mne to byl

hodně živý a silný moment, kdy jsem si
uvědomila, že i za mne Ježíš zemřel a už
po tolikáté! ! ! !
Závěrem tleskám a DĚKUJI! ! ! Děkuji ot-
ci Lukáši, Veronice Jeklové, Hance Ma-
tušincové, Lence Volné, scholičce a
všem „hercům“ za krásné zážitky. Tě-
ším se, co bude dál…?

▲ Janka Šolcová

Milí přátelé, když jsem v  minulém čísle
Many sliboval, že se vám pokusím zpro-
středkovat základní teze knihy teologa
Ctirada Václava Pospíšila Zápolení o  na-
ději a  lidskou důstojnost, netušil jsem, že
toto mé rozhodnutí dále nečekaně pod-
poří lehce úsměvná historka z  práce.
Před několika dny nás kolegyně upo-
zornila na reklamní sdělení v  Hlučín-
ských novinách. Inzeroval se v  nich let-
ní křesťanský tábor na téma „Cesta do
středu země“. Dominantou grafiky byl
dinosaurus, masožravý veleještěr (sa-
mozřejmě slavný T—Rex). A  právě tato
kombinace — křesťanský tábor a  dino-
saurus — bylo to, co kolegyni poněkud
„rozhodilo“. Když jsem se jí zeptal na
důvod jejího překvapení, bylo mi sdě-
leno, že se jedná o  věci neslučitelné, že
křesťanství přece existenci dinosaurů
popírá. To jsem byl zase překvapen já.
Na upřesňující dotaz mi odpověděla, že
takto ji to učili v  náboženství. A  to pro-
sím kolegyně rozhodně nepatří mezi
velké pamětníky, ale protože u  žen se
věk prozrazovat nemá, naznačím jen to-
lik, že čtyřicítku překročila teprve ne-

dávno. Tato zdánlivě bezvýznamná
událost mne utvrdila v  tom, že počin
profesora Pospíšila je neuvěřitelně cen-
ný, protože takováto negativní předpo-
chopení jsou u  řady věřících, potažmo
nevěřících, bohužel dosti častá.
Kniha Zápolení o  naději a  lidskou dů-
stojnost je dle mého názoru vynikající.
Jako jsem v  posledních měsících propa-
dl detektivním příběhům z  pera nor-
ského autora jménem Jo Nesbø, které se
vyznačují gradujícím, někdy až nesne-
sitelným napětím, tak stejně napjatě
jsem pročítal knihu Ctirada Pospíšila.
Každý další odstavec odkrýval nová
a  nová překvapení a  spolehlivě boural
zažité předsudky o  zpátečnictví teo-
logie. A  právě toto, jak uvádí sám Po-
spíšil, bylo výrazným motivem pro
sepsání knihy: Ukázat, jak se čeští ka-
toličtí teologové od roku 1850 skutečně
vyrovnali  s   výzvami přírodních věd,
především evoluce.
Celou knihou se line zejména jedno zá-
kladní poselství. Pokud se přírodní vě-
da a  teologie budou držet každá své
kompetence, nemůže mezi nimi nastat
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zásadní spor. Teologie (ani sama Bible)
není povolána k  tomu, aby popisovala
a  vysvětlovala přírodní zákonitosti, vý-
voj flóry, fauny, apod. Teologickým hři-
štěm je mluvení o  Bohu, o  spáse a  o  vě-
cech, které nelze výkonem lidského
rozumu jednoznačně dokázat. Naopak
mantinely přírodních věd je vymezují
jako vědy empirické, založené na zku-
šenostech a  doložitelných faktech. Pus-
tí-li se na pole teologie, můžeme rovněž
hovořit o  „postavení mimo hru“. V  tom-
to duchu se vyjadřovali např. již pape-
žové Pius IX. a  Lev XIII.
Protože vystihnout jen zlomek myšlen-
kového bohatství knihy Zápolení o  na-
ději a  lidskou důstojnost by znamenalo
popsat mnoho stran, dopustím se nyní
nutného zkrácení. Na základě rozboru
obrovského množství autorů, ale také
výroků magisteria, tedy učitelského
úřadu církve, je zcela zřejmé, že evo-
luční teorie není v  žádném rozpo-
ru  s  křesťanskou vírou. V  oblasti vzniku
světa, fauny a  flóry bylo za posledních
sto padesát let jen velmi málo křes-
ťanských autorů, kteří by si tento fakt
dovolili popírat. Jak Pospíšil uvádí: „Již
v  19. století bychom zřejmě jen velmi
obtížně našli nejen věřícího vzdělance,
ale i  prostého křesťana, který by si Bo-
ha stvořitele představoval jako stařeč-
ka, jenž by vlastníma rukama z  hlíny
utvářel těla živočichů a  nakonec člo-
věka.“ Je však potřeba přiznat, že mno-
há dobová díla přírodovědecká nesla
znaky theofobie, tedy překračovala své
vlastní kompetence.
V  našich zemích je pak typické, jak bylo
např. dílo Ch. Darwina použito k  propa-
gandě proti církvi a  bylo zideologi-

