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Praktické instrukce k využití materiálu 

Tato  skripta  obsahují  materiál  pro  deset  setkání  od  září  do  června
a kopírují  školní  rok,  ovšem  je  možné  je  užívat  podle  potřeby  vás
a vašeho společenství. Jednotlivá témata setkání jsou očíslovaná a mů-
žete je použít podle sebe a zvyklostí společenství.

V tomto cyklu najdete promluvy papeže Františka na téma Desatera,
které nám však papež František představuje trochu jinak, než jsme byli
zvyklí  v hodinách  náboženství.  Papež  František  nám  svým  osobitým
způsobem chce dát,  jak on sám říká,  do jedné ruky Mojžíšovy desky
Desatera a nabádá nás, abychom se druhou rukou drželi za ruku Ježíše.
Tak  budeme  moci  od  nezralých  iluzí  a  představ  přejít  k nebeskému
pokladu a nechat slova Písma mluvit ke svému životu nově, s užitkem
pro náš duchovní život. 

Jak  se  skripty  zacházet,  jak  je  užívat,  bude  na  každém  společenství
či jednotlivci. Záleží na tom, co vám bude nejlépe sedět a co bude vy-
hovovat podmínkám společenství  (časovým možnostem, otevřenosti,
jaká  ve  společenství  panuje  apod.).  Je  na  vás,  jestli  si  budete  číst
společně text na společenství nebo si jej přečtete předem a na spole-
čenství se už podělíte o to, čím vás daná kapitola oslovila a proč. Bude
záležet  i  na  vás,  které  z  otázek  k  inspiraci  a  zamyšlení  použijete
pro osobní reflexi nebo dialog v manželském páru, a které vás naopak
budou inspirovat pro společné sdílení se ve společenství. 

Obdobné to bude i se závěrečnou modlitbou. Letos jich vždy v závěru
kapitoly nabízíme několik. Můžete si vybrat jednu nebo i více možností.
Volte  podle  vašich  zvyklostí,  co  je  vám  bližší.  Jestli  to  bude  již for-
mulovaná modlitba nebo si raději zvolíte modlitbu vlastními slovy, kte-
rá bude inspirována podněty k zamyšlení nebo si uděláte vlastní origi-
nální kombinaci nabízeného, případně ještě doplněnou vaším vlastním
modlitebním prvkem (písní, desátkem, růžencem), je na každém spole-
čenství či uživateli.

Závěrečný  celek  tvoří  dodatek  různých  textů  a  překladů  Desatera,
srovnání i přiblížení naší době a myšlení a také dvě modlitby za rodiny,
které v současné době potřebují velkou oporu a posilu.

Přejeme  vám  opravdu  hluboká  setkání  s Písmem  i  se  slovy  papeže
Františka. Budeme také velmi vděční, když nám pošlete zpětnou vazbu.
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Potěší nás nejen pozdrav z vašeho společenství, ale i to, když budeme
vědět, kde se scházíte, kolik vás obvykle společně uvažovalo nad tex-
tem. Moc nám pomůžou i vaše ohlasy: jak se vám se skripty pracovalo,
co jste nejvíce využili,  co vám třeba scházelo,  nebo co byste změnili
a proč. V čem vám skripta byla přínosem? Své podněty můžete poslat
na reznickova.marcela@ado.cz nebo poštou na adresu Marcela Řezníč-
ková, CPRŽ, Biskupské nám. 2, Olomouc, 779 00.

5



První setkání 1 

Desatero slov k životu podle Smlouvy 2 

Jak porozumět Desateru

V Bibli jsou přikázání součástí vztahu, tedy Smlouvy mezi Bohem a jeho
lidem. V 19. kapitole knihy Exodus je předkládána Smlouva těmito zá-
sadními slovy: »Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlou-
vu  zachovávat,  budete  mým  vlastnictvím  mezi  všemi  národy,  neboť
mně  patří  celá  země.  Budete  královstvím  kněží  a  svatým  lidem«.
A na začátku 20.  kapitoly knihy Exodus čteme:  »Bůh vyhlásil  všechna
tato přikázání«. Zdá se, že je to úvod jako každý jiný, ale v Bibli nic není
banální. Hebrejský text totiž neříká „tato přikázání“, nýbrž „tato slova“.
Židovská tradice mluví o Desateru vždycky jako o „deseti slovech“.  Pře-
ce však mají formu zákonů a - objektivně vzato - jsou to přikázání. Proč
tedy svatopisec užívá právě tady termín „desatero slov“, a ne „desatero
přikázání“?

Jaký je rozdíl mezi přikázáním a slovem? Přikázání je sdělení, které ne-
vyžaduje dialog. Slovo je však podstatným prostředkem vztahu jakožto
dialogu. Bůh Otec tvoří svým slovem a jeho Syn je Slovo učiněné tělem.
Láska se živí slovy a stejně i výchova či spolupráce. Dva lidé, kteří se
nemají  rádi,  nedovedou komunikovat. Když někdo promluví k našemu
srdci, končí naše samota. Dostáváme slovo a nastává komunikace. Při-
kázání jsou Boží slova. Bůh se těmito deseti slovy sdílí a očekává naši
odpověď. Něco jiného je dostat příkaz a něco jiného je vnímat,  že se
někdo snaží k nám promlouvat. „Dialog je mnohem víc než sdělení něja-
ké pravdy. Když například 20. června řeknu: Dnes je poslední jarní den.
Toto je pravda. Nejde o dialog. Ale řeknu-li vám: Co si myslíte o tomto
jaru?  Pak  začíná  dialog.  Přikázání  jsou  dialogem.  –  Dochází  k  němu
pro radost  z rozmlouvání  a pro  ono  konkrétní  dobro,  které  si
prostřednictvím slov vzájemně sdílí  ti,  kteří  se mají  rádi.  Je to dobro,
které nespočívá ve věcech, nýbrž v samotných osobách, které se v di-
alogu vzájemně  odevzdávají“3.  Podívejme se,  co  se  stalo  na počátku.
Pokušitel – ďábel –  se v tomto bodě snaží muže a ženu oklamat, chce je
1 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27810 (13. 6. 2018)
2 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27842 (20. 6. 2018)
3 Evangelii gaudium, 142
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přesvědčit, že Bůh jim zakázal jíst ovoce ze stromu poznání dobra a zla,
aby si je podrobil.  Právě v tom spočívá problém. Je tato první norma,
daná Bohem člověku, výrazem svévole despoty, který zakazuje a do-
nucuje,  anebo  starostlivosti  tatínka,  který  pečuje  o  svoje  maličké
a chrání je před sebezničením? Je to slovo nebo příkaz? Nejtragičtější
z řady rozmanitých lží, které had řekl Evě, je předstírání, že božství je
žárlivé. Říká: »Ale ne! Bůh na vás žárlí! Bůh nechce, abyste měli svobo-
du!« Fakta dramaticky dokazují, že had lhal4, předstírá, že slovo láska je
příkaz.

Člověk stojí na rozcestí: Vnucuje mi Bůh něco, anebo o mne pečuje? Jsou
jeho  přikázání  pouhým  zákonem,  anebo slovem péče,  kterou  mi
prokazuje? Je Bůh vlastníkem či otcem? Bůh je Otec:  na to nikdy ne-
zapomeňte. I v těch nejhorších situacích myslete na to, že máme Otce,
který  nás  má  všechny  rád.  Jsme  nevolníci  nebo  synové?  Tento  boj
uvnitř  i  mimo  nás  neustále  probíhá.  Opakovaně  musíme  volit  mezi
smýšlením  otroka  a  smýšlením  syna.  Příkaz  je  od  vlastníka,  slovo
od Otce.  Otrocký  duch  nemůže  přijmout  Zákon  jinak  než  jako  projev
útisku, což může vést ke dvěma protikladným výsledkům. Buď k životu
tvořenému  povinnostmi  a  závazky  anebo  k  násilnickému  odmítnutí.
Veškeré křesťanství je přechodem od litery Zákona k Duchu, který dává
život5.  Ježíš  je  Otcovo  Slovo,  nikoli  odsouzení.  Ježíš  nás  přišel  svým
slovem spasit, nikoli zavrhnout. Je vidět, zda nějaký muž či žena tento
přerod prožili či ne. Lidé vnímají, zda křesťan uvažuje jako syn nebo jako
otrok. I my sami si pamatujeme, zda o nás naši vychovatelé pečovali
jako otec s matkou nebo nám jen dávali pravidla. Přikázání jsou cestou
ke svobodě, protože jsou slovem Otce, který nás na této cestě osvobo-
zuje.

Svět potřebuje křesťany, kteří mají synovské srdce. Jan Pavel II. V en-
cyklice Veritatis  splendor píše:  „Dar,  jímž je  Desatero a Zákon,  je pří-
slibem a znamením Nové smlouvy, až bude Zákon znovu a definitivně
vepsán do lidských srdcí6 a až nahradí zákon hříchu, jenž tato srdce zo-
hyzdil7. Pak bude člověku darováno »nové srdce«, protože v něm bude
přebývat i »nový duch«, tj. Duch Boží8. 

4 srov. Gen 2,16-17; 3,4-5
5 2 Kor 3,6-17
6 Jer 31,31-34
7 srov. Jer 17,1
8 srov. Ez 36,24-28
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Ještě  jeden  podnět  k  zamyšlení  najdeme  v příběhu  Nového  zákona9

o Ježíšově  setkání  s  člověkem,  který  se  Jej  vkleče  ptá,  co  má  dělat,
aby dostal život věčný? Otázka onoho člověka z evangelia, kterou jsme
četli, je v každém z nás: Jak dosáhnout života, života v hojnosti, štěstí?
Ježíš odpovídá: »Znáš přikázání«, a cituje část Desatera. Je to pedago-
gický postup, kterým chce Ježíš přivést ke konkrétnímu závěru. Z otázky
je totiž zřejmé, že dotyčný člověk plný život postrádá, hledá víc a je ne-
klidný.  Co  tedy  musí  pochopit?  Říká:  »Mistře,  to  všechno  jsem  za-
chovával  od  svého  mládí«.  Jak  se  přechází  od mládí k dospělosti?
Jakmile začneme přijímat vlastní meze. Dospělým se člověk stává, když
relativizuje sám sebe a uvědomuje si, co mu »schází«. Je nucen uznat,
že všechno, co může „udělat“, nedosahuje „stropu“ a nepřesahuje urči-
tou  mez.   Onen  člověk  ve  zmiňovaném  evangeliu  musel  stanout
na prahu jakéhosi skoku, kde se mu otevírá možnost přestat žít ze sebe
sama, ze svých skutků a ze svého majetku,  to vše mu brání  žít  plný
život, má zanechat všeho a následovat Pána. „Oko je stvořeno pro svět-
lo,  ucho pro zvuky a touha duše k upnutí  se ke Kristu“10.  Stojí  za po-
všimnutí, že pozoruhodné a nezměrné Ježíšovo závěrečné pozvání ne-
obsahuje  nabídku  chudoby,  nýbrž  bohatství,  toho  pravého:  »Jedno  ti
schází:  Jdi,  prodej  všechno,  co  máš,  a  rozdej  chudým,  a  budeš  mít
poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě«.

