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Úvod

V dnešní době velmi rádi sledujeme dokumenty, čteme zprávy o slavných lidech, celebritách, sportovcích, umělcích či politicích. Zajímají nás nejen úspěchy, kterých dosáhli,
ale rádi se dozvídáme i něco více z jejich soukromí: jaké mají zázemí, jaké problémy musí
řešit apod. Do ne příliš dobrých poloh se dostává bulvár, který se snaží lidskou zvědavost
živit nejrůznějšími senzacemi a klípky.
Lidskou zvědavost totiž můžeme využít nejen k dobrému, abychom se poučili, ale
může nás zavést k „pasení se“ na tragédiích, skandálech či k bezhlavému napodobování.
Pro letošní skripta jsme si vybrali naše národní světce, „celebrity“ českého nebe.
Nechceme tím dát najevo náš souhlas s bulvárem a s již znetvořenou zvědavostí hraničící s hyenismem, kterou živí. Zvědavost, či zvídavost k nám lidem prostě patří. Chceme
tak onu vlastnost, kterou nám daroval náš Stvořitel, obrátit k dobru a představit si v tomto
roce některé naše národní světce.
Záměrně jsme se soustředili na ty z nich, kteří měli větší či menší zkušenost s životem
ve své původní rodině, ale mnozí z nich sami po nějakou dobu v manželství dokonce žili.
Mohou se tak snáze stát inspirací pro další rodiny. Možná se budeme divit, kolik takových
rodinných „typů“ naše nebe nese a jak může být to, co prožívali v době nám velmi vzdálené, plné poselství a výzev i pro nás dnes. Životopisy světců jsme záměrně nechali více
obohacené o fakta a reálie doby, v níž žili, aby tak bylo jejich jednání lépe srozumitelné,
aby vynikla jejich odvaha a častá vynalézavost, která je v lásce k Bohu i lidem tak potřebná.
Letos poprvé vydáváme skripta společně jak pro společenství rodin, tak i pro společenství seniorů. Jsme přesvědčeni, že v mnohém je životní zkušenost společná a obě skupiny si v nich najdou to, co je bude oslovovat. Do otázek k reflexi jsme proto vložili různé
oblasti, které se dotýkají manželského života i života seniorů, nebo rovnou obou poloh
života. Bude jen na uživatelích, které otázky si vyberou a se kterými budou pracovat.
Záleží na každém společenství či jednotlivci, jak bude skripta užívat. Práce s nimi totiž
závisí na tom, co nejlépe vyhovuje danému společenství (vzhledem k časovým možnostem, otevřenosti, jaká ve společenství panuje apod.). Je tak na Vás, zdali budete číst životopis světců společně na setkání, nebo si jej přečtete předem doma a ve společenství se
už podělíte o to, čím Vás život daného světce oslovil a proč.
Dále si můžete vybrat, kterou z otázek k inspiraci a zamyšlení za jednotlivými životopisy použijete pro osobní zamyšlení nebo dialog v manželském páru a které Vás naopak
budou inspirovat pro společné sdílení se ve společenství.
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Stejné to bude i se závěrečnou modlitbou. Formu volte podle Vašich zvyklostí, co je
Vám bližší. Jestli to bude nabízená a již formulovaná modlitba, kterou najdete v závěru
jednotlivých měsíčních textů, nebo si raději vyberete modlitbu vlastními slovy, která bude
inspirovaná podněty k zamyšlení či Vaší současnou situací, nebo si uděláte vlastní originální kombinaci nabízeného, případně ještě doplněnou Vaším vlastním modlitebním prvkem (písní, desátkem, růžencem), je na Vás.
Přejeme všem, aby ve společnosti našich svatých nejen odhalili třeba méně známé
části naší historie, ale aby skrze jejich život zahlédli Boha, jehož každý ze světců svým
životním příběhem zrcadlí trochu jinak.
U jednotlivých světců uvádíme pod čarou zdroj, z něhož jsme čerpali. Tak si mohou
zájemci dohledat o daných světcích více informací. Na tomto místě děkujeme především
panu Chlumskému za písemné svolení k čerpání jeho textů z webu http://catholica.cz/.
S případnými dotazy či podněty k textům se můžete obracet na M. Řezníčkovou
(reznickova@arcibol.cz) nebo V. Kučerovou (kucerovav@arcibol.cz).
Skripta jsou k dispozici volně ke stažení na http://www.rodinnyzivot.cz.

Jednotliví světci jsou seřazeni tak, aby byli co nejblíže datu, kdy si je v rámci liturgického roku připomínáme:
1) leden
Panna Maria
slavnost Matky Boží Panny Marie 1. 1.
2) únor
ctihodná Přibyslava
památka 12. 12.
3) březen
svatý Zikmund
památka 30. 4.
4) duben
svatý Jan Sarkander
památka 6. 5.
5) květen
svatá Zdislava
památka 30. 5.
6) červen
svatý Prokop
památka 4. 7.
7) září
svatá Ludmila
památka 16. 9.
8) říjen
svatá Hedvika
památka 16. 10.
9) listopad
blahoslavený Karel I. Rakouský památka 21. 10.
10) prosinec Svatá rodina
svátek 1. neděle po Narození Páně
(31. 12. 2017)
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Panna Maria

leden
slavnost Matky Boží Panny Marie

1. ledna

Pokud chceme svůj osobní život i život naší rodiny více nechat prozářit inspirací života
světců, je dobré začít u Ježíšova prvního učedníka, první svaté, bez ohledu na národní
příslušnost a možné další nesouvislosti k zaměřením na „české“ svaté. Víme, že Panna
Maria pocházela z izraelského národa. Přesto ji všechny národy považují tak trochu za
„svou“. Proč by jinak vznikala vyobrazení Panny Marie, která nesou charakteristické znaky
toho či onoho etnika?
Maria je ženou, která v sobě snoubí zkušenost panny, manželky i matky. Stala se pro
nás příkladem ženy, která naslouchá Bohu, nechá ho vstoupit do svého života, vše uchovává ve svém srdci a slouží lidem i církvi – vždy podle toho, jaká je její životní situace
a dispozice. Přestože žila v jiném tisíciletí a v jiné zemi, můžeme v jejím životě nacházet
více možných průsečíků s životem rodiny, s tím, co zažívají rodiny v různé obměně i dnes.
Nový zákon nám o Marii poskytuje historicko-biografická data jen skromně. Zažila
snoubenectví, tj. čas, kdy se chystáme opustit svou původní rodinu a založit rodinu novou.
Stejně jako každý nový začátek je čas snoubenectví naplněný mnoha nadějemi a různými
představami. Maria nechala Boha, aby do jejího života vstoupil zcela nově, netradičně,
originálně a změnil tím veškeré její představy. Zažila chvíle, kdy její život i život jejího
dítěte visel opravdu jenom na Bohu. Podle židovského zákona mohla být jako svobodná
těhotná ukamenována, vystavena odsouzení všech kolem ní.
V manželství byla Maria ponechána slabosti a těžkostem ženy před porodem, která
potřebuje pomoc svého okolí. Z Písma víme, že tuto pomoc s Josefem nenacházeli. Dalo
by se říct, když si odmyslíme tradiční vánoční kolorit, že Maria byla prvorodičkou bez
domova. Neměla domov ve chvíli, kdy se nebe potkává se zemí, andělské zástupy zpívají
a nebe má svou jedinečnou „výzdobu“. Na straně lidské stojí chudoba a bída – božské
dítě se rodí jako dítě bezdomovců, jemuž přišli jako první pogratulovat cizí lidé, chudí
pastýři a cizinci, kteří připutovali z daleka. Ti nejbližší jsou v tuto chvíli daleko, vzdáleni
možná předsudky, nepochopením, sobectvím nebo jen tzv. obyčejnou únavou a touhou
mít už klid…
Maria zažívá také osud emigrantky, jejíž rodina musela prchat ze své vlasti, aby zachránila život dítěte. Jsou s Josefem nuceni utíkat do jiné země, která z pohledu pravověrných
Izraelců byla považována za zemi zla a tmářství. Jistě Maria nezažívá jen těžkosti a obtíže.
Může se i těšit: z prvních slov, krůčků dítěte a mnohých jiných skutečností, kdy se dítě učí
poznávat svět a učí se novým dovednostem, které naplňují radostí, obdivem a úžasem ty,
jež je milují. Vzpomenete si na nějakou radost, kterou jste se svým dítětem mohli prožívat,
ať už byla sebeobyčejnější?
5

Mariina rodina se mohla po čase vrátit domů, tam, kde to znají. Celá rodina prožívala
nové začátky: navazovali možné zpřetrhané kontakty, začleňovali se zpět do společenství, kam dříve patřili, snažili se postarat o rodinu a uživit se.
Maria jako matka poznala, jaké to je nerozumět vlastnímu dítěti. Např. při nalezení
dvanáctiletého Ježíše v chrámě (Lk 2,41–52), vidíme, že se musela učit hledat odpověď
na otázku, jaká má být cesta jejího dítěte s Bohem.
Maria také byla postavena před nelehkou úlohu vdovy, která zůstala se svým jediným
synem sama. Lze se domnívat, že i když Josef nebyl fyzicky Ježíšovým otcem a jejich
manželství nebylo tělesně naplněno, mohli lidsky zažít, co je to vzájemná podpora a společné směřování k Bohu, společné hledání a plnění Boží vůle, která je tak dalece přesahovala. Stěží si tak můžeme myslet, že by Maria neprožívala Josefovu smrt jako citelnou
a bolestnou ztrátu. Patrně byla jakožto vdova vydána více napospas té části příbuzenstva, která Ježíšovo veřejné vystupování nepřijala. Maria nejspíš žila po Josefově smrti
u svých příbuzných. Ti však v Ježíše nevěřili (srov. Jan 7,2–5), dokonce ho prohlašovali za
pomateného. (Mk 3,21) Je nápadné, že po setkání s Janem Křtitelem na dolním toku Jordánu (Jan 3,22; Mt 3,1n.13), se Ježíš usadil v Kafarnaum v domě Šimonově či v domě Petrovy tchýně, tedy u cizích rodin. (Mt 4,12n; Mk 1,21.29–31; Mk 2,1) Rozhodla o tom nevíra
příbuzných v Ježíšovo poslání? (Mk 3,21; Mk 6,4; Jan 7,2) Lze tedy i z tohoto vyvodit, proč
Ježíš svou matku nesvěřil příbuzným a dal ji v hodině své smrti za matku apoštolu Janovi?
(Jan 19,26–27)
Maria měla příbuzné, kteří byli vzdáleni učení jejího syna, a být s nimi nebyla pokaždé
laskavá idyla. To asi mnozí známe ze svých vlastních rodin. Avšak přes všechny obtíže,
kterými Maria procházela, vidíme, jak se snažila porozumět všemu, co se v jejím životě
odehrávalo. Dala i svou lidskou samotu po Ježíšově smrti na kříži do služby rodící se
církve a s ní se společně modlí. (Sk 1,14)
Maria všechno, co zažila, spojila svou láskou ke Kristu. Tak mohla vše vrátit Bohu
a nabídnout to církvi jako jeden celistvý šperk svého života. Ten září její krásou i působením Boha v jejím životě. Lze jen těžko oddělit jedno od druhého.
Inspirativní text z promluvy papeže Františka:
Jejím prvním činem bylo zaujetí postoje naslouchání Bohu. Byla poslušna andělovu
zvěstování a otevřela svoje srdce, aby přijala tajemství božského mateřství. Následovala
Ježíše nasloucháním všemu, co řekl (srov. Mk 3,31–35); všechno uchovávala ve svém srdci
(srov. Lk 2,19) a stala se živou pamětí znamení, která vykonal Syn Boží, aby v nás vzbudil
víru.
Nestačí však pouze naslouchat. To je zajisté první krok, ale naslouchání musí být převedeno na konkrétní skutky. Učedník totiž dává svůj život do služeb evangelia. Proto
se Panna Maria okamžitě vydala za Alžbětou, aby jí pomáhala během jejího těhotenství (srov. Lk 1,39–56). V Betlémě porodila Božího Syna (srov. Lk 2,1–7); v Káně se postarala o mladé manžele (srov. Jan 2,1–11); na Golgotě neustoupila před bolestí, ale zůstala
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pod Ježíšovým křížem a z Jeho vůle se stala Matkou církve (srov. Jan 19,25–27); po Zmrtvýchvstání povzbuzovala apoštoly shromážděné ve večeřadle v očekávání Ducha svatého,
který je přetvořil v odvážné svědky evangelia (srov. Sk 1,14). Maria celým svým životem
uskutečňovala to, co má konat církev na Kristovu trvalou památku. V Mariině víře vidíme,
jak otevírat svoje srdce, abychom byli poslušní Boha; v jejím sebezapření objevujeme, jak
máme být pozorní k potřebám druhých; v jejích slzách nacházíme sílu, jak těšit ty, kteří
prožívají bolest. V každém z těchto momentů vyjadřuje Maria bohatství božského milosrdenství, které jde vstříc každému v každodenních potřebách. Prosme tento večer naši
něžnou nebeskou Matku nejstarší modlitbou, kterou se k Ní obraceli křesťané zejména
ve chvílích těžkostí a mučednictví. Prosme ji v jistotě, že nám pomůže svým mateřským
milosrdenstvím, aby Ona, „slavná a požehnaná“, byla ochranou, pomocí a požehnáním
v každém dni našeho života: „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná.“
Otázky k zamyšlení a inspirace pro modlitbu vlastními slovy:

(Nad otázkami se může zamyslet každý sám, nebo pokud budete chtít, mohou si manželé o nich společně popovídat, buď ve dvojicích, nebo ve společenství.)