zováno v  rozporu se záměrem samot-
ného vědce. Tento „bič“ darwinismu se
samozřejmě používal až do konce osm-
desátých let dvacátého století, kdy ko-
nečně padla vláda jedné strany.
Nebyl-li v  případě teorie evoluce rostlin
a  živočichů žádný zásadní rozpor mezi
teologií a  přírodovědou, pak se tento
logicky objevil v  případě člověka. Ale
pozor, opět předesílám, že dnes je
většinový postoj katolických teologů
takový, že jednoznačně akceptují vznik
člověka cestou vývoje! Ovšem cesta to
nebyla jednoduchá. Dynamika nových
objevů, řada podvrhů v  paleoantro-
pologii, změny v  jednotlivých teoriích
zdánlivé lavírování teologů částečně
ospravedlňují. Nebylo jednoduché a  zřej-
mě ani správné inklinovat k  nějaké teo-
rii, která mohla být vzápětí nahrazena
novou. A  opět jsme u  toho, že herní
a  kompetenční pole teologie je někde
zcela jinde, a  to v  oblasti zjevení a  spásy
člověka. Obrovské škody však napáchali
(a  páchají) ti, kteří se dopouštěli (do-
pouštějí) fundamentalistického čtení
Bible. To vede pouze ke komolení a  kari-
kování skutečné víry v  Boha.
Vrátíme-li se však k  otázce vývoje člo-
věka, je jasné, že neuralgickým bodem
bylo určení okamžiku, kdy již hovoříme
o  skutečném člověku, ne o  jeho před-
cích. Tento moment nebyl  s   to vysvětlit
ani sám Darwin, pro kterého zůstal
tajemstvím. V  zásadě se uplatňovaly
dvě teze, a  to Mivartova (tělo se vyvíjelo
evolucí a  pak bylo následně v  určitém
okamžiku oduševněno Stvořitelem) a
Braunova (člověk se vyvíjel postupně
po tělesné i duševní stránce). Obě měly
a mají své slabiny. První nese jisté zna-
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ky dualismu a druhá jednoznačně ne-
vymezuje již zmíněnou hranici lidského
rodu. Přiznejme si, že onen breakpoint
(bod zlomu), kdy můžeme o určitém
druhu s jistotou říci „Ecce Homo“, do-
sud neznáme. Jakoby stále scházel ur-
čitý spojovací článek. Za důležité v této
souvislosti považuji vyjádření Msgre.
Bedřicha Augustina (†l l l24. 5. 1960), dok-
tora teologie, který ve svém spisu Zá-
kladní náboženská nauka uvádí: „Pokud
vývojová teorie aplikovaná na člověka,
nepopírá Boha stvořitele a podstatného
rozdílu mezi duší lidskou a duší zvířecí,
není v rozporu s náboženskou pravdou
obsaženou v Písmu svatém. Písmo svaté
o tělesném vývoji člověka nehovoří, ale
také ho nevylučuje. Poučuje pouze li-
dovým způsobem, že člověk jest dílem
Božím a že se svou duší podstatně liší
od ostatního tvorstva.“
Pro křesťana nesmí být přijatelná ma-
terialistická koncepce stvoření, v níž za
procesem evoluce stojí slepá náhoda.
Křesťan vnímá, že v pozadí je inte-
ligentní plán dobrého Boha stvořitele.
Vezmeme-li tyto střípky z prezento-
vané knihy, desítky uvedených autorů a
rozbor jejich díla, pak hodnocení české
teologie v kontextu teologie světové a
míře tehdejšího poznání nedopadá dle
profesora Pospíšila špatně. Spíše na-
opak, i když některé zpátečnické a mů-

žeme říci opatrnické až zbabělé názory
svých kolegů — předchůdců po právu
kritizuje.
V závěru knihy pak Ctirad Pospíšil na-
stiňuje vlastní řešení, kdy bychom
mohli ve vývojové řadě lidského rodu
označit prvního skutečného člověka.
Snaží se přitom vyhnout bolavým mís-
tům u teorií Mivartovy a Braunovy.
Na závěr snad jen zboření dalšího mýtu.
Když český autor Josef Durdík (†l l l1 902)
navštívil Charlese Darwina, informoval
ho o tom, že v jeho vlasti je darwinis-
mus používán k „popírání ducha, mrav-
nosti života a potupení ideálů.“ Darwin
to údajně okomentoval slovy: „That is a
mistake“ (To je omyl). Sám Darwin se
totiž nikdy nevyslovil negativně proti
víře a etice, ale protože ho příliš pře-
sahovaly, můžeme ho charakterizovat
jako agnostika, k čemuž ho přivedla
především jeho práce.
Větším nebezpečím než vědecký pokrok
je tak pro víru dnešních dní četba Bible,
jakoby se jednalo o kvalifikovanou učeb-
nici historie, zeměpisu či přírodovědy.
Ona přitom učí o Bohu, jeho lásce k li-
dem, o díle spásy.

POSPÍŠIL, Ctirad Václav.   Zápolení o naději a lidskou
důstojnost: česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy
přírodních věd v širším světovém kontextu. 1 . vyd.
V  Olomouci: Univerzita Palackého, 2014, 281 s. ISBN
978-80-244-3855-9. ▲ Lukáš Volný