Kdyby měl někdo možnost vybrat si mezi originálem a kopií, co by si
zvolil? Toto je výzva: najít originál, nikoli kopii života. Ježíš nenabízí ná-
hražky, nýbrž pravý život, pravou lásku a pravé bohatství! Jak nás bu-
dou moci mladí v rodině, ve farnosti, následovat ve víře, když neuvidí,
že volíme originál, a když uvidí, že jsme si zvykli na prostřednost? Je
nepěkné  potkávat  průměrné  křesťany,  a  dovolím  si  říci  „trpasličí“
křesťany, kteří  rostou jen do určité velikosti  a dál už ne, křesťany se
srdcem  zakrslým,  uzavřeným.  Potřebujeme příklad někoho,  kdo mne
pozve  „dál“  a  k něčemu „víc“,  abych trochu rostl.  Svatý Ignác to  na-
zýval magis čili „oheň a horlivá činnost, která otřásá usínajícími. Ježíš
nepřišel zrušit Zákon či Proroky, nýbrž naplnit. Musíme začít od reality,
abychom skočili do toho, co schází. Cesta, která schází, vede z té, která
je. Musíme zpytovat to všední, abychom se otevřeli tomu nevšednímu.
Životu  je  nejvíce  nebezpečný  špatný  duch  přizpůsobivosti,
prostřednosti a bázlivosti. 

9 Jsou Jeho přikázání pouhým zákonem anebo slovem péče, kterou mi prokazuje? Je Bůh vlastníkem či otcem?
10 Nicolaos Kabasilias Život v Kristu, II, 90
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Otázky a podněty k zamyšlení

1) Poděl  se  ve  společenství,  jak  a  kdy  ses učil/a  Desateru  a  jaké
vzpomínky na to máš?

2) Jak vnímáš, že je rozdíl mezi přikázáním a slovem?
3) Jsou Boží přikázání pro tebe pouhým zákonem nebo slovem péče,

kterou ti Bůh prokazuje? Je Bůh pro tebe víc vlastníkem či otcem?
Popovídejte si o tom společně s partnerem, nebo ve společenství.
Proč to tak máte? Ideální je, když budete moci říct nějaké příklady.

4) Už  jsem  někdy  prožil/a  to,  že  Bůh  má  radost,  když  spolu
rozmlouváme? Jak vnímám to, že při modlitbě dochází k radosti
z rozmlouvání a že jde o konkrétní dobro, které si prostřednictvím
slov  vzájemně  sdílí  ti,  kteří  se mají  rádi?  Je  to  dobro,  které
nespočívá  ve věcech,  nýbrž  v samotných  osobách,  které  se
v dialogu vzájemně odevzdávají?
Mění to nějak můj náhled na modlitbu?

5) Jak mohu dosáhnout života, života v hojnosti, štěstí? Mám s tím
konkrétní  zkušenost?  Jak  mohu  dosáhnout  štěstí  a  hojnosti
v životě? Poděl se s ostatními,  pokud můžeš, o svůj  „osvědčený
recept“.

6) Papež se každého z nás ptá, jestli jsme si zvolili originál nebo jen
kopii života. Co myslíš, mohou tě mladí v rodině nebo lidé kolem
tebe  ve  farnosti  následovat  ve  víře?  Nebo  vidí  spíše
prostřednost?  Proč  to  tak  je?  Promluv  si  o  tom  v modlitbě
s Bohem, a pokud můžeš, tak i v rodině nebo společenství.

Modlitby

Vlastními slovy popros Boha, ať ti pomůže žít svůj život jako originál,
ať s ním  často  rozmlouváš  a  dělíš  se  s ním  o  radost  a  dobro  života
s Ním. Pros také o dar toho, abys mohl/a být lákavým příkladem života
z víry pro tvé okolí.

Prosíme Bože, aby náš život byl téměř nepřetržitou modlitbou. Ať není
žádná záležitost, žádná společnost, žádné místo, které by nám nedalo
příležitost a dobrý nový námět k modlitbě. 
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Kéž si ceníme bohatství, které nacházíme v Božích zjeveních, vzácných
jako prchavé momenty, v jejichž síle se můžeme radovat z rozhovoru
s Bohem. 

Dej  nám  otevřenost  pro  nesmírnost  Boha,  který  je  přítomný  v  nás
a ve všech tvorech, a kterého nemohou ani miliony světů uzavřít nebo
dosáhnout. 

Vždyť Jeho je i nekonečnost, v níž existuje všechen čas a která nemá
žádný počátek, ani konec, ani pokračování, bezedná propast Jeho Jsou-
cího,  sladkost  Jeho  péče,  Jeho  klaněníhodné  svatyně,  Jeho  sprave-
dlnost, moudrost, dobrota, milost a láska. 
Zvláště prosíme, ať vnímáme, jak se Bůh ukazuje v tajemství vtělení,
a toto vše ať plní  naši  duši,  aby to pro nás mohlo být ochutnáváním
ráje. 

Modlitba inspirována sv. Cuthbertem a jeho životem11

Pane, když mám hlad, sešli mi někoho, kdo potřebuje najíst,
když mám žízeň, sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň, 
když je mi zima, sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát, 
když mám smutek, sešli mi někoho, kdo potřebuje potěšit, 
když jsem chudý, sešli mi někoho, kdo je chudší než já sám,
když nemám čas, sešli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout, 
když jsem potupený, sešli mi někoho, koho bych mohl chválit, 
když ztrácím odvahu, sešli mi někoho, kdo potřebuje povzbudit,
když se cítím nepochopený, sešli mi někoho, kdo potřebuje obejmout,
když se necítím milován, sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku.12

Matka Tereza

Pomoz nám, Pane, být společenstvím v neděli u oltáře,
ve všedním dni na pracovišti a v rodině, 
Ať cítíme, že jsme odpovědni jeden za druhého,
ať si já nemyslím, že jsem lepší než druzí, 
ať už nejsem více farizejem, který si myslí, že si může nebe vysmlouvat
či předplatit.13

Jan Merell
11 https://doczz.cz/doc/103444/sv.-cuthbert---%C5%99%C3%ADmskokatolick%C3%A1-farnost-cheb
12 https://www.kcmt.cz/res/archive/038/004326.pdf?seek=1472831499
13 https://www.kcmt.cz/res/archive/038/004326.pdf?seek=1472831499
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Druhé setkání

Nebudeš mít jiné bohy mimo mne 

(Neuctívej jiné bohy) 14 

V úvodu  nás  papež  František  upozornil,  že  přikázání  jsou  spíše  lás-
kyplnými slovy Otce k Jeho lidu, aby šel správně. Desatero slov začíná
takto: »Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země,
z domu otroctví«15. Mohlo by se zdát, že takový úvod se nehodí k násle-
dujícím zákonům ve vlastním a pravém smyslu slova. Proč Bůh činí toto
provolání  o  sobě a  o  osvobození?  Protože  na horu Sinaj  se  přichází
po přechodu Rudým mořem: Bůh Izraele nejprve zachraňuje a potom
žádá důvěru.

Rabínská  tradice  k tomu  přináší  poučný  text:  »Proč  nebylo  Desatero
slov  prohlášeno  na  začátku  Tóry?  K čemu  to  přirovnat?  K někomu,
kdo přijal vládu v nějakém městě, a potom se zeptal obyvatel: „Mohu
nad  vámi  kralovat?“.  Oni  však  odpověděli:  „Co  jsi  učinil  dobrého,
abys měl nárok nad námi kralovat?“ - Co tedy udělal? Vybudoval jim
hradby a postavil akvadukt, aby město mělo vodu. Potom za ně bojoval
ve válkách. A když se pak znovu zeptal: „Mohu nad vámi kralovat?“, od-
pověděli mu: „Ano, ano.“ Tak také Hospodin umožnil Izraeli vyjít z Egyp-
ta,  nechal  kvůli  nim rozestoupit  moře,  seslal  jim manu,  vyvedl  vodu
ze skály,  nechal  přiletět  křepelky  a  nakonec  jim  vyhrál  válku  proti
Amalekovi. A když se jich zeptal: „Mohu nad vámi kralovat?“, odpovědě-
li: „Ano, ano.“«16  

Bůh  nikdy  nežádá,  aniž  by  předem  obdaroval.  Nejprve  zachraňuje,
nejprve dá a potom žádá. Takový je náš Otec, dobrý Bůh. Desatero tedy
začíná Boží velkodušností. Pochopme důležitost prvního prohlášení: »Já
jsem Hospodin, tvůj Bůh«. Je zde přivlastňovací zájmeno, je tu vztah,
sounáležitost. Bůh není cizinec: Je tvůj Bůh.17

14 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27882 (27. 6. 2018)
    http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28053 (1. 8. 2018)
15 Ex 20,2
16 Il dono della Torah, Commento al decalogo di Es 20 nella Mekilta di R. Ishamael, Roma 1982, str. 49
17 (Srov.  Benedikt  XVI., Deus caritas  est,  17:  „Dějiny lásky  mezi  Bohem a člověkem spočívají  právě ve sku-
tečnosti, že zmíněné sjednocení vůle přerůstá ve spojení smýšlení a cítění, a tak se naše chtění a vůle Boží stále
více ztotožňují. Boží vůle tak už pro mne není vnějším chtěním, které by mi něco nařizovalo prostřednictvím při -
kázání jaksi zvenku, nýbrž je mou vlastní vůlí, a to na základě zkušenosti, že Bůh je mi niternější nežli já sobě.
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To  vysvětluje  celé  Desatero  a  vyjevuje  také  tajemství  křesťanského
jednání, protože tentýž je postoj Ježíše, který praví: »Jako Otec miloval
mne, tak já jsem miloval vás«18. Kristus je milován Otcem a touto láskou
miluje nás. Nezačíná od sebe, nýbrž od Otce. Naše skutky často ztros-
kotávají, protože začínáme sami od sebe, a nikoli od vděčnosti. A kdo
začíná od sebe, kam dojde? Kdo začíná od sebe, dochází k sobě! Je ne-
schopen cesty, vrátí se k sobě. Je to egoistický postoj.