³³ Dokážu ve svém životě, tj. v týdnu, dni, mít čas pro naslouchání Bohu? Pustím jej
ke slovu, nebo mám pocit, že musím všechno říct a na nic nezapomenout? Jak to
konkrétně vypadá?
³³ Mám já nebo moje rodina osobní zkušenost s tím, jak to změnilo můj/náš život, když
jsem/jsme Boha poslechl(i)? Připomeňte si to, a pokud budete chtít, podělte se o to
ve společenství.
³³ Kým je pro mne osobně nebo pro naši rodinu Panna Maria? Řekněte si to v páru.
Pokud chcete, povězte to i ostatním ve společenství.
K rozjímání:
Ve chvíli ticha se podívej na Mariino srdce – je pokorné a schopné přijímat Boží dary.
Bůh, aby se stal člověkem, si zvolil právě ji, obyčejnou nazaretskou dívku, která nepřebývala v palácích moci a bohatství a nepodnikla nic mimořádného. Ptejme se sami sebe,
zda jsme ochotni přijímat Boží dary, anebo se raději uzavíráme do svých materiálních
nebo intelektuálních jistot a do „zabezpečovacích“ plánů.
Modlitba:
Při modlitbě vlastními slovy svěřme sebe i naše drahé pod Mariinu ochranu a předložme
jí svoje bolesti i radosti, obavy i očekávání.
Prosme Matku Boží, aby nám pomáhala chápat, že všechno je Boží dar, aby nás naučila
děkovat. (Ten, kdo dovede děkovat, zakouší plnost radosti.)
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Maria, naslouchající ženo, otevři naše uši: učiň, ať umíme uprostřed tisíců slov
tohoto světa naslouchat slovu tvého Syna Ježíše; učiň, ať dovedeme naslouchat realitě,
v níž žijeme, každému člověku, kterého potkáme, zvláště chudému, potřebnému a tomu,
kdo je v nouzi.
Maria, rozhodná ženo, osviť naši mysl a naše srdce, abychom uměli poslouchat
slovo tvého Syna Ježíše bez otálení. Daruj nám odvahu se rozhodnout, nenechat se vléci
tak, aby náš život řídili druzí.
Maria, činorodá ženo, učiň, ať naše ruce a naše nohy „spěchají“ ke druhým, aby
jim přinesly činorodou lásku, lásku tvého Syna Ježíše, a aby – stejně jako ty – nesly světu
světlo evangelia.
Amen.
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ctihodná Přibyslava

únor
(žila v 10. stol., přesné časové období neznáme)
památka 12. prosince

Význam jména Přibyslava je: ta, které „přibylo slávy“. Nutno přiznat, že mnoho toho
o ní nevíme. Je jednou z těch historických osobností – vdov, u kterých víme jméno, dobu,
ve které asi žila, a můžeme ji zařadit k jejím svatým i méně svatým příbuzným.
Ctihodná Přibyslava pocházela ze slavného českého rodu Přemyslovců. Tajenku
rodinných vztahů rozluštíme snadno: byla vnučkou sv. Ludmily, dcerou Vratislava I.
a Drahomíry, sestrou sv. Václava a Boleslava. Z kusých informací víme, že Přibyslava byla
pravděpodobně manželkou knížete kmene Charvátů (tam také nalezla později útočiště
Drahomíra na útěku před synem Boleslavem). Kronikář Dalimil o ní říká, že byla vdovou:
„Hospodin ji zbavil jha manželského.“ Když Přibyslava ovdověla, odešla do kláštera, kde
se věnovala jakožto řeholnice duchovnímu životu. Autor svatováclavské legendy Kristián
se o ní zmínil jen mimoděk, a tak si Přibyslava zasloužila vcelku pochvalnou charakteristiku: „Přibyslava, pokud oko lidské může posouditi, pod posvátným závojem přesvatě
žijící…“ Více o jejím životě prostě nevíme.
Zemřela, když jí bylo asi sedmdesát let a byla pohřbena na hřbitově u svatovítské
rotundy. V 17. století došlo k exhumaci jejího těla, jehož pozůstatky byly přeneseny do
chrámu, ale jejich další osud byl po staletí neznámý. Dlouho v chrámě vystavovali v relikviáři pouze jednu dlouhou kost. Vědělo se, že existují ještě další ostatky, jenomže se
nemohly najít. Byly objeveny až 15. listopadu 1990 při prohlídce sakristie chrámu sv. Víta.
Ležely v zašlé krabičce na polici mezi starými zpěvníky v tmavé skříni opatřené nápisem
„Blahoslavená Přibyslava“. (Tak se netrapte, když nemůžete doma něco najít, ani si nevyčítejte, že máte doma „nepřehledno“, ono se vše jednou najde. )
Díky této náhodě mohli odborníci zasunout jeden kamínek do mozaiky nejstarších
Přemyslovců. Onen kamínek nás informuje o ženě stařeckého věku (kolem 70 let), vysoké
asi 163 centimetrů, se zdravým chrupem, se znaky, které je možno prokázat u nejbližších
příbuzných, u otce Vratislava a bratra Václava. Víme toho nyní více o jejích pozůstatcích
než o jejím životě. Proto bude dobré, když se zamyslíme nad prostředím, z něhož vyšla,
a rodinou, do které patřila.
V první řadě pro nás může být povzbuzením, že ratolesti svatosti jsou k nalezení
i v prostředí, které nepřeje křesťanství a které je zatíženo mnohými vinami a hříchy. Je
rovněž potěšující vidět, že příklady dobrého života táhnou. „Vůně svatosti“ je i v rodinách přitažlivá a v dobrém slova smyslu „nakažlivá“. V církvi je víc takových rodin, v nichž
můžeme najít ve dvou až čtyřech generacích za sebou hned několik svatých. Ze 4. století
známe z Byzance rodinu, z níž jsou oficiálně svatí babička Makrina starší a čtyři z deseti
vnoučat: Bazil Veliký, Řehoř z Nyssy, oba církevní otcové, Petr ze Sebaste a Makrina
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mladší. I ostatní z rodiny žili dobrým a zbožným životem. V naší historii k těmto rodinám
řadíme již zmiňovaný rod Přemyslovců: sv. Ludmilu a její vnoučata sv. Václava a ctihodnou Přibyslavu, konečně pak i jejich neteř ctihodnou Mladu.
Zkusme si představit velmi zjednodušeně pomyslné misky vah (protože nikdo z nás
není jenom špatný, či jenom dobrý a o jeho konečném soudu nic nevíme). Ty váhy fungují tak, že neustále poměřují jednu rodinu. Každý, kdo svým chováním přispěje ke špatnému, jde na jednu strany váhy, a kdo k dobrému, jde na opačnou. Rod Přemyslovců
nám může nabídnout malou ukázku toho, jak každý jedinec, byť sebemenší, může svou
„troškou do mlýna“ ovlivnit, kam se střelka váhy nakloní. Ctnostný život sv. Václava vyvažuje jeho bratr Boleslav, který jej nechal zabít. Oproti dobrotě sv. Ludmily zase stojí její
snacha Drahomíra, která svou tchyni nesnášela, a proto ji nechala rovněž zabít. Bylo by
to naším lidským pohledem tak trochu nerozhodně, dva na dva, ale ctihodná Přibyslava
toto kostrbaté přirovnání mění na vítěznou stranu dobra.
A tak záleží i na nás jednotlivcích, na kterou stranu se naše rodina přikloní. Co zaseji
já, o co se můžu zasadit a k čemu přispět?
Ctihodná Přibyslava, svatý Václav a svatá Ludmila ať jsou našimi pomocníky a ochránci
ve snaze o dobré.
Otázky k zamyšlení a inspirace pro modlitbu vlastními slovy:

(Nad otázkami se může zamyslet každý sám, nebo pokud budete chtít, mohou si manželé o nich společně popovídat, buď ve dvojicích, nebo ve společenství.)

³³ Zajímám se o přednosti nebo bolesti či viny, které v naší rodině jsou? Mám se koho
zeptat, doplnit si tzv. bílá místa? Snažím se předávat dalším generacím svědectví,
které jim může pomoci? Dokážu být vynalézavý/á např. v tom, že shromáždím,
sepíši, namluvím… vzpomínky naší rodiny na Boží viditelné či skryté působení v ní?
³³ Srovnávám se s tzv. úspěšnějšími členy rodiny, kteří to dotáhli tak daleko, zatímco já
jenom…? Nenechávám se oloupit o vědomí, že každý z nás je jedinečný a důležitý
v Božích očích i pro rodinu?
³³ Když se dívám kolem sebe, mám tendenci více vidět to ohrožující, špatné, nebo
se dokážu zaměřit na to dobré a poctivé? Co, kdo mi pomáhá neupadnout ani do
jednoho extrému: vidět svět pouze černě, nebo růžově?
³³ Na co můžu být hrdý/á v naší rodině, konkrétně u mého nejbližšího bližního?
³³ Zkuste si vyhradit čas na společnou modlitbu, kdy se domluvíte, že budete jen děkovat za to dobré, co ve Vaší rodině bylo a je.
Modlitba:
Bože, který jsi v Přibyslavě, sestře sv. Václava, roznítil touhu napravit hřích na něm
spáchaný, vzbuď v českém národě horlivé duše, jež by hříchy minulosti kajícností smývaly
a dobrým příkladem napravovaly. Pro Krista Pána našeho. Amen.
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svatý Zikmund

březen
(rok narození neznáme, † 1. května 524)
památka 30. dubna

Nejdříve se podívejme, co je o sv. Zikmundovi známo. Nenechme se mýlit, že tento
životní příběh plný zvratů a historického koloritu nemá co říci lidem v dnešní době.
Kult sv. Zikmunda v českých zemích rozšířil král Karel IV. Od roku 1366 se z rozhodnutí
pražské synody začal slavit svátek sv. Zikmunda (2. 5.) jakožto zemského patrona. Jeho
úcta se rozšířila po celém českém království. Ve stejném roce byl svatý Zikmund vyhlášen českým zemským patronem. Karel IV. ozdobil jeho oltář stříbrem a zlatým pokladem
v černínské kapli chrámu svatého Víta dvakrát. Poprvé to bylo při příležitosti narození
druhého syna, kterému dal podle tohoto svatého jméno Zikmund. Syn Karla IV. Zikmund
se postupně stal markrabětem braniborským, uherským a českým králem, králem římským a posléze i císařem. Nejvíce zdědil otcovy vladařské vlohy. Byl to ten Zikmund
Lucemburský, „liška ryšavá“, který stál v čele křižáckých vojsk bojujících proti husitům.
Podruhé to bylo, když onemocněl těžkými horečkami a teprve na přímluvu svatého Zikmunda se uzdravil.
Svatý Zikmund pocházel zřejmě z Lugduna (pozdějšího Lyonu). Žil v 6. století. Byl
synem burgundského krále Gundobalda, který přijal ariánské křesťanství. V té době působil v Burgundsku biskup z Vienne, sv. Avitus. Snažil se krále Gundobalda obrátit ke katolictví. To se mu nepodařilo, ale podařilo se mu něco jiného – Zikmund se stal horlivým
katolíkem. Byl energickým mužem, který po svém nástupu na trůn upevňoval křesťanství
ve své zemi. Zikmund se oženil s Amalbergou, dcerou ostrogotského krále Theodericha,
který se tím stal jeho spojencem proti Frankům. S Amalbergou měl syna Sidericha (Sigerika). Po smrti manželky si Zikmund vzal svou komornou Prokopii. Syn Siderich neměl
svou macechu rád, a když ji viděl oblečenou do drahocenného královského roucha, řekl
nerozvážně, že není hodna ani se dotknout těchto šatů. Prokopie se urazila. Svému manželu namluvila, že se ho syn chystá připravit o život a korunu. Zikmund tomu uvěřil, v roce
522 najal dva muže, kteří Sidericha zardousili, a sám byl při tom. Sotva se to však stalo,
uvědomil si Zikmund svůj hrozný čin a zoufale toho začal litovat. Od té doby neměl klidu
a snažil se jako David svůj smrtelný hřích odčinit tvrdým pokáním. Putoval po své říši
z chrámu do chrámu, dával almužny a přísně se postil. Prosil Boha, aby mu odpustil a aby
mu dal milost odpykat si hříchy již na tomto světě. Nejvíce si přál zemřít za víru a smířit
se tak s Bohem.
Svou lítostí a pokáním však nedokázal zabránit politickým důsledkům svého činu.
Dědeček zavražděného Sidericha, Teodorich Veliký, přestal Zikmunda podporovat. Za
rok vtrhli do země Frankové a porazili Zikmundovo vojsko. Král v mnišském oděvu odešel
i s rodinou do kláštera svatého Mořice, který sám dříve založil. Jeho úkryt se však brzy
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prozradil a francký král Chlodomír dal Zikmunda s Prokopií a dvěma syny 1. května 524
zavraždit a vhodit jejich těla do staré studny.
Kolik lidského tento světec nese! Po smrti manželky se pro něj stala samota tak velkým břemenem, že bez ohledu na svou rodinu, syna, prospěch království – tedy poslání,
které mu bylo svěřeno, se rychle a možná ne moc zdařile znovu oženil. Nedokázal se ke
svému synovi z prvního manželství přiblížit a byl tak prchlivý, že se snadno nechal přesvědčit k podezíravosti a pomstě.
Zikmund může být pomocníkem a inspirací pro ty, kdo potřebují překročit zažitý,
možná prostředím předaný druh víry. Víra, která už není živá, se potýká se spoustou zvyklostí, jež spíše připomínají pověru.
Tento český patron je však i velkou nadějí pro všechny, kteří jsou si vědomi, že nežili
vždy dobře. Vidí, že to, co udělali, už ani přes své pokání nedokážou napravit. Zikmund
může být i mementem všem rodičům, kteří mohou své děti často „zabíjet“ a deptat svou
zlostí, náladovostí, nepřejícností a srovnáváním. Srovnáváním, které nepřeje tomu, aby je
mládí předčilo. Je také svědectvím o tom, že hřích a vina, ať už jsou sebevětší, nemusejí
mít poslední slovo. Že i lidské násilí a zlo má svou pozemskou mez a nemůže vzít konečný
život s Bohem.
Otázky k zamyšlení a inspirace pro modlitbu vlastními slovy:

(Nad otázkami se může zamyslet každý sám, nebo pokud budete chtít, mohou si manželé o nich společně popovídat, buď ve dvojicích, nebo ve společenství.)