Křesťanský  život  je  především vděčná  odpověď štědrému  Otci.
Křesťané, kteří jenom plní „povinnosti“, prokazují, že osobně nezakusili
onoho Boha, který je „náš“. Říkají si: »Toto musím, tamto musím«. Jenom
povinnosti. – Něco ti chybí! Co je základem této povinnosti? - »Že se to
má dělat tak a tak.«  Takto ne.  Pravým základem povinnosti  je  láska
Boha  Otce,  který  nejprve  dává,  a  pak  přikazuje.  Kladení  zákona
před vztah nepomáhá v cestě víry. Jak může zatoužit mladý člověk stát
se křesťanem, začínáme-li u povinností, závazků, nerozpornosti, a niko-
li od osvobození? Být křesťanem znamená jít cestou osvobození! Při-
kázání tě osvobozují od tvého vlastního egoismu a osvobozují tě, pro-
tože existuje Boží láska, která tě vede vpřed. Křesťanská formace není
založena na silné vůli, nýbrž na přijetí spásy, to znamená nechat se mi-
lovat.  Bůh  zachraňuje  svůj  lid  z Rudého  moře  a  potom  mu  na  Sinaji
praví, co má dělat. Tento lid však ví, že to dělá, protože byl zachráněn
Otcem, který jej miluje.

Vděčnost je charakteristický rys srdce navštíveného Duchem svatým.
K poslušnosti vůči Bohu nás především vede vděčnost a připomínání si
Jeho dobrodiní.  Svatý Basil  říká:  »Kdo na tato dobrodiní  nezapomíná,
směřuje  k pravé  ctnosti  a  veškerému  spravedlivému  jednání«19.  Kam
nás to všechno vede? Abychom se cvičili v paměti: Modlitba je upama-
tování se před Bohem na svoje dějiny. Protože naše dějiny jsou dějinami
Jeho lásky k nám. Zapomnění je kořenem každého zla. Kolik krásného
učinil Bůh pro každého z nás! Jak štědrý je náš nebeský Otec! 

Ale někdo může mít dojem, že opravdovou zkušenost Božího osvobo-
zení ještě nezažil.  To se může přihodit.  Může se stát,  že při  pohledu
do nitra  nacházíš  jenom  smysl  pro  povinnost,  spiritualitu  nevolníků,
a nikoli synů. Co dělat v takovém případě? To, co dělal vyvolený lid. Kni-
ha Exodus říká:  »Izraelité nadále úpěli  ve své robotě a z ní  vystoupil

Pak narůstá odevzdanost Bohu a Bůh se stává naší radostí.“).
18 Jan 15,9
19 Malá řehole, 56
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jejich  křik  o  pomoc k Bohu.  Bůh slyšel  jejich  nářek  a  rozpomenul  se
na smlouvu s Abrahámem, Izákem a Jakubem. Bůh shlédl  na Izraelity
a dal se jim poznat« 20. Bůh se mi dává poznat.

Osvobozující čin Boha umístěný na začátku Desatera – tedy přikázání –
je odpovědí  na tento křik.  Nezachráníme se sami,  ale můžeme křičet
o pomoc: „Pane, zachraň mne; Pane, ukaž mi cestu; Pane, pohlaď mne;
Pane, dej mi trochu radosti.“ To je volání o pomoc, a je na nás, abychom
žádali o vysvobození z egoismu, hříchu a z okovů otroctví. Toto volání je
modlitbou, je vědomím toho, co nás ještě deprimuje a není v nás osvo-
bozeno. Mnohé v naší duši není osvobozeno. „Zachraň, pomoz, osvoboď
mne“ – krásná prosba k Pánu. Bůh očekává toto volání, protože může
a chce zlomit naše okovy. Bůh nás nepovolal ke stísněnému životu, ný-
brž abychom byli osvobozeni, žili ve vděčnosti a radostně poslouchali
Toho,  který  nás  tolik  obdaroval,  nekonečně  víc,  než  kolik  bychom
kdy mohli my dát Jemu!

Zastavme se ještě nad tématem modloslužby, které je velice důležité
a aktuální.21

Přikázání zakazuje zhotovování model.  Nezakazuje obrazy jako takové
– Bůh sám přece přikazuje Mojžíšovi zhotovit cheruby z tepaného zlata
na příkrov archy22 a měděného hada – ale zakazuje je uctívat a sloužit
jim; týká se to tedy zbožšťování, ne pouhé reprodukce.  Vše může být
použito  jako  modla.  Mluvíme  o  lidském  sklonu,  který  se  nevyhýbá
ani věřícím, ani ateistům. Například my křesťané se můžeme tázat: jaký
je opravdu můj Bůh? Je to Trojjediná láska anebo můj osobní úspěch,
třeba  i  v rámci  církve?  »Modloslužba  se  netýká  jen  falešných  po-
hanských  kultů.  Zůstává  trvalým  pokušením  víry.  Spočívá  ve  zbožš-
ťování toho, co není Bůh«23.

Co je „bůh“ na existenciální rovině? To, co je středem samotného života,
na kterém závisí všechno, co dělám i na co myslím. Lze vyrůst v rodině,
která je formálně křesťanská, avšak ve skutečnosti je soustředěna ko-
lem něčeho, co je evangeliu cizí.24  Lidská bytost nežije,  aniž by byla
na něco  soustředěna.  A  svět  jako supermarket nabízí  modly,  jimiž

20 Ex 2,23-25
21 »Nebudeš mít jiné bohy mimo mne« (Ex 20,3)
22 Ex 25,18; Nm 21,8
23 Katechismus katolické církve, 2113
24 Srov. KKC, 2114: »Modloslužba je perverze náboženského cítění vrozeného člověku. Modloslužebník je ten,
kdo „svůj nezničitelný pojem Boha vztahuje na cokoliv jiného než na Boha.“«
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mohou  být  předměty,  obrazy,  ideje,  role  a  například  také  modlitba.
Máme se modlit k Bohu, našemu Otci.

Vzpomínám  si,  jak  jsem  jednou  procházel  krásným  parkem  a  podél
cesty bylo snad 50 a možná víc stolků se dvěma židlemi obsazenými
vždy dvěma osobami. A co dělaly? Vykládaly z tarotových karet! Ptaly
se modly. Namísto prosby k Bohu šli se dotazovat karet. Toto je modlo-
služba  naší  doby.  Pán  je  živý.  Modly  a  modloslužba  jsou  k ničemu.
Jak se modloslužba rozvíjí? Přikázání tyto fáze popisuje: »Neuděláš si
modlu,  ani  žádnou  podobu25«.  Modla  je  ve  skutečnosti  projekcí  nás
samých do předmětů nebo projektů. Tuto dynamiku používá například
reklama. Nedívám se na předmět samotný, nýbrž vnímám onen auto-
mobil, onen smartphone či něco jiného jako prostředek svojí seberea-
lizace a uspokojení svých bytostných tužeb. A vyhledávám jej, mluvím
o něm a myslím na něho. Myšlenka vlastnit onen předmět nebo usku-
tečnit onen projekt či dosáhnout onoho postavení se jeví jako úžasná
cesta ke štěstí, jako věž, jejíž vrchol dosáhne k nebi26  a všechno je služ-
bou onoho cíle.

Pak  nastupuje  druhá  fáze:  »Nebudeš  se  jim  klanět«.  Modly  vyžadují
klanění,  rituál,  oběti.  Dříve se přinášely lidské oběti.  Dnes však také.
Stačí slyšet, jak mluví kariérista. Kvůli kariéře se obětují děti, které jsou
buď opomíjeny anebo jednoduše nejsou zplozeny; krása si žádá lidské
oběti. Kolik jen hodin před zrcadlem. Kolik nějaká žena utrácí za líčení,
diety, cvičení... I to je modloslužba. Krása vyžaduje lidské oběti. Pověst
vyžaduje obětování sebe sama, vlastní nevinnosti a autenticity. Modly
požadují  krev.  Pomysleme na množství  lidí  bez práce.  Proč? Protože
majitelé onoho podniku či  firmy se rozhodli  propouštět,  aby vydělali
více  peněz.  Tady  jde  o  modlu  peněz.  Nebo  žijeme  v pokrytectví  tím,
že jednáme a mluvíme tak, jak ostatní očekávají, protože následujeme
bůžka vlastního uplatnění. A jsou ničeny životy. Rodiny a mladí jsou vy-
dáváni napospas destruktivním vzorům, jen aby se navýšil zisk. Také
droga je modlou. Kolik jen mladých si ničí zdraví, dokonce ztrácí život,
když se klaní modle drog.

Tady nastupuje třetí  a nejtragičtější  stadium přikázání:  »Nebudeš jim
sloužit«.  Modly  zotročují.  Slibují,  ale  nedají  štěstí.  Slibují  život,
ale ve skutečnosti jej odnímají. Bůh život nežádá, ale daruje. Pravý Bůh
nenabízí projekci našeho úspěchu, nýbrž učí milovat. Pravý Bůh nežádá
25 Ex 20,4-5
26 srov. Gn 11,1-9

14



děti,  ale  dává  svého  Syna  pro  nás.  Modly  promítají  hypotézy  bu-
doucnosti  a  pohrdají  přítomností;  pravý  Bůh  učí  žít  v každodenní,
konkrétní realitě, nikoli v iluzích o budoucnosti; učí kráčet k budoucnosti
dnes, zítra i  pozítří.  Konkrétnost pravého Boha proti tekutosti  model.
Vybízím vás, abyste dnes každý přemýšlel o tom, kolik má model a kte-
rou svoji  modlu preferuje? Rozpoznat svoje modloslužebnictví  je po-
čátkem  milosti  a  vykročením  na  cestu  lásky.  Láska  je  neslučitelná
s modloslužbou.  Přilnutí  k nějakému  předmětu  či  ideji  zapříčiňuje
slepotu  vůči lásce.  Potřebujeme  být  svobodní  od  jakékoli  modly,
abychom mohli milovat.

Otázky a podněty k zamyšlení

1) Papež mluví v úvodu o rozdílu mezi přikázáním a slovem dialogu.
Mám nějakou osobní zkušenost, jaký je rozdíl mezi posloucháním
příkazu a dialogem? Můžu se o to podělit s ostatními?

2) Jaká byla moje výchova a jak do mého života zapadají papežova
slova:  „Křesťanská  formace  není  založena  na  silné  vůli,  nýbrž
na přijetí spásy, to znamená nechat se milovat“?

3) Výzva přímo od papeže: „Kolik krásného učinil Bůh pro každého
z nás! Jak štědrý je náš nebeský Otec! Chtěl bych  vám navrhnout
malé  cvičení:  Všichni  si  mlčky  v srdci  odpovězme:  Co  krásného
pro mne učinil Bůh? Osvobození, které zjednal. Bůh činí spoustu
krásného  a  osvobozuje  nás.“  Poděkuj  za  to  v modlitbě  Pánu,
a pokud  je  to  vhodné,  pověz o  tom  své  rodině,  a  poděl  se
i ve společenství.

4) Přemýšlej dnes v modlitbě o tom, kolik máš model a kterou svoji
modlu  preferuješ.  Četli  jsme  totiž,  že  rozpoznat  své
modloslužebnictví  je  počátkem  milosti  a  vykročením  na  cestu
lásky. Neváhej na tuto cestu znovu a znovu vykročit.

5) Co je má modla? Jak konkrétně ji vezmu, jak ji „hodím z okna“? Je
něco, někdo, kdo mi v tom prakticky může pomoci? Pokud můžeš,
popovídej si o tom se svými nejbližšími, s těmi, kteří tě provázejí,
nebo mohou provázet na cestě víry. Tím, že to vyslovíš, napíšeš,
dostane tvé rozhodnutí jasný tvar. 
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Modlitby

Vlastními slovy poděkuj Pánu za všechno, co pro tebe udělal, vyjmenuj
aspoň několik konkrétních věcí ve tvém životě, na které si vzpomínáš.

Pane, zachraň mne; vysvoboď mne od všech mých otroctví těla i ducha.
Pane,  ukaž mi cestu;  Pane,  pohlaď mne;  Pane,  dej  mi trochu radosti.
Prosím, uč mne vděčnosti vůči Tobě a vůči všemu dobrému kolem mne,
co mi dáváš a posíláš i přes druhé lidi. Otče, pomáhej mi, ať hledám po-
moc vždy u Tebe a nechci za každou cenu jasnou, ale lidskou odpověď.
Ať  v mém  srdci  není  touha  po  ničem,  co  by  mne  od  Tebe  odvádělo,
před čím bych se klaněl a čemu bych sloužil. Amen.

Modlitba sv. Mikuláše z Flüe: 

Můj Pane a můj Bože, vezmi mi to, co mně od Tebe vzdaluje.
Můj Pane a můj Bože, dej mi to, co mě přivádí k Tobě.
Můj Pane a můj Bože, odpoutej mne od sebe sama, abych Ti zcela pat-
řil.“27 Amen.

27 Viz Katechismus katolické církve, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, str. 73
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Třetí setkání 

Nevezmeš jména Božího nadarmo 

(Nezneužívej Boží jméno)28

 
V  rozjímání o Desateru ještě zůstaneme v hlubším uvažování nad mod-
loslužbou. Je velmi důležité toto téma poznat. Podnětem nám bude zla-
tý  býček,  o  kterém  mluví  kniha Exodus29. Tato  epizoda  má  přesný
kontext: poušť, kde lid očekává Mojžíše, jenž vystoupil na horu, aby při-
jal  poučení  od  Hospodina.  Co  je  to poušť?  Je  to  místo,  kde  kraluje
vratkost  a  nejistota.  Na  poušti  není  nic,  chybí  voda,  jídlo  i  přístřeší.
Poušť je obraz lidského života, jehož situace je nejistá a který postrádá
nedotknutelné záruky.  Tato nejistota budí v člověku základní úzkosti,
které  Ježíš  zmiňuje  v evangeliu:  »Co  budeme  jíst?  Co  budeme  pít?
Do čeho se oblečeme?«30. 

Tyto  starosti  vyvolává  poušť  a  na  ní  se  vznítí  modloslužba.  Proč?
Mojžíš, který vystoupil na horu, se dlouho nevracel31. Zůstal tam čtyři-
cet  dnů  a  lidé  se  rozmrzeli.  Postrádali  oporu,  kterou  představoval
Mojžíš, lídra, bezpečného vůdce, což se stalo neudržitelným. Lid proto
požádal  o  viditelného bůžka,  aby  se mohl  identifikovat  a  orientovat.
Upadli  do  léčky.  Áronovi  řekli:  »Udělej  nám  bůžka,  který  by  šel
před námi«. Udělej nám vůdce. Lidská přirozenost,  aby se zbavila ne-
pevné pouště, hledá víru vlastní výroby. Když se Bůh neukazuje, udělá-
me si bůžka na míru: „Uctívání modly nepřináší riziko, že budeme povo-
láni k něčemu, co nás vytrhne z našich jistot, protože modly »mají ústa,
ale nemluví«32. Chápejme tedy, že modla je záminkou k tomu, abychom
do středu reality postavili sebe sama tím, že se klaníme dílu vlastních
rukou“33.

Áron žádosti lidu nedovede vzdorovat a zhotoví zlatého býčka. Na Blíz-
kém  východě  měl  ve  starověku  býček  dvojí  význam.  Jednak  znázor-
ňoval  plodnost  a  hojnost,  a  jednak  energii  a  sílu,  ale  především  je

28 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28069
    http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28108
29 Ex 32,1-8
30 Mt 6,31
31 Ex 32,1
32 Žl 115,5
33 Lumen fidei, 13
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ze zlata,  protože  je  symbolem  bohatství  a  úspěchu,  moci  a  peněz.
Velkými modlami jsou úspěch, moc a peníze! Jsou to ustavičná poku-
šení. Zlatý býček je symbolem všech tužeb, které vytvářejí iluzi svobo-
dy, avšak zotročují, protože modla vždycky zotročuje. Má podmanivost
a ty podléháš.

Všechno se ale rodí z neschopnosti důvěřovat Bohu, do Něho vkládat
jistotu a nechat na Bohu, aby dal touhám našeho srdce pravou hloubku.
To umožní snášet i slabost, nejistotu a vratkost. Vztah k Bohu nás činí
silnými ve slabosti, v nejistotě i vratkosti. Bez Božího vedení se snadno
upadá do modloslužby a spokojenosti  s ubohými ujištěními.  O tomto
pokušení čteme v Bibli neustále. Všimněte si, že vysvobodit lid z Egypta
za pomoci  znamení moci a lásky nedalo Bohu takovou práci. Obrovskou
námahu však vynaložil Bůh na odstranění „Egypta“ ze srdce lidu, tedy
na odstranění modloslužby z lidských srdcí. A Bůh stále pracuje na je-
jím odstranění z našich srdcí.  Obrovskou práci má Bůh s odstraněním
„onoho Egypta“, který si nosíme v sobě, kterým je podmanivost modlo-
služby.

Když  přijmeme  Ježíše  Krista,  který  ačkoli  bohatý,  stal  se  pro  nás
chudým34,  zjistíme, že uznání vlastní slabosti není neštěstím lidského
života,  nýbrž podmínkou otevření  se Tomu,  který  je  opravdu mocný.
Dveřmi slabosti vstupuje Boží spása35, mocí vlastní nedostatečnosti se
člověk  otevírá  Božímu  otcovství. Svoboda člověka  se  rodí  z uznání,
že pravý Bůh je jediný Pán. To umožňuje přijmout vlastní křehkost a od-
mítat modly vlastního srdce. My křesťané máme pohled upřený k ukři-
žovanému Kristu36, který je slabý, pohrdaný a zbavený všeho. V Něm se
zjevuje tvář pravého Boha, sláva lásky, a nikoli blyštivého klamu. Izaiáš
říká: „Jeho rány nás uzdravily“37. Byli jsme uzdraveni slabostí muže, kte-
rý byl Bůh. A svými slabostmi se můžeme otevřít Boží spáse. V Kristu
už není  naše  křehkost  prokletím,  nýbrž  místem  setkání  s Otcem
a zdrojem nové síly shůry.

V druhém přikázání jsme vyzýváni »Nezneužiješ jméno Hospodina, své-
ho Boha«38.  To chápeme jako výzvu neurážet Boží jméno a vyhýbat se
jeho  nepatřičnému  užívání.  Zaposlouchejme  se  do  těchto  slov  lépe.
Slovo »Nezneužiješ« tlumočí z hebrejštiny i z řečtiny dva výrazy. První
34 2 Kor 8,9
35 2 Kor 12,10
36 Jan 19,37
37 Iz 53,5
38 Ex 20,7
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znamená doslova „nebudeš brát na sebe, neponeseš“ a druhý „nadar-
mo, zbytečně“. Odkazuje k prázdnému obalu, k bezobsažné formě. Je to
charakteristika přetvářky, formalismu a lži; prázdné či nepravdivé užití
Božích slov či Božího jména.

Jméno znamená v Bibli vnitřní pravdu věcí, zejména lidí. Jméno nezřídka
znamená   poslání.  Například Abraham v knize Genesis39 a Šimon Petr
v evangeliích40 dostávají nové jméno na znamení změny jejich životního
směrování. Opravdové poznání Božího jména vede k proměně vlastního
života. Jakmile Mojžíš pozná Boží jméno, mění se jeho osudy41.

Boží  jméno  je  v hebrejských  obřadech  slavnostně  vysloveno  na Den
smíření  (Jom kipur),  a  lidu se dostává odpuštění,  protože skrze toto
jméno přichází do kontaktu s živým Bohem, který je milosrdenstvím.

Tedy  „brát  Boží  jméno“  znamená  brát  na  sebe  skutečnost  Boha,
navázat s Ním pevný a mocný vztah. Nám křesťanům toto přikázání při-
pomíná, že jsme pokřtění. Jak jsme byli pokřtěni? „Ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého“. To také říkáme pokaždé, když se znamenáme křížem,
abychom svoje každodenní konání žili v reálném a ryzím vztahu s Bo-
hem, tedy v Jeho lásce. Pokud jde o pokřižování, chtěl bych znovu zdů-
raznit: učte děti žehnat se pokřižováním. Učte je dělat znamení jména
Otce i Syna i Ducha svatého. Je to první úkon víry dítěte. Je možné se
ptát:  lze  na  sebe  vzít  Boží  jméno  pokrytecky,  jako  formalitu,  na-
prázdno? Odpověď je bohužel kladná: je to možné. Je možné mít k Bohu
falešný vztah. Ježíš to řekl oněm učitelům Zákona, kteří konali skutky,
nikoli však to, co chtěl Bůh. Mluvili o Bohu, ale neplnili Boží vůli. Ježíš
dává radu: „Jednejte podle toho, co říkají, nikoli podle toho, co dělají.“ Je
možné prožívat falešný vztah k Bohu, jako oni lidé. Ale toto Slovo Desa-
tera je pobídkou navázat s Bohem vztah, který nebude falešný a pokry-
tecký a ve kterém se svěříme Bohu vším, čím jsme. Dokud s Pánem ne-
riskujeme  život  a  rukou  nenahmatáme,  že  v Něm  spočívá  život,
tak vlastně pouze teoretizujeme.

Toto je křesťanství, které se dotýká srdcí. Proč se svatí dokáží tolik do-
tknout srdce? Jsou toho schopní, protože v nich spatřujeme to, po čem
naše srdce v hloubi touží: autenticitu, pravé vztahy, radikálnost. Je to
patrné i na oněch „světcích odvedle“, kterými jsou například mnozí ro-

39 Gn 17,5
40 srov. Jan 1,42
41 Ex 3,13-15
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diče,  kteří  dávají  dětem  příklad  důsledného,  prostého,  poctivého
a velkodušného života.