³³ Jak konkrétně se snažím o své vzdělávání se víře a náboženských vědomostech,
abych nebyl(a) snadno ovlivněn(a) tendenčními vlivy?
³³ Kdo komu vládne? Má povaha mně, nebo já jí? Znám svou povahu? Jaké jsou mé
dobré a naopak nebezpečné sklony? Jak ovlivňují mé manželství, mou rodinu?
³³ Jak vycházím se svými příbuznými? Snažím se na nich vidět spíše jejich lepší stránky
a s vědomím svých špatných stránek ty jejich brát s rezervou? Nenechám se svými
špatnými sklony ovlivňovat ke zlému?
³³ Jsem vůči těm, kdo jsou v rodině slabší (dětem a přestárlým rodičům), vstřícný/á?
Snažím se jim pomáhat k dobrému životu, i když se mi zdá, že to moc neoceňují
nebo nevidí?
³³ Dokážu své poklesky a viny předávat Bohu ve svátosti smíření s důvěrou v jeho milosrdenství a s vědomím, že žádná má vina nemůže být větší než jeho láska? Dokážu
se svým nejbližším omluvit? Snažím se napravit to, že jsem jim třeba ublížil(a)? Pokud
ne, jak to můžu změnit?
Úkol:
Manželé, poděkujte si navzájem za dobré vlastnosti a za každou dobrou snahu, kterou
u toho druhého vidíte, za vše, co dělá pro dobro Vašeho vztahu nebo rodiny.
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Prarodiče nebo rodiče dětí, které již žijí samostatně, poděkujte v modlitbě (a pokud to
jen trochu jde) i osobně za to dobré, co vidíte, že Vaši potomci dělají, nebo o co se snaží.
K rozjímání a modlitbě:
V modlitbě svými slovy vyjádřete svou prosbu, ke které Vás inspiroval život sv. Zikmunda.
Nikdy nebudu zoufat, ale vědom(a) si zla hříchu se budu snažit mu předcházet. Začnu
sebevýchovou, zvláště pokud to má povaha potřebuje. Za obzvlášť důležitou budu považovat modlitbu za ochranu před hříchem.
Modlitba:
Vyslyš, Bože, naše prosby a dej, ať nás příklad svatého Zikmunda vede k pravému
pokání, abychom poznali radost z dokonalého smíření s Tebou. Skrze Tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny
věky věků. Amen.
(závěrečná modlitba z breviáře)
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svatý Jan Sarkander

duben

(* 20. prosince 1576 Skočov v Těšínském Slezsku, † 17. března 1620 Olomouc)
památka 6. května

V době, do níž se Jan Sarkander narodil a v níž žil, tj. 16. a 17. století v Čechách a na
Moravě, pokračují problémy z 15. století. Spory mezi katolíky a protestanty se sice prezentovaly jako věroučné, ve své hlubší podstatě však šlo o spory mocenské a ekonomické. V roce 1485 Kutnohorský sněm přijal usnesení o pokoji a náboženské svobodě
(v Čechách pro každého jednotlivce bez výjimky, včetně poddaných), přesto v praxi platila spíše známá zásada: „Koho země, toho náboženství.“
Janova matka, Helena Gurecká, ze zchudlého rytířského rodu, byla v době, kdy si
brala Řehoře Matěje Sarkandra, již vdovou a měla jednoho syna. Historikové se domnívají, že i on byl v době sňatku vdovcem a měl syna. Janův otec nikdy šlechtického přídomku nepoužíval, spíše byl majetným měšťanem. Rodina žila ve Skočově, v němž se
prolínají české, polské a německé vlivy. Vedle dvou nevlastních bratrů měl Jan ještě tři
vlastní bratry (Mikuláše, Pavla, Václava) a nejméně jednu sestru Salomenu.
Otec jim zemřel, když bylo Janovi třináct let. Matka se poté se svými dětmi odstěhovala ke svému synovi z prvního manželství, Matoušovi Vlčnovskému do Příbora. Zde
vychodil Jan farní školu, pak šel za vzděláním do Prahy k jezuitům, bydlel ve svatováclavské koleji, tzv. domě chudých. Ještě během šestiletého studia přešel do Olomouce na
latinské školy. V době moru, kdy byly školy uzavřeny, odešel do Prahy, kde dokončil filozofii, logiku a fyziku. V r. 1603 byl prohlášen magistrem filozofie. Jeho starší bratr Mikuláš
byl v té době již knězem a působil ve Velkém Meziříčí. Jan u něj často pobýval. Bratr
Mikuláš působil i v Opavě, Vyškově, byl brněnským a později pak olomouckým kanovníkem. Jeho příklad Jana velmi ovlivnil. Jan pokračoval ve studiích a v září 1604 se zapsal na
teologickou fakultu ve Štýrském Hradci vedenou jezuity (sem chodili nejnadanější žáci).
Ve Štýrském Hradci studoval asi tři semestry, tzn. maximálně dva roky.
V roce 1606 se vrátil na Moravu a 3. září uzavřel ve Velkém Meziříčí svatební smlouvu
s Annou Plachetkovou, pro kterou zakoupil 18. srpna 1606 dům na Zeleném rynku v Brně
(dům pak 5. listopadu 1607 prodal). Z tohoto Janova životního období nemáme k dispozici žádné dopisy či jiná osobní vyjádření. Vše lze odvodit jen z úředních záznamů. Kolik
v té době prožíval lidského hledání, bolesti a rozhodování, si může domyslet každý sám.
Víme, že Jan Sarkander v prosinci 1607 přijal nižší svěcení a z knihy svatebních smluv
ve Velkém Meziříčí vyplývá, že smlouva nebyla zrušena. Je tedy jasné, že Anna Plachetková už nemohla žít, a Jan byl tedy vdovcem. Roční praxi nižšího klerika prožil na faře
v Opavě, kde byl knězem jeho starší bratr Mikuláš. 20. prosince 1608 jej v olomoucké
katedrále vysvětili na podjáhna, což tehdy obnášelo doživotní celibát a povinnost modlitby
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breviáře. V Brně přijal 19. března 1609 jáhenské svěcení, záhy po něm 22. března 1609
kněžské svěcení.
V té době vypadala politická situace takto: Arcikníže Matyáš se stal králem uherským
a pánem Rakous a Moravy, zbývající země zůstaly císaři Rudolfovi. Byli lidé, kteří chtěli,
aby se Morava dostala zpět pod pražskou vládu Rudolfovu. Do těchto snah byl zapleten
Janův bratr Mikuláš. Opavští stavové to zjistili, když zachytili jeho korespondenci z května
1609. Mikuláš byl v červnu zajat a vězněn, ale na Štědrý den utekl do Štrasburku, kde se
stal kanovníkem a radou arciknížete Leopolda. Na Moravu se vrátil až po Bílé hoře.
Jan v té době působil jako kněz v Uničově. Po Mikulášově útěku se kvůli podezření,
že mu k útěku se svými bratry dopomohl, dostal do vězení. V únoru 1610 píše z vězení
uničovským farníkům, že když jim on nemůže sloužit jako duchovní správce, ať si opatří
jiného. V lednu 1611 oznámili moravští stavové arciknížeti Leopoldovi, že věznění bratři
Mikuláše Sarkandra byli propuštěni. Na jaře 1611 kardinál Ditrichštejn jmenoval Jana farářem v Charvátech, následovalo jeho působení ve Zdounkách a v Boskovicích. Pak si jej
vyžádal na faru do Holešova pan Ladislav Popel z Lobkovic. Tam působil od dubna 1616.
Okolní pánové zakázali svým poddaným odvádět novému faráři platy a dávky v plné výši.
Mezi tyto pány patřil i Václav Bítovský z Bítova, majitel sousedního bystřického panství.
V květnu 1619 se Morava připojila ke stavovskému povstání, pan Ladislav Popel z Lobkovic byl sesazen ze svého úřadu zemského hejtmana a uvězněn v Brně, stejně i kardinál
Ditrichštejn a Karel st. ze Žerotína.
V té době žil Jan korespondencí s bratrem Mikulášem, který chtěl zřídit nadaci pro
jezuitskou kolej v Těšíně nebo v Uherském Hradišti. Nakonec se plány podařilo uskutečnit
v Olomouci. Jan zároveň žádal bratra o obstarání teologických knih, např. biblické konkordance, dvousvazkového historického katechismu a výtahu z kontroverzí sv. Roberta
z Bellarmina, což byl jeden z předních teologů katolické reformace.
V létě se Jan rozhodl vykonat pouť do Čenstochové. Zde pobyl měsíc, absolvoval
exercicie a zamýšlel zůstat v Polsku. To s ohledem na holešovickou farnost, aby jí svou
přítomností nepřitěžoval. Pan Ladislav z Lobkovic to ale neviděl stejně a zavolal jej zpět do
Holešova. V době Janova pobytu v Polsku jednal císař Ferdinand II. o případné vojenské
pomoci Poláků s králem Zikmundem III. Vyjednal, že mohou být za císařovy prostředky
a jeho jménem najímáni námezdní vojáci. Takto angažovaní polští kozáci, tzv. lisovčíci,
měli kromě žoldu i odměnu z tzv. válečné kořisti (tj. co si nakradli). Byli postrachem všude,
kudy táhli, protože plenili, zabíjeli a vypalovali. Drancovali bez rozdílu na území spojenců
i nepřátel, Holešov ale zůstal ušetřen. Když se 6. února lisovčíci blížili k městu, vojákům
vyšel vstříc průvod katolíků v čele se Sarkandrem, který držel v rukou monstranci. Kozáci
sesedli z koní, poklonili se před Nejsvětější svátostí a pokračovali dál směrem k Napajedlům. Řádili nejvíce na panství bystřickém a prusinovském, které patřilo dávnému Sarkandrovu odpůrci, nedávno jmenovanému nejvyššímu sudímu markrabství moravského,
Václavu Bítovskému z Bítova.
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Sarkander se vděku nedočkal. Správa země již byla v rukou nekatolíků a nečekaná
záchrana Holešova ještě posílila podezření moravských stavů, že při své cestě do Polska
dojednával jako Lobkovicův emisar vpád kozáků na Moravu. Byl vydán zatykač na katolické kněze z Holešova a Jan Sarkander byl obviněn ze spojenectví s nepřítelem, z vyzvědačství a z piklů proti povstání protestantské šlechty. Byl zadržen a odveden do vězení
v Olomouci.
O mučednické smrti sv. Jana Sarkandra jsme podrobně informováni z relace, kterou v roce 1621 podal kardinálu Dietrichštejnovi olomoucký městský syndik Jan Scintilla,
jediný katolík, který byl při výsleších přítomen, protože k ní byl přinucen. Spolu s ním tvořilo soudní tribunál šest šlechticů a tři olomoučtí radní. Proces měl vážné právní trhliny.
Vlastně neměli právo Jana vyslýchat a soudit, protože byl knězem a patřil před biskupský soud. Jan žádal, aby měli ohled na jeho duchovní stav. Když to nerespektovali, sám
si svlékl kněžský šat. Když jej kat přivazoval ke skřipci, poroučel se Jan všemohoucímu
Bohu, Panně Marii a svaté Anně. Ve vězení byl ve dnech 13. až 18. února 1620 podroben
čtyřem výslechům s použitím útrpného práva. Jeho domnělá vina spočívala v tom, že
měl, dle názorů soudců, jakožto Lobkovicův rádce a zpovědník vědět, že se připravuje
vojenský vpád na Moravu. On ale odepřel prozradit to, co slyšel při zpovědi, a odpověděl: „Nic nevím, ale i kdyby mi bývalo bylo něco ve zpovědi prozrazeno, vše je zapečetěno svátostnou pečetí; proto nikdy a při žádném mučení neporuším toto svátostné
tajemství. S Boží milostí jsem ochoten snášet spíše všechna možná zla, než abych třeba
jen na okamžik zradil to, k čemu mě zavazuje tato svátost.“ Poslední výslech, který proběhl 18. února 1620, trval celé tři hodiny a ukončily jej až opakované protesty jednoho
ze soudců. Následky mučení Jan Sarkander nepřežil, po měsíci trápení umřel 17. března
v žaláři. Byl pohřben v kostele Panny Marie na Předhradí a na jeho hrob byla umístěna
kamenná deska s nápisem zdůrazňujícím jeho nevinu. Později byly ostatky přeneseny do
kostela sv. Michala. Zůstaly zde až do roku 1859, kdy došlo v souvislosti s Janovou beatifikací k jejich vyzdvižení. Část z nich byla následně poslána do Říma a část uložena v bočním oltáři zasvěceném Janu Sarkandrovi. Lebka spolu se zbývající částí ostatků byla za
beatifikačních slavností uložena do nového Sarkandrova relikviáře v olomouckém dómě
sv. Václava.*
K rozjímání:
P. Antonín Šuránek v roce 1948 vybízel bohoslovce, aby si vzali ze Sarkandra příklad,
a budou-li muset trpět, aby trpěli pro Krista. V roce 1950 vyzval věřící, aby chodili ke
skřipci v Sarkandrovce a tam si uvědomovali, jak je nám třeba kněží vědomých si své
stavovské cti. Vyzýval k modlitbě za bohoslovce a kněze, aby si byli vědomi svých tří
slibů, které při svěcení skládají biskupovi. Nesmí chybět ani jeden z nich: denní modlitba
*

Srov. Charouz, Jindřich Zdeněk, OPraem.: Sborník ke svatořečení. Kněz a mučedník Jan Sarkander (Olomouc:
MCM 1994).
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breviáře, celibát a poslušnost biskupovi, vždyť bez biskupa není katolické církve. P. Šuránek svou současnost označil za dobu tvrdou, kamennou, v níž vládnou bludaři, kteří
neznají oltáře a v knězi vidí pouze člověka, a ne služebníka Božího. Apeloval na kněze, že
je třeba, aby se potili krví a přiblížil lidem Kalvárii.
Jan Pavel II. při Sarkandrově svatořečení 21. května 1995 řekl: „Jeho svatořečení chce
být pramenem úcty také k těm, kdo v tomto století, a to nejen na Moravě a v Čechách,
nýbrž v celé střední a východní Evropě, dali přednost ztrátě majetku, ústrkům a smrti před
snadnějším řešením, jímž bylo shrbit se před útlakem a násilím. Toto svatořečení nechce
v žádném případě znovu otevírat bolestné rány, které v minulosti v těchto zemích zasáhly
Tělo Kristovo. Dnes já, papež římské církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění
křivd spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa; zároveň ujišťuji,
že katolická církev odpouští vše zlé, co vytrpěly zase její děti.“
Otázky k zamyšlení a inspirace pro modlitbu vlastními slovy:

(Nad otázkami se může zamyslet každý sám, nebo pokud budete chtít, mohou si manželé o nich společně popovídat, buď ve dvojicích, nebo ve společenství.)