Bude-li více křesťanů, kteří na sebe budou brát Boží jméno bez přetvá-
řky  a  tak  praktikovat  první  prosbu  Otčenáše  „posvěť  se  jméno  tvé“,
bude se Boží zvěsti více naslouchat a stane se věrohodnější. Pokud náš
konkrétní život vyjevuje Boží jméno, je patrná krása křtu a velikost daru
eucharistie  jakožto  vznešeného  sjednocení  našeho  a  Kristova  Těla.
Krista v nás a nás v Něm! Sjednocení! To není přetvářka, to je pravda.
Není  to  papouškovaná mluva či  modlitba,  nýbrž modlitba srdce,  mi-
lování Pána.

Nikdo nemůže pohrdat sebou a špatně smýšlet o své existenci. Nikdo
a nikdy! Ať by udělal cokoli. Neboť jméno každého z nás spočívá na Kris-
tových  ramenou. On nás nese! Stojí za to brát na sebe Boží jméno, pro-
tože Bůh se ujal našeho jména až do dna, i špatnosti, která je v nás. Ujal
se nás, aby nám odpustil a vložil nám do srdce svoji lásku. Proto Bůh
v tomto přikázání prohlašuje: „Vezmi mne na sebe, protože já jsem tě
vzal na sebe“.

Kdokoli  může  vzývat  svaté  jméno  Pána,  který  je  věrný  a  milosrdný,
ať už  se  nalézá  v jakékoli  situaci.  Bůh  nikdy  neodmítne  srdce,  které
Jej upřímně vzývá.

Otázky a podněty k zamyšlení

1) Která z papežových myšlenek tě dnes nejvíce oslovila a proč?
2) Zamysli se a v modlitbě projdi ještě jednou tato slova: …„brát Boží

jméno“  znamená brát  na sebe skutečnost  Boha,  navázat  s Ním
pevný  a  mocný  vztah…  skrze  toto  jméno  člověk  přichází
do kontaktu s živým Bohem, který je milosrdenstvím…“ Co říkají
konkrétně  mně?  Situaci,  kterou  právě  žiju?  Jak  „přicházím“
do kontaktu s Bohem já?
Pokud chceš, poděl se o své poznání s druhými.

3) Znovu se vrať v přemýšlení  a  ztišení  ke slovům: Nikdo nemůže
pohrdat sebou a špatně smýšlet o své existenci.  Nikdo a nikdy!
Ať by  udělal  cokoli.  Neboť jméno  každého  z nás  spočívá
na Kristových  ramenou. On nás nesl! Stojí za to brát na sebe Boží
jméno, protože Bůh se ujal našeho jména až do dna, i špatnosti,
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která je v nás. Ujal se nás, aby nám odpustil a vložil nám do srdce
svoji lásku. Proto Bůh v tomto přikázání prohlašuje: „Vezmi mne
na  sebe,  protože  já  jsem  tě  vzal  na  sebe“.  Pokud  budeš  chtít,
popovídej si o tom s lidmi kolem sebe.

4) Ve  chvílích  osobní  modlitby  si  uvědom,  jak  zvládáš  nebo
nezvládáš svou slabost před Bohem? Co nebo kdo mi v tom brání
a  co  mi  naopak  pomáhá?  Pro  inspiraci  k osobní  modlitbě  si
připomeň  papežova  slova:  “…uznání  vlastní  slabosti  není
neštěstím  lidského  života,  nýbrž  podmínkou  otevření  se  tomu,
který je opravdu mocný. Dveřmi slabosti tedy vstupuje Boží spása
(srov. 2 Kor 12,10), mocí vlastní nedostatečnosti se člověk otevírá
Božímu otcovství. Svoboda člověka se rodí z uznání, že pravý Bůh
je  jediný  Pán.  To  umožňuje přijmout  vlastní  křehkost a odmítat
modly vlastního srdce…“

5) Vzpomenu si na situaci, kdy mi můj vztah k Bohu pomohl v těžké
situaci? Můžu se o to podělit s ostatními?

6) Jaký je můj vztah k Bohu, můžu říci,  co ho posílilo? Jak o tento
vztah  pečuji?  Poděl  se  s ostatními,  třeba  jim  budeš  moci  dát
dobrou inspiraci do jejich snažení.

7) Papež  mluví  o  tzv.  „světcích  odvedle“,  kterými  jsou  například
mnozí  rodiče,  kteří  dávají  dětem  příklad  důsledného,  prostého,
poctivého a velkodušného života. Byl v mém životě někdo, kdo mi
ukazoval  tento  příklad? Čemu jsem se od něj  naučil/a nebo se
chci  teprve  naučit?  Poděkuj  za  něj  v modlitbě  a  pověz  o  něm
ve společenství.  

Dokud  s Pánem  neriskujeme  život  a  rukou  nenahmatáme,  že  v Něm
spočívá život, tak vlastně pouze teoretizujeme.

Modlitby

Vlastními slovy poděkuj Bohu za to, že nic a nikdo nás nemůže oddělit
od Jeho lásky k nám a vyznej Mu, jaká je tvá cesta za Ním, s přijímáním
vlastních slabostí a spoléhání se na Jeho dobrotu.

Tohle malé povzbuzení je parafrází na jednu modlitbu z pesachové Ha-
gady zvaná Dajenů. Začtěte se, okuste a vizte. 42

42 https://www.kcmt.cz/mladez-stranka/za-kolik-stupnu-prokazaneho-dobra-musime-byt-bohu-vdecni/
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1. Kdyby nás Bůh miloval, ale Ježíš se nestal člověkem, nám by to bylo
stačilo.

2. Kdyby se Ježíš stal člověkem, ale neprožil celý život jako my, nám by
to bylo stačilo.

3. Kdyby Ježíš prožil celý život jako my, ale nezjevil nám Otce, nám by to
bylo stačilo.

4. Kdyby nám zjevil Otce, ale neuzdravil nemocné, nám by to bylo stači-
lo.

5. Kdyby uzdravoval nemocné, ale nekřísil mrtvé, nám by to bylo stači-
lo.

6. Kdyby křísil mrtvé, ale neproměnil vodu ve víno, nám by to bylo stači-
lo.

7. Kdyby proměnil vodu ve víno, ale nerozmnožil chleby a ryby, nám by
to bylo stačilo.

8. Kdyby rozmnožil chleby a ryby, ale nenasytil jimi zástupy, nám by to
bylo stačilo.

9. Kdyby nasytil zástupy, ale nedal nám sám sebe v Eucharistii, nám by
to bylo stačilo.

10. Kdyby nám daroval eucharistii, ale nezemřel za nás smrtí na kříži,
nám by to bylo stačilo.

11. Kdyby za nás dal svůj život na kříži, ale nevstal z mrtvých, nám by to
bylo stačilo.

12. Kdyby z mrtvých vstal,  ale nevstoupil  do slávy u Otce,  nám by to
bylo stačilo.

13. Kdyby vstoupil do slávy u Otce, ale nedal nám svého Ducha, nám by
to stačilo.

14. Kdyby nám dal svého Ducha, ale nedal nám své Evangelium, nám by
to bylo stačilo.

15. Kdyby nám své Evangelium dal, ale neotevřel nám bránu do Nebes-
kého Jeruzaléma, nám by to bylo stačilo.

Bůh nám prokázal více mnohonásobného dobra tím, že nás miluje, že se
stal  Ježíš  člověkem,  že  žil  náš život,  že  nám zjevil  Otce,  uzdravoval
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nemocné, křísil  mrtvé, vodu ve víno změnil,  chleby a ryby rozmnožil,
zástupy jimi nasytil, sám sebe nám v Eucharistii daroval za pokrm, ze-
mřel za nás na kříži, vstal z mrtvých, vstoupil do slávy, dal svého sva-
tého Ducha, dal své Evangelium, otevřel nám bránu nebe, aby nám po-
skytl smíření našich hříchů a nakonec aby nám dal plné společenství
sám se sebou. Amen.

Žalm 27

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl?

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
abych směl přebývat v Hospodinově domě
po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce,
doufej v Hospodina!

Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší tě; o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem
zde!  … tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a já tě dovedu na výšiny
země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hos-
podinova. 

Izaiáš 58,9.14 (Bible 21. století)
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Čtvrté setkání 

Pomni, abys den sváteční světil

(Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)43

Naše cesta Desaterem nás dnes přivádí k přikázání o dni odpočinku44.
Jeho dodržování se jeví snadně, což je ale chybný dojem. Odpočinout si
není jednoduché, protože existuje falešný a pravý odpočinek. Jak je mů-
žeme rozpoznat?

Dnešní společnost žízní po rozptýlení a dovolených. Značně rozkvétá
zábavní průmysl a reklamy vykreslují ideální svět jako veliký herní park,
kde se všichni baví. V současnosti převládá pojetí života, jehož těžiště
nespočívá v činnosti a práci, nýbrž úniku. Člověk vydělává, aby se po-
bavil  a  dosáhl  uspokojení.  Vzorem  a  symbolem  se  stává  úspěšný
člověk, který si může dovolit dostatek různorodého potěšení. Skrze tuto
mentalitu se ovšem sklouzává do nespokojenosti existence umrtvené
zábavou, která není odpočinkem, nýbrž odcizením a útěkem z reality.
Lidé si nikdy nedopřávali tolik odpočinku jako dnes, a přesto nikdy ne-
zakoušeli  takovou  prázdnotu  jako  dnes!  Zábava,  výlety,  cestování,
okružní plavby srdce nenaplní ani nevedou k odpočinku.

Slova Desatera hledají a nacházejí jádro problému a povahu odpočinku
osvětlují z jiného úhlu. Toto přikázání obsahuje jeden zvláštní prvek –
poskytuje totiž motivaci. Odpočinek v Hospodinově jménu má konkrétní
důvod: „V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno,
co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin dni sobotnímu
požehnal  a oddělil  ho jako svatý“45.  Odkazuje nás tak k závěrečnému
momentu stvoření, kde se říká: „Bůh viděl všechno, co udělal, a hle –
bylo to velmi dobré“46. Tehdy začíná den odpočinku, který je Boží rados-
tí z toho, co stvořil. Je to den kontemplace a požehnání.

„Co  je  tedy  odpočinek  podle  třetího  přikázání?  Je  to  chvíle  nazírání,
chval, a nikoli úniku. Je to čas, kdy pohlédneme na realitu a řekneme:

43 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28160
    http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28190
44 Ex 20, 8-11
45 Ex 20,11
46 Gn 1,31
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Jak je život krásný! Do protikladu vůči odpočinku, pojatému jako útěk
od reality,  staví  Desatero  odpočinek  jako  požehnání  reality.  Pro  nás
křesťany  je  středem  neděle,  den  Páně,  s  eucharistií,  což  znamená
„díkůvzdání“.  Je  to  den,  kdy  máme  Bohu  říci:  Děkuji.  Děkuji  ti,  Pane,
za život, tvé milosrdenství, všechny tvé dary. Neděle není dnem, který
by  vymazával  všechny  ostatní,  nýbrž  má  je  připomínat,  žehnat  jim
a smiřovat  se  životem.  Kolik  lidí,  kteří  mají  tolik  možností  k zábavě,
nežije v pokoji se svým vlastním životem. Neděle je dnem, kdy jej může-
me nastolit  a  říci:  Život je  cenný – není  snadný,  je  i  bolestný,  ale je
cenný“.

Bůh nás uvádí do ryzího odpočinku, což ovšem vyžaduje, abychom se
vzdálili všemu neblahému a nedávali se jím okouzlit47. Srdce se snadno
poddává neštěstí  a zdůrazňuje příčiny své nespokojenosti.  Požehnání
a radost v sobě naopak zahrnují otevřenost vůči dobru, která je dospě-
lou pohnutkou srdce. Dobro je laskavé a nikdy se nevnucuje. Je nutné se
pro ně rozhodnout.

Jsme to my, kdo si máme volit pokoj. Nelze jej nařídit a nedospívá se
k němu náhodou. Když se člověk zbaví trpkosti svého srdce, potřebuje
se  smířit  s tím,  od  čeho  utíká  –  s vlastním  životním  příběhem,  sku-
tečnostmi,  které  nechce  přijmout,  těžkými  údobími  své  existence.
Položím vám otázku: Smířil se každý z vás se svým životem? Zamyslete
se nad tím! Pravý pokoj totiž nespočívá v tom, že změníme svůj život,
nýbrž přijmeme a doceníme jej takový, jaký byl. Kolikrát jsme se už se-
tkali s nemocnými křesťany, kteří nás utěšili v takové vyrovnanosti, ja-
kou nenajdeme u požitkářů a hedonistů! A zaznamenali jsme, že prostí
a chudí lidé se radují z malých milostí s takovým štěstím, které mělo
příchuť věčnosti.

V páté knize Mojžíšově Pán říká: „Předkládám ti život nebo smrt, požeh-
nání nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty i tvoje potomstvo“48. Touto
volbou  je  Mariino fiat,  otevřenost  Duchu  Svatému,  kterou  kráčíme
ve stopách Krista, Toho, jenž se v nejdramatičtější chvíli odevzdal Otci
a nastoupil tak cestu vedoucí ke zmrtvýchvstání.

Kdy bude život krásný? Když o něm začneme dobře smýšlet, ať už je ja-
kýkoli. Když do něj prorazí pochybnost: že by snad všechno byla milost,
(jak nám připomíná svatá Terezie od Dítěte Ježíše, citovaná Bernano-

47 srov. Evangelii gaudium, 83
48 Dt 30,19
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sem v Deníku venkovského faráře) a když tato svatá myšlenka rozdrolí
zeď vnitřní nespokojenosti a zahájí pravý odpočinek. Život bude krásný,
když otevřeme srdce Prozřetelnosti a zjistíme, že v jednom z žalmů se
pravdivě říká: „Jen v Bohu odpočívá má duše“. Tato žalmistova věta je
pravdivá a krásná.

Desatero,  vyhlášené  v knize  Exodus,  se  v Deuteronomiu49 opakuje
v téměř  totožném  podání,  s výjimkou  onoho  dodatku,  který  vyjevuje
cennou odlišnost. Zatímco v Exodu je důvodem k odpočinku požehnání
stvoření, v Deuteronomiu odpočinek připomíná ukončení otroctví. Otrok
si  v den odpočinku  má oddechnout  stejně  jako  jeho  pán,  aby oslavil
památku osvobozující Paschy. Otrok totiž z podstaty svého postavení
nemůže  odpočívat.  Existují  různé  typy  otroctví  –  jak  vnějšího,
tak vnitřního.  Existuje vnější  donucení,  jímž se může stát útlak,  život
ochromený  násilím  či  jinou  nespravedlností.  Dále  je  tu  vnitřní
svázanost  –  kupříkladu  psychologické  bloky  a  komplexy,  povahová
omezení a další. Existuje odpočinek za takovýchto podmínek? Může si
vězněný a utlačovaný člověk zachovat svobodu? A může být svobodný
někdo, koho sužují obtíže? Existují lidé, kteří ve vězení žijí ve veliké du-
ševní svobodě. Pomysleme například na sv. Maxmiliána Kolbeho anebo
na kardinála Van Thuana, kteří nejtemnější sklíčenost proměnili ve svě-
telný  prostor.  Stejně  tak  existují  lidé  poznamenaní  značnou  vnitřní
křehkostí,  kteří  ovšem umějí  odpočívat  v milosrdenství  a  dokážou to
předávat.  Boží  milosrdenství  nás vysvobozuje.  Když se s ním setkáš,
získáváš velikou vnitřní svobodu a jsi schopen ji tlumočit. Proto je velmi
důležitá otevřenost vůči Božímu milosrdenství, abychom přestali otro-
čit sami sobě. Co je to tedy opravdová svoboda? Spočívá snad ve svo-
bodném rozhodování? To samozřejmě představuje určitou část svobo-
dy a je nutné vyvinout úsilí, aby bylo zaručeno každému muži a ženě50.
Dobře ale víme, že možnost jednat podle svých přání nestačí ke sku-
tečné svobodě, ani štěstí. Pravá svoboda je mnohem víc.

Existuje otroctví, které svazuje více než jakékoli vězení, zuřivý záchvat
či nátlak všeho druhu – je to otroctví vyvolané vlastním egem51. Mluvím
o lidech, kteří jako by se celý den shlíželi v zrcadle, aby viděli své ego,
které převyšuje jejich tělesnou výšku.  Jsou otroky svého „já“.  Ego se
může změnit v žalářníka, který mučí člověka, ať už je kdekoli, a působí
mu ten nejhlubší útlak, který se nazývá hřích, což není pouhé porušení
49 Dt 5,12-15
50 Gaudium et spes, 73
51 KKC, 1733
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zákoníku,  nýbrž  pokles  existence  do  otrockého  stavu52.  Hříchem  je,
v konečném důsledku, mluvit a jednat podle vlastního ega: „Ego, chtěl
bych udělat to či ono. Nezáleží mi na tom, zda jsou nějaké hranice, při-
kázání, ani na tom, zda je v tom láska.“ Ego, onen hřích.

Pomysleme například, jak ego působí v lidských žádostivostech – ne-
střídmý, chlípný, lakomý, hněvivý, závistivý, zahálčivý či pyšný člověk
otročí svým neřestem, které ho tyranizují a sužují. Nestřídmý člověk si
nikdy neoddechne, protože nenasytnost je pokrytectvím žaludku, který
je sice plný, ale tváří se jako prázdný. K nestřídmosti vede pokrytecký
žaludek. Nenasytný ani chlípný člověk nedojdou klidu, protože musí žít
v neustálé rozkoši; dychtění po majetku zase ničí lakomce, který neu-
stále schraňuje peníze a ubližuje druhým. Plameny hněvu a červotoč
závistivosti  ničí  lidské vztahy.  Spisovatelé říkají,  že závistí  zežloutne
tělo i duše, jako když má člověk žloutenku. Závistivcům zežloutla duše,
protože  nikdy  nemohou  mít  svěžest  duševního  zdraví.  Závist  vede
do záhuby.  Zahálčivost,  vyhýbající  se  každé  námaze,  zamezuje
schopnosti žít, a pyšný egocentrismus – ono ego, o kterém jsem mluvil
– vykopává příkop mezi sebou a druhými.

Kdo je tedy skutečný otrok, který nezná odpočinek? Člověk, který není
schopen milovat. Všechny zmíněné neřesti a hříchy nás vzdalují lásce,
zneschopňují milovat. Otročíme sami sobě a nemůžeme milovat, pro-
tože láska se vždy obrací k druhým. Třetí přikázání, které nás vyzývá,
abychom odpočinek slavili jako vysvobození, je pro nás křesťany proro-
ctvím o Ježíši Kristu, který zpřetrhal vnitřní pouta hříchu, aby člověka
uschopnil  k lásce.  Pravá  láska  je  pravou  svobodou  –  odpoutává
od vlastnictví, opětovně buduje vztahy, dokáže bližního přijmout a do-
cenit,  proměňuje  každou  námahu  v radostný  dar  a  uschopňuje
ke společenství.  Láska vysvobozuje – a to rovněž ve vězení,  slabosti
a omezenosti. Tuto svobodu jsme obdrželi od našeho Vykupitele, naše-
ho Pána, Ježíše Krista.

Otázky a podněty k zamyšlení

1) Která  z  papežových  myšlenek  mne  v tomto  přikázání  oslovila
nejvíce a proč?

52 srov. Jan 8,34; KKC, 1739

27

http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1739


2) Papežova otázka pro nás: Smířil se každý z vás se svým životem?
Zamyslete  se  nad  tím!  Vím,  že  pravý  pokoj  nespočívá  v tom,
že změním svůj život, nýbrž přijmu a docením jej takový, jaký byl?
Jak se mi to daří? Můžu se o to podělit s ostatními?

3) Daří se mi rozhodovat pro dobro, jak o tom píše Svatý otec? Znám
radost z malých milostí, která má příchuť věčnosti?

4) Nevnucuji  dobro,  které  můžu  žít,  ostatním?  Je  moje  jednání
laskavé, když se snažím druhým ukázat nějaké dobro? Myslí si to
i lidé  kolem  mne?  Můžu  se  někoho  z nich  zeptat?  Chci  se
dozvědět, co bych mohl/a na svém jednání změnit?

5) Podívej se, jestli nenacházíš příznaky otroctví ve svém životě. Buď
odvážný/á a trpělivě se ptej v modlitbě před milosrdným Bohem,
jestli  máš  v sobě  něco,  co  by  mohlo  ohrozit  tvou  svobodu
(nestřídmost,  chlípnost,  lakomství,  hněv,  závist,  zahálení
či pýchu). Pokud chceš, poděl se o něco z toho s ostatními. Třeba
uvidíte,  že bojujete  s obdobným  zlem  a  můžete  se  navzájem
povzbudit a inspirovat.

Modlitby

V modlitbě vlastními slovy předlož Bohu to, co ti toto přikázání ukazuje
ve tvém životě. Poděkuj za to, co se daří, a popros o pomoc, kde je po-
třeba.  Zvláště pros o milost přijmout svůj  život takový,  jaký je.  Pros
o vysvobození od všech vnějších i vnitřních otroctví a za to, ať se ti daří
slavit tvé vysvobození. 