³³ Jak moc se snažím plnit si své stavovské povinnosti? Co jsem ochotný/á vydržet pro
to, abych je čestně a jak nejlépe umím zvládal(a) (manželské, rodičovské, prarodičovské)? Nemusí jít o skřipec a fyzické mučení, ale třeba o „pouhé“ dání přednosti
rodině, partnerovi, před tím, co mne baví, po čem toužím. Daří se mi investovat sílu,
čas, prostředky do těch, které mi Bůh svěřil, bez toho, abych počítal/a, kolik se mi
vrací zpět?
³³ Jak se dívám na kněze, biskupy? Jsem tím, kdo je podporuje modlitbou, pozváním,
nasloucháním? Snažím se jim pomáhat v tom, aby své poslání žili dobře?
³³ Je pro mne důležitá jednota církve a Boží působení v ní? Neutíkám někdy z toho
„skřipce“, jak vydržet rozdílnost a jak se zároveň nepřestat snažit o jednotu (vůči
radikálním nebo naivním názorům)? Čím se konkrétně snažím pomáhat? Modlitbou,
nebrbláním, snahou o vysvětlování a stmelování rozdělených částí rodiny, farnosti,
církve?
³³ Každý z nás máme někdy povinnost mlčet (profesní, či z ohledu na slabosti jiných).
Když k tomu dojde, snažím se pomáhat si modlitbou udržet jazyk za zuby, a to i při
různém trápení, jehož svěřením bych zatěžoval(a), místo abych povzbuzoval(a)?
Modlitba:
Bože, který jsi mučedníka sv. Jana ve víře a svátostném mlčení utvrdil, dej nám, ať jeho
příkladem a přímluvou jsme proti všem nepříjemnostem obrněni trpělivostí a spoléháním
se na tvou posilu.
Bože, Tys dal svatému mučedníku Janovi statečnost a sílu, aby žil podle své víry a věrně
zachoval zpovědní tajemství; na jeho přímluvu posiluj nás v každém nebezpečí, abychom
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Ti jako on vždycky zůstali věrní. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
(závěrečná modlitba z breviáře)
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svatá Zdislava

květen
(* 1220 Křižanov, † 1252)
památka 30. května

Narodila se v Křižanově asi v roce 1220. Velkou inspiraci pro svůj osobní i manželský
život získala Zdislava od svých rodičů.
Zdislavin otec Přibyslav byl ve službách krále Václava I. Jako vysoký úředník spravoval
brněnský kraj z hradu Veveří, kde byl purkrabím. Tuto hodnost bychom dnes mohli srovnat s funkcí krajského hejtmana. Přibyslav se na královském dvoře v Praze seznámil s mladou bezdětnou vdovou Sibylou, dvorní dámou královny Kunhuty, která pocházela z jižní
Itálie. Za věrné služby obdržel od krále darem velký kus pomezního pralesa na hranicích
mezi Čechami a Moravou od dnešního Havlíčkova Brodu po Velkou Bíteš. Přibyslav byl
moudrý muž, který využil situace, kdy se na nedalekém Jihlavsku začínalo s těžbou stříbra.
Zřejmě si povolal jihlavské prospektory, aby v jeho nově nabytém kraji hledali nerostné
bohatství. Když v jeho severní části našli stříbro, zahájil jeho těžbu a stal se majetným velmožem. Bohatství však nezměnilo jeho povahové vlastnosti. Ze svých peněz podporoval
ty, kteří to nejvíce potřebovali.
Zdislavina matka Sibyla přišla do Čech ze Sicílie kolem roku 1210. Kolem roku 1215
uzavřela své druhé manželství, které trvalo přes třicet let, a narodilo se jí pět dětí. Z nich
dvě nejmladší děti, Petr a Libuše, umřely jako malé. Kronikáři o Sibyle píší, že přinesla do
Přibyslavovy rodiny hluboký duchovní život. V tomto ovzduší se proměnil drsný bojovník
Přibyslav v člověka žijícího duchovním životem natolik, že o něm kronikář napsal, že se
z něj duchem stal mnich. Svatá Zdislava od ní nejspíše přijala nejen zbožnost, ale i zájem
o lidi a první léčitelské znalosti. Všechny tři dcery, Zdislava, Eufémie a Eliška, se vdaly za
moravské a české velmože. Rodiče sv. Zdislavy soustředili svou přízeň na církev a kláštery, střediska kultury a zbožnosti. Oba věnovali nejvíce péče cisterciáckému klášteru
a kostelu v nedalekém Žďáru. Příchodu samotných cisterciáků se Přibyslav již nedočkal,
zato Sibylin život se s tímto klášterem prolnul několikrát, zvláště ke konci jejího života.
S královnou Kunhutou podporovala Sibyla také například dominikánský klášter rozjímavých sester v Brně, založený roku 1239.
Po smrti pana Přibyslava se Zdislavina matka vdala potřetí: za pana Jindřicha, který
byl tchánem její dcery Elišky. Jejich manželství však netrvalo dlouho, Jindřich brzy umřel.
Po smrti třetího manžela odešla paní Sibyla do cisterciáckého kláštera ve Žďáru, kam ji
následovala i její ovdovělá dcera Eufémie. V klášteře žily v malých domcích vedle kláštera jako poustevnice. V tichu vyšívaly kostelní roucha a pomáhaly v klášteře a kostele.
Sibyla umřela v roce 1262 (deset let po smrti své dcery sv. Zdislavy), v té době jí mohlo být
okolo 70 let, a je pochována v klášterním kostele ve Žďáru. Měla za sebou bohatý život
v nové vlasti, kterou přijala za svou. Paní Sibyla, bývalá královnina průvodkyně, vznešená
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a bohatá manželka tří českých velmožů, matka pěti dětí, mezi nimi i sv. Zdislavy, umřela
naprosto chudá, protože se všeho vzdala ve prospěch žďárského kláštera. Je vidět, že
oba rodiče byli velmi výraznými osobnostmi a příkladem pro svou dceru Zdislavu. A snad
se dá říci, že i sv. Zdislava mohla být inspirací pro svou matku.
Teď již k samotné Zdislavě. Ta měla odmala sklon k duchovnímu životu. Podle legendy
odešla jako dítě ze svého křižanovského domova do kadoleckých kopců a po vzoru dávných poustevníků v nich chtěla vést svatý život. Jejímu poustevnictví zabránili rodiče
dříve, než mohlo vůbec začít, protože pro malé děvče nebylo v tamější přírodě vůbec
bezpečno. (Pro vzpomínku na tuto epizodu ze Zdislavina života však vzniklo malé poutní
místo na Svaté hoře u Kadolce.)
Když Zdislava dospívala, usoudili její rodiče, že by měla žít v manželství. Proto ji v mladičkém věku (bylo jí 15–17 let) provdali za Havla z Lemberka. Ten vykonával na severu
Čech pro krále podobnou službu jako její otec Přibyslav. Havel působil ve službách krále
Václava I. a v duchu tehdejší doby byl rytířem. To znamená, že byl nejen bojovníkem,
ale i svědomitým ochráncem zájmů svého krále. Stál na králově straně věrně i v době
vzpoury mladého kralevice Přemysla Otakara, i když velká část šlechty od krále odpadla.
Smír mezi oběma králi zprostředkoval vedle královy sestry, svaté Anežky, do značné
míry právě Havel z Lemberka. Proto si jej král Václav I. velmi oblíbil a často jej pověřoval
důležitými diplomatickými úkoly. Plnění těchto úkolů jej však často vzdalovalo od rodiny,
někdy i na delší dobu.
Zdislavě a Havlovi se postupně narodily čtyři děti – Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislav.
Oba manželé se zasloužili o vskutku nebývalý hospodářský a duchovní rozkvět zdejšího kraje. Zdislava si jako hradní paní vedla velmi dobře. Zejména v době nepřítomnosti
svého manžela musela kromě výchovy dětí řídit hradní hospodářství a starat se o své
poddané, což zvláště v době občanské války mezi oběma králi a v době tatarských vpádů
do Evropy nebylo jednoduché. Neúroda vyvolala bídu a hlad, války s sebou nesly velký
počet zbídačených a zmrzačených lidí. Zdislava po vzoru svaté Anežky založila v Jablonném špitál pro chudé a trvale jej hmotně podporovala. Jeho chovance, tzv. špitálníky, sama ošetřovala a léčila. Využívala k tomu svých získaných i vrozených léčitelských
schopností. Podle legend křísila mrtvé, uzdravovala slepé a malomocné.
Poutníci, nemocní a potřební, ti všichni u ní nalézali laskavé přijetí. Stejně jako svatá
Anežka v Praze podporovala františkány. Zdislava se pravděpodobně seznámila s blahoslaveným Česlavem, polským dominikánem, a se souhlasem svého manžela pozvala
dominikány do Jablonného a do Turnova, kde pro ně založila kláštery a kostely. Se souhlasem svého muže se také stala dominikánskou terciářkou.
Plnila jak společenské povinnosti svého stavu, tak se pečlivě starala o svou rodinu.
Vedla také bohatý duchovní život, z něhož čerpala sílu pro všechny činnosti. Dokázala
být manželkou, matkou, hradní paní a světicí zároveň. Osvědčila se v době vzpoury proti
Václavu I. v letech 1248–49, kdy země trpěla občanskou válkou a její muž Havel byl po
boku Václavově. Zvládla zabezpečení hradu, starost o všechny obyvatele i o hladovějící
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uprchlíky z vypálených vesnic. Ošetřovala, léčila, přitom šířila kolem sebe klid a důvěru.
Sama si odříkala vše, co jen bylo možné. Žila s Kristem v modlitbě, v rozjímání nad Písmem
svatým, účastí na bohoslužbách a přijímáním svátostí. To byly zdroje, které ji posilovaly.
Zemřela na tuberkulózu pravděpodobně ve 32 letech. Pohřbena byla v dominikánském
kostele v Jablonném, kde jsou její ostatky dodnes. Zkoumány byly i antropology, kteří
potvrzují věk úmrtí krátce před dosažením 33 let. K blahořečení Zdislavy došlo roku 1907
papežem Piem X. a ke kanonizaci r. 1995 papežem Janem Pavlem II. v Olomouci.
Přes svůj šlechtický stav byla Zdislava ženou prostého života, dobrodinkou chudých
i nemocných. Přijímala oběti každého dne a konala skutky kajícnosti. Sv. Zdislava ukazuje, že život navenek všední a často i velmi náročný lze prožívat ve sjednocení s Kristem
nevšedně hluboce, radostně a krásně.
Otázky k zamyšlení a inspirace pro modlitbu vlastními slovy:

(Nad otázkami se může zamyslet každý sám, nebo pokud budete chtít, mohou si manželé o nich společně popovídat, buď ve dvojicích, nebo ve společenství.)

³³ Čím mě oslovuje život sv. Zdislavy?
³³ Jak hospodařím s tím, co mám (psychickými, fyzickými silami, majetkem atd.)? Dělím
se s méně majetnými nebo jinak postiženými, nebo co mi v tom brání?
³³ Zamysli se, jestli neodkládáš snahu o dobrý život na dobu, až budou lepší podmínky:
nebude tolik práce, děti odrostou, až dostavíme, až bude klidnější doba, až budeme
zdravější, až budeme více doma atd. Poděl se, pokud lze, o své úvahy s manželem/
manželkou a případně i s přáteli ze společenství.
³³ O čem dobrém vím, že jsem podědil(a) od svých rodičů či jiných příbuzných, a užívám to dále ve svém životě? Můžeš se zeptat i svých nejbližších, jak to vnímají oni.
Někdy je to přínosný a zajímavý úhel pohledu. Jestli to jde, poděkuj za to osobně,
nebo vlož své díky do modlitby a děkuj tímto způsobem.
Otázky k zamyšlení a inspiraci:
Zdislava, patronka rodin, nám ukazuje, jak život v manželství může být plodný, požehnaný
a plný pokoje. Podle svého postavení si u Zdislavy budu vyprošovat, abych i já šířil kolem
sebe pokoj, s nímž chci sloužit bližním. Stanovím si konkrétní skutky duchovního a tělesného milosrdenství. Pro snoubence by bylo vhodné vykonat pouť ke svaté Zdislavě.
Modlitba:
Bože, Tys naučil svatou Zdislavu osvědčovat lásku k Tobě v každodenní péči o vlastní
rodinu i trpící bližní; dej, ať podle jejího příkladu i my využíváme času věrným plněním
Tvé vůle. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
(závěrečná modlitba z breviáře)
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hymnus z breviáře:

Jako slunce oživuje
zrána vzduch a les a kvítí,
Zdislavo, tak Boží milost
prohřála tvé celé žití.
Díky Tobě, Hospodine,
za vzor matky, ženy, paní,
její příklad, její prosba
v rodinách ať pokoj chrání.
Díky tobě, dobrý Bože,
za vzor lásky neskonalý,
dej, by také naše duše
láskou k bližním oplývaly. Amen.
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svatý Prokop

červen
(* mezi roky 982–997 Chotouň, † 25. března 1053)
památka 4. července

Narodil se v Chotouni u Staré Kouřimi v rozmezí let 982–997 rodičům Vojslavovi
a Svatavě, v zemanské rodině. Místem jeho vzdělání byl Vyšehrad při druhém kostele
sv. Klimenta.
Již nejstarší svatoprokopské legendy vyprávějí o tom, že Prokop byl ženatý a s manželkou měli syna Jimrama. Podle tzv. Mnicha sázavského byl svatý Prokop nejdříve světským
knězem a až poté přijal mnišské roucho. V té době měl opustit manželku a syna a vzdát
se veškerého svého majetku. Kněží té doby ještě nebyli vázáni zachovávat celibát. Je
ale neobvyklé být ženatý, mít rodinu a zároveň být mnichem. Objevují se tedy i dohady
o tom, že před vstupem do kláštera již musel být vdovcem.
V době, kdy byl již benediktinem s řeholním jménem Prokop, odešel do poustevnické
samoty. Řecké jméno Prokop, které jako mnich přijal, dostal po prvním palestinském
mučedníku sv. Prokopiovi Jeruzalémském. Jméno Prokop znamená: „připravený k boji“
(nebo dle prokoptó – průkopník).
Ve všech zpracováních prokopské látky vystupuje svatý Prokop jako velmi vzdělaný,
moudrý, svými znalostmi a pílí muž, který vynikal nad svými vrstevníky. Dále také jako
spravedlivý, pohostinný a skromný muž, který se pro víru zřekl všeho svého majetku,
rodiny, přijal mnišský šat a o svou velkou zbožnost se chtěl podělit s celým světem. Neušel pokušení zlého ducha, ale nástrahám odpíral srdnatě a utvrdil se v pokoře a sebezáporu. Prokopův tvrdý a náročný poustevnický život druhé neodrazoval, ale naopak
v rámci spletitostí a násilností raného středověku přitahoval odhodlané muže, kteří měli
touhu bojovat se zlem v sobě a Zlým ve světě duchovním osaměním. Ti se přidávali k Prokopovi a nechali se jím otcovsky vést. Kolem Prokopa tak vznikla v Sázavě na začátku
11. století malá poustevnická kolonie s kostelíkem Panny Marie a sv. Jana Křtitele, zárodek
nového slovanského kláštera s benediktinskou observancí navazujícího na dílo a zkušenosti sv. Cyrila, sv. Metoděje a sv. Benedikta (patronů Evropy). K proměně mnišské
osady v klášter (organizační oporou života kláštera jsou řeholní pravidla a úřad opata)
došlo kolem roku 1032 po setkání Prokopa s českými přemyslovskými knížaty, Oldřichem a jeho synem Břetislavem I. S jistotou víme, že opatem byl Prokop v roce 1039, to
se podle historických dokladů zúčastnil přenášení ostatků sv. Vojtěcha, sv. Radima a pěti
bratrů mučedníků z Hnězdna do Prahy. Nezemřel jako mučedník, jak by se u světce
čekalo. V jeho případě tak jde o prvního českého svatého, který mučedníkem nebyl. Při
jeho pohřbu se měly odehrát dva zázraky uzdravení.
Mezi podivuhodné patří i osudy Sázavského kláštera. Prokop všechny události předpověděl před smrtí svým bratrům. Panovník Spytihněv (nastoupil po smrti knížete Břetislava)
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vyhnal Prokopova nástupce Vitoše spolu s ostatními slovanskými mnichy z české země.
V roce 1063 je však kníže Vratislav II. povolal zpět a Vitošovým nástupcem se stal Prokopův jediný syn Jimram. Návratem slovanských mnichů na Sázavu došlo k znovuobnovení
staroslověnské liturgie, velký rozmach zaznamenalo i písemnictví. Vznikla zde staroslověnská legenda. Je pravděpodobné, že v klášteře vznikl i překlad Života sv. Benedikta.
Téměř sto let se v klášteře věnovali slovanské liturgii a písemnictví, přestože všude kolem
již byla střediska latinské vzdělanosti.
Svatý Prokop oslovoval a oslovuje i napříč církvemi. Uznávají jej pravoslavní křesťané
a dokonce i husité. Ti si váží toho, že založil slovanský klášter, kde se sloužily bohoslužby
ve slovanském jazyce a pěstovalo slovanské písemnictví. Prokop tak byl hojně vyobrazován v husitských kancionálech (například příbramském a kutnohorském). V rudolfínské době došlo k přenesení Prokopových ostatků do chrámu Všech svatých v Praze. Ke
kanonizaci sv. Prokopa došlo v roce 1204, konkrétně 4. července.
K inspiraci a zamyšlení volně z přednášky známého biblisty prof. Jana Hellera:
Jak orat s čertem?
Těžká otázka. Ono jí totiž něco předchází, a to nesmíme vynechat, totiž jak čert orá
s námi, čili jak se ďábel snaží podmanit si nás a zapřáhnout nás do svého pluhu. Jde mu
o to, aby nás oddělil od Boha. Na to je několik způsobů. Když se nám v životě daří a jsme
spokojení, stačí, když jen zapomeneme, od koho co přichází, a máme se sami za strůjce
svého štěstí. Pak to má pokušitel lehké a může nás v tom prostě nechat. Naučíme se žít
jakoby z „vlastních zdrojů“, tedy bez Boha, a to je „krásná“, široká a pohodlná cesta, která
vede dolů. Že je to do prázdnoty a tím do zoufalství, objeví mnozí až ve své poslední
hodině. Nezdary a otřesy na takové cestě jsou vlastně Boží dar.
Na zemi žijí i lidé ztrápení. Je jich mnoho, někdy se zdá, že čím dál tím víc. Na některé
doléhá jejich zdraví, špatné vztahy v jejich nejbližším okolí, nebo třeba i všelijaké úzkosti,
co přijde, až po svíravý strach před smrtí. Jiní se trápí nad stavem světa, nad bídou,
hmotnou i mravní, která dusí národy, znesváří je a plodí násilí a terorismus ve světovém
měřítku. Řada lidí se proti takovým věcem i upřímně a snaživě zasazuje, ale zatím to moc
nepomáhá. A tak jsou nakloněni k tomu, obviňovat z toho všeho Boha: když vládne, proč
to dopouští? To je krutý, nemilosrdný? Takové myšlení se ďáblovi velice hodí. Proto vede
lidi k tomu, aby se Bohu vzepřeli nejen pro svou neposlušnost a svévoli, ale proto, že se
cítí být lepší než Bůh, který to vše dopouští. Kdybychom my byli Bůh, zařídili bychom to
lépe! A tak Bůh stojí na soudu dějin a člověk jej soudí – ve jménu vší lidské bídy a bolesti.
Tak stojí Bůh – v Ježíši Kristu – na soudu dějin a lidé jej znovu posílají na kříž, protože
přinesl lásku, místo aby přinesl nápravu – samozřejmě podle našich představ a našeho
vkusu. Ukřižujeme nejen Ježíše, ale i Boha! To dělá moderní lidstvo a ocitá se v obrovské
prázdnotě a před branou zoufalství.
A přece je to docela prosté. Ve své „samospravedlnosti“ jsme zapomněli a stále
zapomínáme, že to zlé, které nás svírá, je naším výtvorem, zplodinou naší sebestřednosti,
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samolibosti a sobectví. Bůh je nám nástrojem našeho „sebeospravedlnění“. A to z prostinkého důvodu: ze svých představ i ze svého slovníku jsme škrtli slovo hřích. Škrtneme-li
slovo hřích, je za vše vinen Bůh, a ďábel je spokojen a může s námi orat.
A teprve nyní, když jsme si trochu osvětlili, jak čert orá s námi, máme pootevřenou
cestu k tomu, pochopit, jak „orat s čertem“. Je třeba nedat se od něho zapřáhnout do
jeho pluhu či vozíčku, do jeho záměrů a cílů. Proto říká apoštol: „Nedávejte místa ďáblu!“
(Ef 4,27). Anebo ještě ostřeji: „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás!“ (Jk 4,7). Tato výzva se
často vykládala jen v morálním smyslu, v morální rovině: nedejte se svést k žádnému
mravně povážlivému počínání! Myslím, že je to málo, že tu jde o víc.
I když se snažíme nedělat nic nedobrého a rozhodovat se správně, přece nás klikatá
řeka života donese do situace, kdy už nejde o rozhodování, nýbrž o to, zda novou, tíživou
a těžkou situaci přijmeme. Jinak řečeno: jak se postavíme k tomu, v čem jsme uvázli, co na
nás dopadlo, co nás sevřelo, co nás bolí a tíží, trápí a vysiluje. A tu jde o to, zdali takovou
situaci, která se nám stala zkouškou, přijmeme a uneseme, nebo zda se v ní z ďáblova
návodu začneme Bohu vzpírat.
Jasným příkladem je Job. Naříkal a bědoval, nenesl svůj úděl vyrovnaně a netečně,
ale nakonec se pokořil a nevzepřel. A právě v tom okamžiku se hráze prolomily a setkal
se s Bohem. Ale řekněme si to ještě nějak prostě a zřetelně: orat s ďáblem znamená přijímat vše, co nás potkává, všecku bídu svou i celého světa tak, aby nás přibližovala Bohu.
Pak ji ďábel nemůže použít podle svého plánu a ve svůj prospěch. Protože jeho cílem je
oddělit nás od Boha.
Podívejme se na Ježíše: Proč to s ním ďábel prohrál? Proto, že se Ježíš ještě v okamžiku své smrti modlí. Ovšem, jeho modlitba je bytostným dotazem, který sám stojí na
hranicích výčitky: Proč jsi mne opustil? Ale Ježíš stále ještě mluví k Bohu, ne o Bohu,
tedy se modlí. Neříká: on mne opustil, protože není dobrotivý, nebo protože není vůbec.
Naopak: setrvává vytrvale až do konce v hovoru s Bohem. Ptá se: Proč? A Bůh mu odpovídá, a to velice zvláštním způsobem: nikoliv informací, nýbrž vzkříšením. Bůh má právo
odpovědět na naše „proč“ až ve věčnosti. Když mu toto právo přenecháme, vyrazíme tím
ďáblu jeho zbraně z rukou.
Apoštol Pavel to formuloval ještě poněkud jinak. V listě Římanům (8,28) píše: „Víme,
že všecko (tedy i utrpení, ba i různá naše selhání, ba i pochybnosti, pokud je přijímáme
jako zkoušku od Boha) napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.“ Tedy těm, kdo se
mu v lásce odevzdali a odevzdávají. Kdo o to prosí, aby mu patřili, ač se zrovna cítí jakkoli, ba sebehůře. Jejich život je jedinou velikou modlitbou: Pane, pomoz mi, abych ti
cele patřil navzdory všemu, co je kolem mne i ve mně samém! Abych ti patřil ne proto,
že jsem takový nebo onaký, ale prostě jen proto, že sis mne ty stvořil a vybral, a že jsem
tedy tvůj. Abych ti patřil, i když to bolí. Přijímám kříž jako nástroj, kterým mne vedeš za
sebou.
A to je ten kříž, kterým svatý Prokop popoháněl ďábla. Dokud se kříži vzpíráme,
může nám ďábel leccos slibovat jako politici před volbami: pohodu a štěstí, zdraví a zdar,
25

věčnost a nesmrtelnost. Prostě to, že nás – on sám ďábel! – kříže zbaví. Jestliže jsme však
kříž (Kristův kříž a v jeho síle svůj kříž) přijali a nedáme si jej vzít ani vyrazit z rukou (svatý
Prokop jej měl také trvale v pravici a neodkládal jej!), je ďábel bezmocný. Právě to, čím
se nás – podobně jako Joba – snažil postihnout, nás přibližuje k Bohu. A tím je pokušitel
zapřažen do Božích záměrů a tím i do služby těm, kteří nad ním v síle kříže vítězí.
Učit se „orat s čertem“ tedy v pravém a hlubokém smyslu znamená jít za Ježíšem, neohlížet se od pluhu (Lk 9,62) a učit se u něho přijímat a nést kříž jako nejvlastnější znamení
a poznání křesťanského života. Prosme o to, aby nám Duch svatý dal takovou svobodu od
sebe samých a tím pro Boha, aby už s námi Pokušitel nic nezmohl. Odevzdávejme Kristu
nejen svoje bolesti a starosti, ale i všechen svůj strach i své pochybnosti, všechnu svou
lidskou troskotající naději, kolísající víru i nalomenou lásku. Všecko své lpění na životě
i na všem, co budeme musit na konci stejně Bohu odevzdat. Bůh sám stačí na vše u těch,
kdo jsou jeho a kdo v jeho síle zapřáhli Pokušitele a s ním i všecko své pokušení, trápení
a úzkosti do Kristova pluhu. A pak rozoraná země našich srdcí vydá úrodu Království.*
Otázky k zamyšlení a inspirace pro modlitbu vlastními slovy:

(Nad otázkami se může zamyslet každý sám, nebo pokud budete chtít, mohou si manželé o nich společně popovídat, buď ve dvojicích, nebo ve společenství.)