Pane,  Ty přede mne předkládáš volbu mezi  životem a smrtí,  požeh-
náním a kletbou. Pomoz mi, ať si volím život, abych mohl žít já i moje
potomstvo. Děkuji ti, Pane, za život, za Tvé milosrdenství a všechny tvé
dary.  Uč mne znovu obdivovat a žasnout nad krásou Tvého stvoření
a chválit Tě v něm. Stůj při mně a pomáhej mi opakovaně se rozhodovat
pro dobro. Amen.

Právě v neděli!
Jak  se  mohlo  stát,  že  jsem  přišel  do  kostela  a  přitom  se  nezajímal
o souseda? 
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Přiznávám, že jsem chtěl splnit nedělní povinnost, abych jednou později
neměl potíže na onom světě.
Pane, provinil jsem se náboženským sobectvím, které myslí jen na zá-
chranu vlastní duše. Pane, smiluj se.

Podle Jana Merella53

Modlitba na nedělní ráno54

Modlitba  –  báseň  významného  francouzského  katolického  básníka
a dramatika Paula Claudela (1868-1955),  který strávil  nějaký čas jako
diplomat v Praze.

Amen! Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!
Jsem to já, jsem připraven!
Můj Bože, vstal jsem ze spánku a s Tebou jsem i v tento den!
Ležel jsem a spal jsem a v noci jako mrtev jsem byl.
Bůh pravil: „Budiž světlo!" a já procitl, jako by člověk výkřik vyrazil!
Procitl jsem a probudil jsem se a s povstávajícím dnem vstávám!
Můj  Otče,  jenž  jsi  mne  zplodil  před  Zorou,  do  přítomnosti  Tvé  se
odevzdávám.
Srdce mám svobodno, ústa čistá, na těle i na duchu lačen jsem.
Jsem zproštěn všech hříchů, jež vyzpovídal jsem jeden po druhém.
Prsten svatební je na mém prstě a má tvář je čista.
Jsem jako bytost nevinná, jež je si Tvou milostí jista.
Oč prosit Tebe, jenž nemůžeš mi dát to, co není Tvým!
O tento kus zlata, ražený jménem Césarovým, a slovo, jímž všem se
zalíbím.
Ale budu mít samo slunce, roztahuji paže až ke Tvé rozloze.
Vidím jako v den Nanebevstoupení Tvého zlatý bod na vysoké obloze.
Přijímám svět takový, jaký je, a měnit na něm nechci nic.
Hospodine, jen dej mi sám sebe, a já už nežádám si víc.
Polož na šest dní sedmý, jejž sobě jsi vyhradil po práci vší.
Není to Sobota, je to Neděle, a zvonit už budou k první mši!
Lucifer září zcela sám uprostřed na Východě opuštěném a novém.
Kohout zpívá a Maria Magdalena spěchá za Božím rovem.
Diamant vzduchu, jenž se rozvíjí! Zrození dne nadskutečné!
Přicházíš konečně, jitro mé svatby věčné!
Čas je krátký a slunce vyšedší za chvíli nastoupí vládu.
Proto, co učinit máme, učiňme bez odkladu.
53 https://www.kcmt.cz/res/archive/038/004326.pdf?seek=1472831499
54 https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=774
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Jak vážný a hbitý kněz, jenž se sbírá a šatí k svaté Oběti,
vystrojme se bez váhání a spěchu k té části služby, již je nám sdíleti.
Jak člověk, jenž právě byl učiněn, jak vynález nový a nedotčený,
každá  schopnost  ve  mně  má  předmět  svůj  a  každá  modlitba  je
nekonečné ceny.
Bože, jeden ve třech osobách, s Kristem, jenž na kříži ční v nebe,
Slovo, v němž pravdou všechno je, co říkáš, věřím v Tebe.
Ty jsi to Slovo dané a přikované hřeby železnými.
Nárok, v nějž složil jsem svou naději, činím rozpřaženými pažemi svými!
Já jsem prst v ráně Tvé, jsem ruka na srdci, jež svět Ti ranil.
Ty, jenž jsi všemohoucí, nejsi s to, bys mé lásce k Tobě bránil.
Ať obřad rychlý se dokoná, jímž na Tvé věčnosti účast mohu mít.
Nic není příliš krátké pro tu chvíli Boží v nás, jež nemůže rozdělena být.
Zachovejme tu přísahu mezi sebou, a abych se nerozptýlil, mě zapečeť.
Lidství Boha na mém jazyku, poznač mé srdce a původ můj teď.
V tento Sedmý den, jejž stanovil jsi po práci svrchované,
kde jinde bys odpočinul, ne-li v mém srdci, Pane?

Paul Claudel
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Páté setkání 

Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo
na zemi 55

Na cestě Desaterem přicházíme dnes k přikázání o otci a matce. Mluví
o povinné  úctě  k  rodičům.  Co znamená  slovo „ctít“?  Hebrejský  výraz
označuje slávu, hodnotu, doslovně „tíhu“,  soudržnost.  Není to otázka
vnějších forem, nýbrž pravdy. Biblicky ctít Boha znamená uznávat Jeho
reálnost,  počítat  s Jeho  přítomností,  což vyjadřují  také  liturgie  a  ná-
boženské předpisy. Hlavně to ale znamená, že se Bohu přikládá náleži-
té místo v životě. Ctít otce a matku proto znamená uznávat jejich dů-
ležitost také konkrétními skutky, které vyjadřují oddanost, náklonnost
a starostlivost. Nejde však pouze o to.

Čtvrté přikázání se vyznačuje příslibem odměny. Praví totiž: »Cti svého
otce i  svou matku, jak ti  přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys dlouho žil
a dobře se ti  vedlo v zemi, kterou ti  dává Hospodin,  tvůj  Bůh«56.  Úcta
k rodičům  vede  k dlouhému  a  spokojenému  životu.  Zmínka  o  „vy-
dařeném“  životě  se  v Desateru  vyskytuje  pouze  v  souvislosti  se
vztahem k rodičům.

Tato tisíciletá moudrost hlásá to, co humanitní vědy znají teprve o tro-
chu déle než jedno století, že totiž dětství poznamenává celý život. Ne-
zřídka lze snadno rozpoznat, zda někdo vyrůstal ve zdravém a vyvá-
ženém prostředí. Podobně je však možné postřehnout, zda má někdo
za sebou zkušenost opuštěnosti či násilí. Naše dětství je tak trochu jako
nesmazatelný inkoust, projevuje se v zálibách a způsobech, i  když se
třeba někdo snaží svoje rány z dětství skrývat.

Čtvrté přikázání však říká ještě víc. Nemluví o dobrotě rodičů, nevyža-
duje, aby otcové a matky byli dokonalí. Mluví o jednání potomků, nehle-
dě na zásluhy rodičů, a říká něco mimořádného a osvobozujícího: třeba-
že ne všichni rodiče jsou dobří a ne každé dětství je poklidné, všichni
potomci  mohou  být  šťastní,  protože  plný  a  vydařený  život  závisí
na vděčnosti vůči tomu, kdo nás přivedl na svět.

55 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28223
56 Dt 5,16
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Toto  přikázání  může  být  osvobozující  pro  mnoho  mladých  lidí,  kteří
za sebou  mají  bolestnou  minulost  a  ve  svém  mládí  snášeli  utrpení.
Mnozí  svatí  –  a  mnozí  křesťané  –  po  bolestném  dětství  prožili  pře-
krásný život, protože se díky Ježíši Kristu s životem smířili. Pomysleme
na  v říjnu  2018  kanonizovaného,  svatého  Sulprizia57,  mladíka,  který
dokonal svůj život v 19 letech, smířen s mnohým utrpením, protože měl
čisté  srdce  a  nikdy  svoje  rodiče neodvrhnul.  Pomysleme na svatého
Kamila de Lellis, který na neuspořádaném dětství postavil život lásky
a služby;  a  vzpomeňme  na  svatou  Josefinu  Bakhitu,  která  vyrůstala
v úděsném  otroctví,  anebo  na  bl.  Carla  Gnocchiho,  chudého  sirotka,
i na svatého Jana Pavla II.,  jehož v útlém dětství  poznamenala ztráta
maminky.

Člověk, ať už má za sebou jakoukoli minulost, dostává tímto přikázáním
směr vedoucí ke Kristu. V Něm se totiž ukazuje pravý Otec, který nám
umožňuje »narodit se znova«58. Hádanky našich životů osvětluje objev,
že nás Bůh odjakživa připravuje, abychom vedli život Jeho dětí a každý
náš skutek byl posláním, obdrženým od Něho.

Naše  zranění  se  stávají  mocnou  silou,  když  skrze  milost  objevíme,
že pravou hádankou už není „proč“ mne něco potkalo, nýbrž „pro koho“.
K jakému  dílu  mne  Bůh  utvářel  mým  životním  příběhem?  Tady  se
všechno obrací, všechno se stává cenným, všechno se stává konstruk-
tivním. Moje zkušenost,  ačkoli  smutná a bolestná,  se ve světle lásky
může pro někoho stát zdrojem uzdravení. Proto můžeme svoje rodiče
začít  ctít  ve  svobodě  dospělých  potomků  a  shovívavě  přijímat  jejich
omezení.  

Ctít rodiče! Vždyť nám předali život! Pokud ses svým rodičům vzdálil,
vynasnaž se a vrať se k nim, možná jsou staří, dali ti však život. Bývá
mezi námi zvykem říkat ošklivosti i nadávky. Prosím vás, nikdy, nikdy
neosočujte rodiče druhých. Nikdy neútočte na maminku, nikdy na ta-
tínka! Přijměte tento vnitřní postoj: Ode dneška nebudu nikdy osočovat
něčí  maminku  nebo  něčího  tatínka.  Vždyť  předali  život!  Nesmějí  být
znehodnocováni.

O lásce k rodičům píše i sv. Augustin: „Kristus tě učí, abys od svých rodi-
čů odešel a zároveň je měl rád. Rodiče jsou milováni řádně a v duchu
víry,  pokud  se  jim  nedává  přednost  před  Bohem.  „Kdo  miluje  otce

57 Více o něm zde https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181023novi-svetci-nunzio-sulprizio
58 Jan 3,3-8
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i matku více nežli mne, není mne hoden.“59 Zdá se, že tě těmito slovy vy-
bízí,  abys  je  nemiloval,  ale  on  tě  naopak  nabádá,  abys  je  miloval.
Augustin  mohl  totiž  říci:  „Kdo miluje otce i  matku,  není  mne hoden“,
ale neučinil tak, aby nemluvil proti Zákonu, který dal Bůh. Vždyť On sám
skrze svého služebníka Mojžíše dal Zákon, kde je psáno: „Cti svého otce
i matku“. Nepopřel tento zákon, nýbrž potvrdil.  Naučil tě řádu, neod-
stranil  povinnost lásky k rodičům, když řekl:  Kdo miluje otce i  matku
více nežli  mne. Má je tedy mít rád, ale ne více než Jeho. Bůh je Bůh,
člověk je člověk. Miluj rodiče, poslouchej rodiče, cti rodiče, ale povolá-li
tě  Bůh  k důležitějšímu  poslání,  ve  kterém  by  náklonnost  k rodičům
mohla být na překážku, zachovej řád a neodstraň lásku.