³³ Je pro mne zlo a potřeba mu vzdorovat něčím konkrétním, nebo to podle mne patří
do říše pohádek? Nebo s tím mají problémy jiní, ale já/my ne?
³³ Jak přijímám bolesti a kříže své nebo svých blízkých? Co je pro mne při tom nejtěžší
a kde je toho kořen?
³³ Bez čeho, koho (formuluj co nejkonkrétněji) si neumím svůj život představit? Co
dělám se strachem, že o něho/o to přijdu?
³³ Umím si nastavit rozumnou mez, jak nehazardovat se zdravím, vztahy, majetkem
apod.?
³³ Snažím se zajišťovat před ztrátou, bolestí i praktikami, které s křesťanstvím už nesouvisí (např. výkladem karet, pomocí vědmy, amuletů apod.)?
Modlitba:
Pane, pomoz mi, abych Ti cele patřil(a) navzdory všemu, co je kolem mne i ve mně
samé(m)! Abych Ti patřil(a) ne proto, že jsem takový/á nebo onaký/á, ale prostě jen proto,
že sis mne Ty stvořil a vybral, a že jsem tedy Tvůj/Tvá. Prosím, abych Ti patřil(a), i když to
bolí. Přijímám kříž jako nástroj, kterým mne vedeš za sebou.
Bože, Tys povolal svatého Prokopa, aby kolem sebe shromáždil ty, kdo se k Tobě chtěli
přiblížit modlitbou chvály a prací pro své bližní; na jeho přímluvu veď i nás, ať se modlíme
*

Dostupné z: http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Jak-sv-Prokop-oral-s-certem-aneb-neco-o-Satanuprof-J-Heller-1.html.
Citováno 15. 12. 2016, jazykově upraveno.
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a pracujeme tak, abychom stále žili ve spojení s Tebou. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky
věků. Amen.
(závěrečná modlitba z breviáře)
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svatá Ludmila

září
(* kolem r. 860 hrad Pšov, † 16. září 921 hrad Tetín)
česká prvomučednice a první česká světice památka 16. září

Ludmila se narodila pravděpodobně na hradě Pšov, který byl asi na území dnešního
Mělníka. Asi v roce 874 byla provdána za českého knížete Bořivoje. Sňatek podpořil
budování přemyslovského panství. České i pšovské prostředí bylo, na rozdíl od Moravy,
déle pohanské. Někdy v letech 869–883 byl Bořivoj na Velehradě pokřtěn; traduje se,
že udělovatelem křtu byl sám sv. Metoděj. Bořivoj novou víru předal své ženě Ludmile.
Z Moravy s sebou Bořivoj do Čech přivedl i slovanské kněze v čele s Pavlem Kaichem.
Ten pokřtil svatou Ludmilu a stal se jejím duchovním vůdcem. Centrem misie se stal Levý
Hradec a zde byl také postaven první český chrám, rotunda svatého Klimenta. Rozšíření
křesťanství v Čechách se setkalo s odporem. Bořivoj se musel uchýlit do Velkomoravské
říše pod Svatoplukovu ochranu, a to do doby, než povstání v Čechách utichlo. Poté se
pustil do díla s ještě větším úsilím, což dokazuje stavba nového chrámu zasvěceného
Panně Marii. Ten dal Bořivoj postavit v Praze jako dík za vítězství nad pohanskou reakcí.
Lze se domnívat, že mu v jeho blahodárném díle šíření křesťanství pomáhala i jeho manželka Ludmila.
Manželství Bořivoje a kněžny Ludmily bylo požehnáno sedmi dětmi, třemi syny
a čtyřmi dcerami. Ludmila zastávala každodenní péči o rodinu a domácnost, včetně
reprezentační role hostitelky ve vladařském domě. Byla oporou svému muži a svým
synům i důvěrnicí a rádkyní v jejich rozhodování a problémech. Ludmila jako kněžna
vykonávala roli správkyně. Nejspíše v roce 889 přišel Bořivoj o život, a Ludmila se tak
stala ve svých cca 29 letech vdovou.
Vládu nejprve přebral na několik roků nejstarší syn Spytihněv I. Ten však umřel v roce
905 (nebo 915). Po něm nastoupil mladší syn Vratislav I., otec sv. Václava, který zemřel
roku 921. Vratislav se oženil s Drahomírou, jež pocházela ze slovanského kmene Stodoranů. Křest přijala asi až po svém sňatku s knížetem Vratislavem. Někteří historici uvádějí, že i manželství Vratislava a Drahomíry bylo požehnáno čtyřmi dcerami a třemi syny:
nejstarším Václavem, mladším Boleslavem a ještě snad i Spytihněvem, o němž pak již
nenajdeme žádné další zmínky. Někteří hovoří jen o dvou synech. Z dcer známe jménem
jen Přibyslavu. Ani knížeti Vratislavovi nebylo dopřáno dlouhého života, zemřel zřejmě
při obraně proti Maďarům. Také Drahomíra ovdověla mladá, bylo jí 30 let. Protože oba
chlapci byli ještě nezletilí, Václavovi bylo asi 13 roků a Boleslavovi snad 7, rozhodli zemští
vladaři, že vláda v zemi bude svěřena Drahomíře, zatímco Ludmila, babička obou kněžiců, měla dohlížet na výchovu obou chlapců, budoucích vladařů.
Ludmila, která přežila svého chotě i oba syny, žila tedy dále na Pražském hradě a společně se svou snachou Drahomírou pečovala o vnuky. Skutečnost, že výchova obou
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dědiců byla rozhodnutím starších svěřena právě Ludmile, dosvědčuje, že byla osobností
zkušenou a vzdělanou a její autorita byla všemi uznávána. Václava vychovávala babička
Ludmila k hluboké víře a křesťanským ctnostem. Kroniky udávají, že důsledně dbala i o to,
aby se mladému knížeti dostalo dobrého vzdělání. Mezi oběma vdovami, kněžnou Ludmilou a Drahomírou, však docházelo kvůli rozdělení vlivu ke stále větším sporům. Zcela
jistě nešlo o spor křesťanství (v osobě Ludmilině) s pohanstvím (v osobě Drahomířině),
jak se udává ve starých legendách. Drahomíra, byla líčena jako nesmírně černá postava
české historie, aby tak světlá postava Ludmilina ještě více vynikla. Jisté je, že Ludmila
byla osobou zkušenější, politicky zdatnější a lépe se orientovala. Jedinou záruku proti
mocenskému zneužití viděla v přijetí křesťanství. Zvláště zdůrazňovala, že pro budoucího
vladaře je důležité vzdělání a jeho slovanské povědomí.
Ludmila se kvůli neutuchajícím sporům nakonec vzdala poručnictví nad oběma
vnuky, ustoupila Drahomíře a uchýlila se z Prahy na své vdovské sídlo na hrádku Tetín.
K uklidnění situace však nedošlo. Brzy po odchodu z Pražského hradu, v noci z 15. na
16. září roku 921, byla Ludmila přepadena. Vrahové ji stáhli z lože, a ačkoliv žádala po
vzoru prvních křesťanských mučedníků o smrt mečem, zardousili ji jejím vlastním závojem. Vrahové byli zřejmě instruováni, aby při smrti oběti netekla krev, čímž tak nebyla
splněna podmínka mučednictví. Podle jmen najatých vrahů, Tunny a Gommona, tedy
jmen neslovanských, šlo o Vikingy nebo Varjagy, kteří přišli z kyjevské Rusi, nebo o Sasy,
jejichž vladaři měli v Čechách mocenské zájmy. Dlouho přetrvával názor, že k vraždě
došlo z Drahomířiny iniciativy a že oba vrahové patřili do její družiny. Historicky není
znám opravdový podíl Drahomíry na zavraždění svaté Ludmily. O sporu snachy s tchyní
nejsou pochyby, ani o vyhnání matky synem poté, co se Václav ujal vlády. Ví se však i to,
že Václav svoji matku později opět přijal.
Možná, že i Drahomířin podíl na smrti sv. Václava byl daleko menší, než jaký jí přičítá
staroslověnská legenda. Drahomíra byla na útěku dvakrát: jednou po smrti Ludmilině,
podruhé před Boleslavem po smrti Václavově. Dokonce snad i pronásledovala Ludmiliny
vrahy (ať už vlivem hnutí svědomí či z jiných příčin). Na místě vraždy nechala Drahomíra z původního obytného domu vybudovat chrám archanděla Michaela (dnes sv. Jana
Nepomuckého).
Z Tetína po vraždě utekl i kněz Pavel Kaich, takže na hradě nezůstal žádný kněz, který
by první českou mučednici pohřbil. Její tělo tak pohřbili bez křesťanských obřadů u hradební zdi. Když potom na knížecí stolec nastoupil kníže Václav, dal převézt ostatky své
babičky (za účasti řezenského světícího biskupa Michala) na Pražský hrad do svatojiřského chrámu, který založil jeho otec Vratislav I.
Kněžna Ludmila se na rozdíl od ostatních prvních Přemyslovců na svou dobu dožila
poměrně vysokého věku. Umřela v 60 až 70 letech. Lze tedy říct, že víc než polovinu
svého života prožila jako vdova, v obtížných situacích rodinných i zemských. Církevní
historici jsou zajedno v tom, že málokteré období našich dějin bylo tak složité jako právě
doba svaté Ludmily.
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O oficiální kanonizaci se v letech 1143–1144 zasloužil papežský legát kardinál Quido
de Castello, který v Praze pobýval na dlouhodobé vizitaci. Jeden z prvních životopisů
sv. Ludmily byl napsán mnichem Křišťanem, synem Boleslava II., tedy Ludmiliným pravnukem. Líčí svou prababičku jako „paní plnou všelikých plodů dokonalosti, štědrou
v almužnách, neúnavnou v bdění, nábožnou v modlitbách, dokonalou v lásce, přehorlivou v úslužnosti k Božím sluhům, jako matku sirotků, těšitelku vdov, neúnavnou navštěvovatelku vězňů a dokonalou ve všech dobrých skutcích“. V době barokní byl její životopis
zpracován v díle Vitae sanctorum (Životy svatých) z roku 1625.
Z Ludmilina životopisu vyznívá, že zažila období radosti, kdy se vše dařilo. Mnohem
více pak ale zažila bolesti a ztrát: smrt manžela, synů, rozmíšky v rodině, v zemi, kterou
pomáhala budovat. Dalo by se obrazně říct, že na jeden slunný den zažila devět stinných.
Přesto vytrvale hledala, jaká má být její cesta, jak nejlépe může prospět své rodině, své
zemi, za které se cítila zodpovědná. Přijala vysilující činnost a starost i zdánlivě neviditelný úkol toho, kdo modlitbou podpírá „chrám“ své rodiny, své vlasti.
Může nám být příkladem v tom, že i když se nás okolí snaží zasáhnout na nejcitlivějších místech, nic nemůže zastavit setkání Boha s jeho věrným. Pravda a svatost nakonec
vyjdou najevo.
Otázky k zamyšlení a inspirace pro modlitbu vlastními slovy:

(Nad otázkami se může zamyslet každý sám, nebo pokud budete chtít, mohou si manželé o nich společně popovídat, buď ve dvojicích, nebo ve společenství.)

³³ Která část života sv. Ludmily mne obzvláště oslovuje a proč? Poděl se o to s ostatními.
³³ Čím je pro mne víra a její prožívání např. v modlitbě apod.? Má zajistit mně či mým
nejdražším klidný, spokojený život?
³³ Dokážu zůstat na svém místě a plnit své úkoly, i když je to nesnadné a nesklízím za
to poděkování a ocenění?
³³ Dokážu poznat okamžik, kdy jsem sice v právu, ale mé setrvání by vedlo k eskalaci
neklidu a nedorozumění? Umím ustoupit do ústraní a předat své místo jiným? Co
mi v tom pomáhá?
³³ Co předávám svým dětem/své rodině svými slovy, ale i tím, jak pracuji, odpočívám, jednám s druhými lidmi? Jak mne mohou vidět? Manželé si mohou navzájem
pomoci a nastavit si v lásce „zrcadlo“, pokud o to druhá strana bude stát.
³³ Jaká je má trpělivost v modlitbě, i když nevidím žádný výsledek? Co/kdo mi pomáhá
pokračovat, i když se to zdá v lidských očích zbytečné? Můžeš se o to podělit
s druhými?
Modlitba:
Pane, pomoz mi připravit se na střet s nenávistí a křivdou modlitbou a úsilím o pokoru,
abych s tichostí a láskou dokázal(a) odpovědět odpuštěním, až toho bude potřeba, jako
se tomu naučila sv. Ludmila.
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Pro zásluhy a na přímluvu svaté mučednice Ludmily pomáhej nám, Bože, ať jdeme
vytrvale v jejích stopách, ať jsme pevní ve víře a bohatí dobrými skutky. Prosíme o to skrze
Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije
a kraluje po všechny věky věků. Amen.
(závěrečná modlitba z breviáře)
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svatá Hedvika

říjen
(* 1174 Andechs, Bavorsko, † 14. října 1243 Trzebnice, Polsko)
památka 16. října

Hedvika se narodila jako nejstarší dcera vévody Bertolda IV. Asi od pěti let byla
vychovávána u sester benediktinek v Kitzingenu a později na Mohanu. Naučila se
dovednostem, které se týkaly jak starostí o domácnost a péče o nemocné (včetně přípravy bylinných léků), tak také předení, tkaní i celé výroby liturgických rouch, latinskému
jazyku, vedle psaní se seznámila s přípravou rukopisných kodexů. K jejímu vzdělání patřil i obor hudby a zpěvu.
Rod, z něhož svatá Hedvika pocházela, byl rodem světců a světic: např. sv. Rassa,
bl. Ratharda a Mechtildy z Diessenu, sv. Alberta z Lovaně a bl. Eufemie z Altmünsteru,
které světice pravděpodobně osobně znala. V jejím příbuzenstvu bychom ale našli
i mnoho dokladů o nedůsledně praktikované víře, případy mravních selhání i hříšného
a pohoršlivého jednání. Hedvičina sestra Anežka byla nelegitimní manželkou francouzského krále Filipa II. Další sestra Gertruda byla sice matkou svaté Alžběty Uherské, ale
zároveň se jako manželka uherského krále chovala tak provokativně a neúnosně, že byla
velmi brutálním způsobem zavražděna. Bratr Ekbert, bamberský biskup, se choval více
jako světský pán než skutečný pastýř a zapletl se i do vraždy švábského krále Filipa. Její
synové Jindřich a Konrád proti sobě vedli bratrovražednou válku a vnuk Boleslav diskreditoval své panování bláznivými kousky: například vtrhl do třebnického kláštera, který
jeho svatá babička založila, a unesl odtamtud dvě řeholnice… Jak na toto hříšné jednání
svých příbuzných Hedvika reagovala? Ve Větší legendě mimo jiné čteme: „Když byla jednou dotázána, proč se po tolik dní tak tvrdě postí, odpověděla: ,Je známo, že hříchy jsou
napravovány tělesným postem a duše se pak pozvedají k nebi; jsou nám Bohem darovány ctnosti a věčné odměny, a tak se domnívám, že umrtvování těla postem je přínosné
a užitečné.‘“ (LM 4,7)*
Hedvika se vdávala velmi mladá. Uvádí se, že již ve 12 letech si na přání rodičů vzala
18letého Jindřicha, čtvrtého syna Boleslava I. (zvaného Bradatý). Prvních 12–15 let jim
bylo dopřáno, že stáli bokem hlavního mocenského dění v zemi, neboť až do roku 1201
spravoval zemi otec a tchán Boleslav I. Vysoký. Poměrně klidný život v ústraní prospěl
kvalitě jejich vztahu a hloubce rodinného života. Pro toto „skryté“ období jejich života se
hodí citát z Legendy: „Je jisté, že vedle svaté a dobré ženy se i muž stává rovněž svatým
člověkem. Ačkoli podle zákona byla podřízena Jindřichovi, byla to ona, kdo se mu stala
učitelkou v jeho ctnostném a zbožném životě.“ (LM 2,6)

*

Význam zkratky LM: Legenda Maior de beata Hedwigi.
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Když se Jindřich po otcově smrti ujal panování, byl domácí život jejich rodiny již ustálen. Hedvika se v té době starala hned o několik dětí. Její mateřské srdce zažilo hodně
trápení. Již po roce manželství porodila velmi mladá Hedvika první dítě a později dalších šest. První tři děti již v dětském věku zemřely. Hedvika nakonec přežila všechny své
potomky kromě dcery Gertrudy, která se stala abatyší třebnického kláštera. Hedvika byla
svědkyní i bratrovražedného sporu svých dvou synů. Konrád vyvolával rozbroje a umřel
na následky z bitvy se svým bratrem Jindřichem. Syn Jindřich II. se ujal vlády a v obranném boji s Tatary tři roky po svém otci umřel také.
Hedvičino srdce bylo zaměřeno na službu Bohu. To se projevovalo už od začátku
jejího pobytu na dvoře vratislavského knížete Boleslava. Rychle se naučila polskému
jazyku a začala se na vratislavském dvoře starat o aktivně žité křesťanství. Vedla dvořany
ke zbožnosti a ctnostnému životu. Ovlivňovala je příkladem pokory, kajícnosti a pozornosti k potřebám druhých. Na panovnickém dvoře začala pečovat o třináct postižených starců a vytvořila jakýsi malý špitál, v němž pokorně sloužila. Nezanedbávala přitom
manželské ani mateřské povinnosti. Velice často ji bylo vidět po boku manžela, děti měly
veškerou péči. Přes svůj bol z toho, že některé děti umřely velmi malé, pronesla slova:
„Stvořitel může naložit s tvorem, jak se mu líbí, a jakkoli s námi naloží, máme mu za to
děkovat. Neprospělo by chtít se protivit Boží vůli.“ Pro přijímané utrpení je přirovnávána
ke starozákonnímu Jobovi.
V roce 1200, kdy následkem požáru ve Vratislavi dolehla na lid skutečná bída, pomáhala Hedvika všude tam, kde bylo třeba. U tchána vyprosila i odpuštění daní. Hedvičina
náklonost k chudým je při jejím zobrazování zachycována atributem vysokých bot v ruce.
Kde to nebylo proti mravům, chodila bosa, a to i v zimě. Když se prý manžel Jindřich
postaral, aby ji zpovědník požádal o nošení bot, začala je nosit svázané v ruce a dál
je nazouvala, až to mrav vyžadoval. Důkaz toho, že poslušnost ještě nemusí znamenat
ztrátu osobnosti. 
Již rok po převzetí vlády založili oba manželé společně cisterciácký klášter v Třebnici
(Trzebnica), vzdálené od Vratislavi (Wrocław) asi 25 km severně. Když začátkem roku Jindřich těžce onemocněl, stáhl se na hrad v Krosnu nad Odrou. V té době se ocitl v exkomunikaci (tj. vyloučení ze společenství církve). V jeho případě se jednalo o politické
důvody (mocenské spory s polskou hierarchií). Jeho manželka za ním nemohla, pokud se
nechtěla vystavit stejnému trestu a být vnímána jako někdo, kdo nedbá na církevní autoritu. Zažívala tak bolestné roztržení mezi církví, kterou milovala, a vnější odpovědností na
jedné straně a umírajícím manželem na druhé straně. Musela velmi trpět. Umírajícímu
Jindřichovi se na poslední chvíli podařilo u českého duchovenstva dosáhnout odvolání
exkomunikace a kněžna dala promluvit manželské lásce. Okamžitě po jeho smrti jej
nechala církevně pochovat se všemi knížecími poctami v třebnickém kostele. Hedvika
uprostřed vší bolesti nepochybovala o spáse svého manžela, který zemřel navenek bez
smíření s církví. Po manželově smrti se Hedvika definitivně stáhla do ústraní třebnického
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opatství, kde již dříve často pobývala. Zde 14. října 1245 ve svých 69 letech zemřela. Záhy
po své smrti začala být uctívána a r. 1267 byla kanonizována.**
Otázky k zamyšlení a inspirace pro modlitbu vlastními slovy:

(Nad otázkami se může zamyslet každý sám, nebo pokud budete chtít, mohou si manželé o nich společně popovídat, buď ve dvojicích, nebo ve společenství.)

³³ Poděl se s ostatními o to, co tě na životě sv. Hedviky nejvíce zaujalo?
³³ Jak na mne působí skutečnost, že světec/světice nemusí mít automaticky svaté
a „dobré“ děti? Tzn., že není na překážku na cestě ke svatosti ani to, že se má mateřská/otcovská péče o děti tzv. nevyvedla?
³³ Co by si můj manžel/má manželka konkrétního přál(a)? V čem by si přál(a), abych
změnil(a) své chování? Zkuste si o tom v lásce popovídat a hledat láskyplné řešení
(viz vysoké boty u sv. Hedviky). Pokud to vnímáte jako vhodné, můžete tento dialog,
ale hlavně naslouchání zkusit i mezigeneračně, tj. dospělé děti a rodiče či naopak.
Vždy začínejte u sebe, co já můžu změnit u sebe z lásky k tobě?
³³ Neodrazuje mne od naděje a víry bolest a ztráta v mém životě? Pokud chcete,
podělte se s ostatními, co Vám pomáhá „nepustit“ se své naděje ve víře.
³³ Podělte se společně, co konkrétního ve skutcích, modlitbě chcete udělat pro dobro
své rodiny, místa, kde bydlíte.
K rozjímání a modlitbě:
Budu rozjímat o smyslu utrpení a pomodlím se desátek růžence za náš národ.
Svatá Hedviko, patronko ostravsko-opavské diecéze, vypros nám sílu darovat se s láskou našim rodinám a vnímat potřeby našich bližních.
Modlitba:
Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby a veď nás, ať následujeme příklad pokory
a milosrdné lásky, který nám dala svatá Hedvika, a na její mocnou přímluvu nám pomáhej, abychom ve svém každodenním životě poznávali a plnili Tvou vůli. Prosíme o to skrze
Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije
a kraluje po všechny věky věků. Amen.
(závěrečná modlitba breviáře)

**

Srov. Kohut, Vojtěch, OCD: 15 dní s Hedvikou Slezskou (Brno: Cesta 2001).
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blahoslavený Karel I. Rakouský

listopad

(* 17. srpna 1887 zámek Perssenbeug, Dolní Rakousko, † 1. dubna 1922 Madeira)
památka 21. října

Karel I. Rakouský se narodil 17. srpna 1887 jako prvorozený syn arcivévody Otty
Habsbursko-Lotrinského a saské princezny Marie Josefy. Jeho dědeček arcivévoda Karel
Ludvík byl bratrem císaře Františka Josefa I., František Ferdinand d’Este, po jehož úmrtí
vypukla první světová válka, byl jeho strýcem.
Manželství Karlových rodičů patřilo mezi domluvené sňatky a nebylo šťastné. Otec
Otta, voják, se proslavil svými zálety a různými společenskými excesy. Posměšně nazýval
svou věřící ženu jeptiškou a nakonec zemřel na syfilidu. O Karlovu výchovu se tak musela
postarat zejména jeho matka Marie Josefa. Díky ní mohl prožít radostné dětství v láskyplném prostředí. Matka Karlovi odmala vštěpovala křesťanské zásady. Vyrostl z něj morálně
pevný a laskavý muž.
Díky jeho mnohaletým studiím, jak na veřejných školách, tak u soukromých učitelů,
jej můžeme řadit mezi vzdělané panovníky. Hovořil plynně všemi jazyky národů Rakouska-Uherska: německy, maďarsky, česky, slovensky, polsky, chorvatsky, slovinsky a srbsky.
Jakožto šlechtic sloužil od mládí v císařském vojsku. Mezi jeho první štace (v rámci vojenského výcviku) patřila Stará Boleslav. Karel byl mezi vojáky ctěn pro svou svědomitost,
spolehlivost, skromnost, otevřenost a přátelskost. Rád se stýkal s místními obyvateli, kteří
si jej také velmi oblíbili.
V Čechách se Karel potkal se svou budoucí ženou Zitou Bourbonsko-Parmskou
(1892–1989). Vzali se 21. října na poutním místě Mariazell. V den sňatku Karel Zitě řekl:
„Nyní si musíme vzájemně pomáhat do nebe.“ Zita stála vždy věrně po Karlově boku,
byla mu nejlepší přítelkyní a rádkyní. Bůh jim dal osm dětí.
To, že se Karel stane císařem, bylo po jeho narození velmi nepravděpodobné. Dvakrát mu však byla jeho panovnická budoucnost předpovězena – jako dítěti řeholnicí
Marií Vincencií, později při zásnubách zase papežem Piem X. Po atentátu na Ferdinanda
d’Este se Karel nejprve stal následníkem trůnu v rakousko-uherské monarchii. Zároveň
byl jakožto voják povolán do války, konkrétně bojoval na ruské a italské frontě. Patřil mezi
minimum panovníků, kteří bojovali ve Velké válce. Jako velitel se snažil mírnit běsnění
války, jak to jen šlo. Vydával např. příkazy, aby se vojáci vždy dobře postarali o raněné,
zakazoval jakékoli krádeže, plenění a zbytečné ničení.
Po smrti Františka Josefa I. (21. listopadu 1916) se pak Karel stal novým císařem mnohonárodnostního Rakousko-Uherska. Jakožto nový představitel nenáviděné monarchie
byl v nezáviděníhodném postavení. Z nové pozice se snažil všemi možnými prostředky
znovu nastolit mír. Neusiloval o mír vítězný, chtěl okamžité ukončení války. Byl dokonce
ochoten dosáhnout míru i za podstoupení části území. Začal od vlastní monarchie, když
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např. vyhlásil amnestii na různé politické přečiny. Paradoxně zůstal pro jednu stranu
odpůrců slabochem a zrádcem, pro druhou stranu zase válečným štváčem. Slabochem
jej nazývali proto, že se stavěl proti nasazení tzv. účinných zbraní vůči protivníkovi, že
zakazoval bombardování nemocnic a kostelů atd. Kvůli všem mírovým jednáním jej považovali nejen za zrádce, ale i válkychtivého panovníka.
Po svém nástupu se snažil zmírnit útrapy své zděděné a válkou zbídačené země.
Výrazně se tak zasadil o řešení sociální otázky. Již v říjnu 1917 vzniklo ministerstvo pro
sociální péči – vůbec první na světě. Karel se choval jako pravý křesťanský panovník. Vnímal svou povinnost v péči o vdovy, sirotky a válečné invalidy, o mládež, o práva dělníků…
Bojoval proti lichvě a na pomoc zuboženým ve Vídni dal dokonce k dispozici prostředky
na chod dvora i svůj osobní majetek.
Obyvatelstvo Rakouska-Uherska však chtělo jít svou vlastní cestou a Karel I. nechtěl
prosazovat silou svůj zájem na vytvoření federálního státu s rovnými právy. Po 700 letech
byl navíc císař se všemi členy habsburské dynastie vypovězen ze země. Uchýlil se do
švýcarského exilu, z něhož se ještě pokusil o návrat na trůn, leč neúspěšně, poněvadž
nechtěl v konečném důsledku rozpoutat občanskou válku. Karel byl pak se svou ženou
Zitou krátce internován u Balatonu, poté je 19. listopadu 1921 převezli do vyhnanství na
ostrov Madeira. Děti jim přivezli až 2. února 1922. Na Madeiře žila celá rodina v nuzných
poměrech, docházely jim prostředky k žití. Proto také když Karel onemocněl, nedovolil si
hned přivolat lékaře. Lékař tak přišel příliš pozdě a nemohl již Karlovi pomoci.
Když císař umíral, stále se v horečkách modlil a přemítal nad věcmi, které jej tížily
(modlil se i za překonání rozkolu víry v Čechách). Další jeho modlitby směřovaly k dětem:
„Dobrý Bože, ochraňuj naše děti. Ochraňuj jejich těla i duše a nech je raději zemřít, než
aby se dopustili smrtelného hříchu.“ Své ženě se svěřoval: „Mým veškerým úsilím bylo
vždy ve všech věcech rozpoznat co možná nejzřetelněji Boží vůli a plnit ji, a to zcela.“
V den své smrti 1. dubna 1922 ženě Zitě řekl: „Toužím tolik po tom, abych se s Tebou vrátil
domů. Proč nás nechtějí pustit domů?“ Umřel zaopatřen svátostmi, po mši svaté, která
byla sloužena v jeho pokoji.
Papež Jan Pavel II. blahořečil Karla I. 3. října 2004. Blahořečení se zúčastnilo také na
sedm set potomků habsburského rodu. Papež o císaři mluvil jako o příkladném politikovi,
který svou víru stavěl před politiku a snažil se svým jednáním šířit mír. Datem připomínky
bl. Karla I. nestanovil den, kdy odešel na věčnost, ale den jeho sňatku se Zitou. Můžeme
v tomto kroku spatřovat znamení pro dnešní dobu i naše vztahy – manželství Karla I. se
Zitou mělo pro jejich spásu zásadní význam. V roce 2009 pak bylo ustanoveno Sdružení
pro blahořečení a svatořečení Zity, císařovny a královny, manželky a matky.*

*

Srov. http://www.cisarkarel.cz/?s=zivotopis_1. Citováno 15. 12. 2016.
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Otázky k zamyšlení a inspirace pro modlitbu vlastními slovy:

(Nad otázkami se může zamyslet každý sám, nebo pokud budete chtít, mohou si manželé o nich společně popovídat, buď ve dvojicích, nebo ve společenství.)

³³ Poděl se s ostatními, co Tě z životního příběhu bl. Karla I. nejvíce oslovilo?
³³ Karel I. žil svým životem biblické: „Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.“ (Lk 22,26) Nemám tendence k tomu, abych se povyšoval(a) nad lidi, kteří jsou
v jakémkoliv směru pode mnou? A na druhou stranu, neponižuji se před druhými?
Jsem si vědom(a) své jedinečnosti Božího dítěte?
³³ Karla I. soudili lidé podle toho, jak se jim to hodilo nebo zdálo. Nesoudím i já druhé
ze své perspektivy – i vlastního manžela/ku a děti, aniž bych se je snažil(a) chápat.
A jak moc mě ovlivňují názory druhých na mě, na moje manželství, na moje děti?
³³ Chápu své manželství jako společnou cestu do nebe? Jak spolu v manželství prožíváme liturgický rok? Modlíme se spolu? Bavíme se o duchovních věcech?
Modlitba:
Dobrý Bože, někdy nerozumím věcem, které se mi dějí. Prosím, ať Ti dokážu důvěřovat, že Ty chceš to nejlepší pro mou spásu a že mi nikdy nenaložíš více, než unesu. Prosím, ať přijímám z Tvé ruky věci dobré i věci těžké, zato dobré pro mou spásu.
Tys vedl blahoslaveného Karla I. obtížemi tohoto světa od vlády pozemské ke koruně
nebeské; na jeho přímluvu nám pomáhej, ať Tvému Synu a našim bratřím a sestrám sloužíme tak, abychom dosáhli věčného života. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
Blahoslavený císaři Karle,
Ty jsi ve svém životě přijal nesnadnou službu panovníka i tíživé úkoly jako pověření
od Boha a svěřoval jsi všechno své myšlení, rozhodování a jednání Trojjedinému Bohu.
Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru a odvahu i v nejtěžších situacích našeho života, abychom neklesali na mysli, ale abychom věrně následovali Krista.
Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořena podle Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Pomáhej nám, abychom se soucitem a s odhodláním pomáhali chudým a potřebným
a neohroženě usilovali o pokoj doma i ve světě. Ať své životy v každé situaci s důvěrou
vkládáme Bohu do rukou, abychom mu mohli patřit a k němu dojít jako Ty, skrze Krista,
našeho Pána. Amen.
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Svatá rodina

prosinec
svátek 31. prosince 2017

Svátek Svaté rodiny se v církvi slaví teprve 120 let. Byl ustanoven z potřeby vyzdvihnout důležitost lidské rodiny. Po první světové válce jej papež přesunul ze třetí neděle
po Zjevení Páně do vánočního oktávu Narození Páně. Letos připadá svátek na Silvestra.
Každý člověk má usilovat o vlastní svatost – tam, kde žije, pracuje, mezi lidmi, s nimiž
přichází dobrovolně či nedobrovolně do kontaktu. Platí to pro každého jedince v každé
době lidských dějin, v každém životním období, v každé životní situaci. Toto tak nějak
chápeme a přijímáme. Ale jsme si vědomi, že i každá jednotlivá rodina má usilovat o to,
aby byla svatá?
Příběh Svaté rodiny všichni dobře známe. Zkusme se nyní zamyslet na některými událostmi jejich společného života tak, abychom je vztáhli na svůj vlastní život.
Panna Maria počala z Ducha Svatého. Návštěvu anděla asi Maria opravdu nečekala. Ještě větší údiv v ní muselo vzbudit to, co jí řekl: počne a porodí syna, aniž by poznala
muže, a bude to Syn Boží. Anděl však šokujícími novinkami nešetřil! Svěřil Marii tajemství, že i její příbuzná Alžběta, která byla považována za neplodnou, čeká dítě. Protože
anděl věděl, že z lidského pohledu jsou všechna tato sdělení stěží pochopitelná, dodal:
„U Boha není nic nemožného.“ A co já? Uvědomuji si skutečnost, že u Bohu je opravdu
všechno možné? A dokážu přijímat i to, že se něco neděje podle mého plánu? Vždyť
Maria musela opustit všechna svá očekávání, všechny své plány, aby řekla Bohu: „Fiat
(Staň se).“ Dokážu odevzdat Bohu své představy o svém životě a říct mu: „Buď vůle Tvá“?
Věřím, že Bůh chce mé dobro a mou spásu a že smysl některých věcí, které se mi dějí,
pochopím časem nebo až na věčnosti? Dokážu Bohu a jeho plánům se mnou důvěřovat?
Panna Maria počala z Ducha Svatého. Jak neuvěřitelně to musí znít? Neexistuje
žádný precedens, žádné rozumné vysvětlení. Jak se asi musel cítit sv. Josef, když zjistil,
že jeho něžná a čistá snoubenka čeká dítě? Musel se cítit zklamán, zdrcen. Z hlediska
tamějších zákonů jí hrozil trest smrti. Josef mohl Marii předat soudcům a žádat potrestání
„hříšnice“. Ale jak se rozhodl? Potají se vytratit z jejího života, opustit ji, aby tak vinu vzal
částečně na sebe. Za Josefem však přišel anděl, aby mu to všechno vysvětlil. A Josef to
přijal. Jak jednám já v méně závažnějších záležitostech? Dokážu důvěřovat svým nejbližším? Dokážu jim dát opětovnou důvěru, i když mě už jednou zklamali? Někdy neznáme
příčiny jednání našich nejbližších, natož lidí, které známe jen povrchně. Přesto je dokážeme směle odsoudit. Někdy si ani nechceme nechat vysvětlit, proč se tak zachovali.
Myslíme si, že máme patent na rozum a všechno víme nejlépe.
On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Anděl se
Josefovi zjevil už podruhé. O Josefovi se často mluví jako o muži činu. Nikdy dlouze
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nepřemýšlel, jestli je to pro něho výhodné, že se mu to teď zrovna nehodí, že by to vymyslel jinak… Ale šel a udělal, co se po něm žádalo. Z evangelia známe podobenství o dvou
synech: jeden svému otci řekl, půjdu, ale nešel, druhý řekl, nepůjdu, ale šel. (Mt 21,28–40)
Obecně je ten druhý syn považován za toho lepšího. Ale v Josefovi máme ještě dokonalejšího „třetího syna“, který rovnou jde a udělá, co se po něm chce. Jak si sami dokážeme
vynalézavě omlouvat, že se nám zrovna nechce to či ono. Dokážu být tak nápaditý/á
v omluvách i v případě, že se jedná o druhé? Dokážu být vynalézavý/á i ve skutcích lásky
k Bohu a ke svým nejbližším? Dokážu některé věci dělat nezištně a skrytě – jako svůj
„vklad do banky“ v Božím království?
On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. A Maria, matka
Božího Syna, Josefa následovala. Matka Boží mohla říct: „Ale, Josefe, mně se anděl nezjevil. Možná se Ti to jen zdálo. Jsem velmi unavená, nikam se mi nechce. Vždyť Bůh nás
ochrání – už kvůli Ježíši.“ Marii se dostalo velké milosti: byla počata bez cejchu dědičného
hříchu, ba co více, porodila Božího Syna. Měla tak nad Josefem v jistém slova smyslu
převahu. Ale ona ji nikdy nevyužila proti němu, aby ho nezranila, nezahanbila, protože
ho milovala a ctila. V den svátku Svaté rodiny obnovují manželé svůj svatební slib: „Já (…)
odevzdávám se Tobě (…) a přijímám Tě za manžela/ku. Slibuji, že Ti zachovám lásku,
úctu a věrnost, že Tě nikdy neopustím a že s Tebou ponesu všechno dobré i zlé až do
smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh.“
Kterými konkrétními slovy, skutky a tím, že nedělám, co dělat mám, porušuji svatební
slib, který jsem dal(a) své manželce/svému manželovi? Čím svého partnera (ne)vědomě
zraňuji? Čím partner (ne)vědomě zraňuje mě? Nevyužívám slabostí své partnerky/svého
partnera k tomu, abych ji/jej pokořil(a)? Nedávám okatě najevo svou převahu ve chvílích,
kdy mám nad druhým „navrch“? Dokážu jít např. s manželkou na balet, aniž bych jí to
svými řečmi znechutil? Dokážu nepřipomínat svému manželovi věci z minulosti, za které
se mi už několikrát omluvil a já jsem mu je již „odpustila“?
To je tvá matka! Jak jsme vzdáleni ideálu Svaté rodiny! Když Kristus umíral na kříži,
nezapomněl na to, že jsme lidé hříšní. Proto nás svěřil do péče té, která o něj s láskou
pečovala po celý život. A tak jsme pod ochranou Kristem ozkoušené mateřské péče
Matky Marie. Maria, Matko, oroduj za nás.
Otázky k zamyšlení a inspirace pro modlitbu vlastními slovy:

(Nad otázkami se může zamyslet každý sám, nebo pokud budete chtít, mohou si manželé o nich společně popovídat, buď ve dvojicích, nebo ve společenství.)

³³ Co mě v textu oslovilo? Poděl se o to s ostatními.
³³ Snažím se o to, aby mezi mnou a mými nejbližšími nepanovalo žádné napětí? Abychom si dokázali včas (až třeba opadnou emoce) o všem promluvit, omluvit se sobě
navzájem?
³³ Vytvářím si domněnky o chování druhých, aniž bych se jich zeptal(a) na příčinu?
Dokážu u svých bližních připustit to, že něco, co mě štve, nedělají naschvál?
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³³ Jaký je můj vztah k Panně Marii? Proměnil se během mého života nějak? Poděl se
o to s ostatními.
Úkol:
Promluvte si s manželem/manželkou/svými blízkými o tom, co Vás na nich štve. Snažte
se to říkat s láskou a nechte si vysvětlit příčiny jejich jednání. Někdy nejsme schopni
hned odhalit příčiny našeho vlastního jednání. Mějte proto trpělivost a zkuste se společně dopátrat různých spouštěčů chování Vašeho blízkého, které Vám není příjemné.
Modlitba:
Pane Ježíši, Ty jsi žil na zemi v lidské rodině, prosíme, přijď do našich rodin:
Ať roste naše vzájemná láska.
Prosíme Tě, vyslyš nás.
Ať se vzájemně ctíme.
Prosíme Tě, vyslyš nás.
Ať jsme jeden pro druhého radostí.
Prosíme Tě, vyslyš nás.
Žehnej nám v naší práci, ať je přínosem pro naši společnost.
Prosíme Tě, vyslyš nás.
Žehnej rodinám, z nichž jsme vyšli, našim rodičům, sourozencům, příbuzným.
Prosíme Tě, vyslyš nás.
Přijmi milostivě naše zemřelé předky do svého království.
Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme za rodiny, v nichž láska vychladla: za odvahu a sílu, aby hledali a nacházeli
nové cesty k obnově svého vztahu.
Prosíme Tě, vyslyš nás.
Litanie ke Svaté rodině:
Pane, smiluj se, Pane, smiluj se,
Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se,
Pane, smiluj se, Pane, smiluj se,
Kriste, uslyš nás, Kriste, uslyš nás,
Kriste, vyslyš nás, Kriste, vyslyš nás.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi,
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi,
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi,
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Ježíši, Maria, Josefe, orodujte za nás,
Ježíši, Maria, Josefe, uctívání hodní, orodujte za nás,
Ježíši, Maria, Josefe, věčná Svatá rodino, orodujte za nás,
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Ježíši, Maria, Josefe, synu, matko a hlavo Svaté rodiny, orodujte za nás,
Ježíši, Maria, Josefe, Božské dítě a nejcudnější snoubenci, orodujte za nás,
Ježíši, Maria, Josefe, obnovitelé rozvrácených rodin, orodujte za nás,
Ježíši, Maria, Josefe, pozemský obraze Nejsvětější Trojice, orodujte za nás.
Svatá rodino, podrobená nejhorším těžkostem, oroduj za nás,
Svatá rodino, obtížená starostmi na cestě do Betléma, oroduj za nás,
Svatá rodino, v Betlémě nevítaná, oroduj za nás,
Svatá rodino, navštívená pastýři, oroduj za nás,
Svatá rodino, ve stáji uložená, oroduj za nás,
Svatá rodino, anděly chválená, oroduj za nás,
Svatá rodino, mudrci z východu chválená, oroduj za nás,
Svatá rodino, v chrámě zbožným Simeonem vítaná, oroduj za nás,
Svatá rodino, do cizí země vyhnaná, oroduj za nás,
Svatá rodino, v Nazaretě nepoznaná, oroduj za nás,
Svatá rodino, Božího zákona poslušná, oroduj za nás,
Svatá rodino, dokonalý vzore křesťanských rodin, oroduj za nás,
Svatá rodino, středobode míru a soudržnosti, oroduj za nás,
Svatá rodino, chudá penězi, bohatá milostí, oroduj za nás,
Svatá rodino, nicotná lidem a veliká v nebi, oroduj za nás,
Svatá rodino, podporo života a naděje smrti, oroduj za nás.
Josefe, vzore otcovské péče, oroduj za nás,
Maria, vzore mateřské lásky, oroduj za nás,
Ježíši, vzore synovské oddanosti, oroduj za nás.
Ježíši, Maria, Josefe, orodujte za nás.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Modleme se:
Bože, v nekonečné dobrotivosti a laskavosti jsi nás povolal k chvále Ježíše, Marie
a Josefa a k následování vzoru jejich pozemského života, abychom se mohli radovat
v životě příštím. Prosíme Tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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