Tento podivuhodný život křesťanské víry nám byl nabídnut, nikoli vnu-
cen. Narodit se znovu v Kristu je milost, která se přijímá svobodně60; je
to poklad našeho křtu, ve kterém máme růst působením Ducha svatého
i svého jediného Otce, který je v nebi61.

Naše  zranění  se  stávají  mocnou  silou,  když  skrze  milost  objevíme,
že pravou hádankou už není „proč“ mne něco potkalo, ale „pro koho“.
K jakému dílu mne Bůh utvářel mým životním příběhem?

Otázky a podněty k zamyšlení 

1) Jak  tíhnu  ke  svým  rodičům?  Jak  soucítím  se  svými  rodiči?
Pochopil/a jsem a přijal/a, proč jednali tak, jak jednali?

2) Jaké mají moji rodiče v mém životě místo? Zkus si to představit
na škále od 0 do 10 s tím, že 0 je něco jako „nemyslím na ně vůbec,
vymazal/a jsem je ze svého života“ a 10 rovná se „jsme jako jedno
tělo“. Neobávejte se při představě, kde asi na této škále jste, to
reálně pojmenovat, např.: jsem vděčný/á za to, co mi dali, jsou mi
příkladem, jak řešili své problémy, nebyli pro mne oporou, musel/
a  jsem  si  na  hodně  věcí  přijít  sama,  naše  vztahy  se  hodně
proměňovaly,  snažím se je víc pochopit,  musím si  hodně dávat
pozor,  aby  mi  nevstupovali  do  mého  života,  nepřikazovali  mi,
i když jsem už dospělý/á apod.

59 Srov. sv. Augustin, Quaestionum septemdecim in Evangelium secundum Matthaeum liber unus, 72, A, 4
60 Jan 1,11-13
61 Mt 23,9; 1 Kor 8,6; Ef 4,6
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3) Uvědomuji  si,  vidím,  jak  se  na  mě  mé  dětství  „podepsalo“,  viz
papežova slova o nesmazatelném inkoustu? Podařilo se mi na to
přijít a s Boží pomocí i případně něco „překreslit“? Můžu si o tom
popovídat v modlitbě s Bohem a pak případně s někým blízkým?
Pokud chcete, můžete o tom říci i lidem ve společenství.

4) Jak  vnímám  slova  v textu,  že  toto  přikázání  nevyžaduje,
aby rodiče byli  dokonalí,  a mluví  především o jednání  potomků,
bez ohledu na zásluhy rodičů?

5) Věřím  nebo  zažívám  to,  že  můžu  být  šťastný/á,  protože  jsem
došel/a k vděčnosti za ty, kteří mne přivedli na svět? Můžu o tom
podat svědectví i jiným, pokud by chtěli naslouchat?

6) Poslední  otázka  je  přímo  od  papeže:  Naše  zranění  se  stávají
mocnou silou,  když skrze milost objevíme, že pravou hádankou
už není,  „proč“  mne něco potkalo,  ale „pro koho“.  K jakému dílu
mne Bůh utvářel mým životním příběhem?

Modlitby

Vlastními  slovy  se  pomodlete  za  své  rodiče  i  za  sebe,  za  Boží  plán
s vámi, s celou vaší rodinou. 

Pane, děkuji Ti za to, že Ty jsi mne první chtěl a poslal jsi mne na tento
svět do rodiny, kde jsem se narodil.  Prosím, žehnej mým rodičům. Ty
sám je nejlíp znáš, víš, jací jsou a s čím zápasili. Obejmi je a dej, ať Ti
můžou být nablízku. Prosím, pomáhej i mně poznat, k jakému životnímu
příběhu  mne  utváříš,  a  ať  poznávám  a  vidím  Tvé  konkrétní  stopy
ve svém životě. Otče náš.

Modlitba sv. Kamila de Lelis

Ty,  můj  Pane,  moje  srdce,  moje  duše,  co  ode  mne  žádáš?  Co  můžu
pro Tebe udělat? 

Vidět Krista v nemocných je dobré, ale k dokonalosti patří to, že Ho vidí-
me tak, jak Ho vidí Panna Maria; že Ho vidíme očima Jeho Matky, miluje-
me srdcem Jeho Matky. V jistém smyslu musíme Panně Marii přes nás
umožnit,  aby se znovu mohla postarat s celou svou mateřskou ode-
vzdaností o svého Syna, dále žijícího v nemocných.
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Šesté setkání 

Nezabiješ 

(Nebudeš vraždit)62

Dnešní  katecheze  je  věnována  pátému  přikázání:  Nezabiješ.  Jsme
už v druhé části Desatera, která se týká vztahů k bližnímu; a toto při-
kázání se svou stručnou a rozhodnou formulací  vypíná jako obranná
hradba základní hodnoty mezilidských vztahů, totiž hodnoty života63.
„Lidský život je posvátný, protože již od svého počátku je výrazem Boží-
ho stvořitelského díla a má stále zvláštní  vztah ke Stvořiteli,  jenž je
jeho jediným cílem. Jen Bůh je Pánem života od jeho počátku až do kon-
ce. Nikdo si za žádných okolností nemůže osobovat právo přímo zničit
nevinnou lidskou bytost.“64 

Dalo by se říci, že pojítkem veškerého zla, páchaného ve světě, je pohr-
dání životem. Život napadají války, organizace těžící z člověka, spekula-
ce se stvořením a skartační  kultura a vůbec všechny systémy,  které
podrobují lidskou existenci prospěchářským kalkulům, zatímco ostudný
počet  lidí  žije  v podmínkách  nehodných  člověka.  O  tom  všem  čteme
v novinách a slyšíme v televizi. Jedná se o pohrdání životem, tedy urči-
tým způsobem o jeho zabíjení.

Rozporuplný přístup k lidskému životu rovněž povoluje jeho usmrcení
v mateřském lůně, a sice ve jménu ochrany jiných práv. Jak ovšem může
být terapeutický, civilní či prostě lidský skutek, který ničí nevinný a bez-
branný život v jeho rozkvětu? Zeptám se vás: Je správné odstranit lid-
ský život,  aby se vyřešil  nějaký problém? Co si  o tom myslíte? Je to
správné? (Odpověď: Ne!) Je správné zavolat nájemného vraha, aby se
problém  vyřešil?  (Odpověď:  Ne!) Něco  takového  nelze,  není  správné
zbavit se člověka, byť maličkého, aby se tím něco vyřešilo. Je to, jako
bychom si na vyřešení problémů najali nájemného vraha.

Odkud toto všechno pochází?  Z hloubi  čeho se rodí  násilí  a odmítání
života? Ze strachu. Přijetím druhého totiž vzdorujeme individualismu.

62 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28327
    http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28362
63 Mdr 11, 24-26
64 Kongregace pro nauku víry, instr. Donum vitae, 76-77
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Pomysleme například na situace, kdy vyjde najevo, že rodící se život je
nositelem postižení,  třeba i  vážného. V takových dramatických přípa-
dech potřebují rodiče skutečnou blízkost a solidaritu, aby se vyrovnali
s touto realitou a překonali  pochopitelné obavy.  Namísto toho se jim
často dostává unáhlených rad k přerušení těhotenství, což je slovní ob-
rat pro to, jak s někým přímo skoncovat.

Nemocné  dítě,  které  se  jeví  jako  problém,  je  ve  skutečnosti  darem,
jímž mne Bůh vymaňuje z egocentrismu a dopřává mi růst v lásce. To-
též platí o každém potřebném člověku na této zemi, senioru vyžadují-
cím péči  anebo mnoha chudých,  kterým se stěží  daří  jít  životem dál.
Zranitelný život nám ukazuje východisko, cestu k záchraně z existence
zaměřené jen na sebe, a odkrývá nám radost z lásky. Zde bych se rád
pozdržel  a  poděkoval  nesčetným  dobrovolníkům,  silnému  italskému
dobrovolnickému hnutí, které je nejmohutnější, jež jsem kdy poznal. Dě-
kuji.

Co  člověka  vede  k odmítnutí  života?  Jsou  to  modly  tohoto  světa  –
peníze  (lépe  se  toho  člověka  zbavit,  protože  by  to  moc stálo),  moc
a úspěch. Při hodnocení života jsou to chybné veličiny, protože jediným
autentickým měřítkem je zde láska. Láska, jíž Bůh miluje život – to je
měřítko. Láska, kterou Bůh miluje každý lidský život.

V čem  tedy  spočívá  kladný  smysl  přikázání  „Nezabiješ“?  V tom,
že Bůh miluje život, jak jsme před chvílí slyšeli v biblickém čtení. Tajem-
ství života se nám odhaluje tak, jak s ním nakládal Boží Syn, který se
stal člověkem a na kříži přijal vyvrženost, slabost, chudobu a bolest65.
V každém nemocném dítěti, slabém starci, zoufalém migrantovi, v kaž-
dém křehkém a ohroženém životě nás Kristus hledá66, hledá naše srdce,
aby v něm vyjevil radost z lásky. Vyplatí se přijmout každý život, pro-
tože každý člověk má cenu Kristovy krve67. Nelze pohrdat tím, co Bůh
tolik miloval!

Musíme  říci  mužům  a  ženám  tohoto  světa:  Neopovrhujte  životem!
Cizím, ale také vlastním, neboť také na něj se vztahuje přikázání: „Neza-
biješ“. Mnoha mladým lidem je třeba říci – neznevažuj svou existenci!
Přestaň s odmítáním Božího díla! Ty jsi Boží dílo! Nepodceňuj se, nepo-
hrdej sám sebou v závislostech, které tě zničí a přivedou ke smrti!

65 Jan 13,1
66 Mt 25,34-46
67 1 Pt 1,18-19
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Ať nikdo nepoměřuje život podle klamů tohoto světa, nýbrž ať každý
přijme sám sebe i druhé ve jménu Otce, který nás stvořil, Boha, milující-
ho život. To je krásné – řekněme to všichni společně. Bůh milující život.
Záleží mu na nás tolik, že za námi poslal svého Syna. „Neboť tak Bůh
miloval  svět“,  říká  evangelium,  „že  dal  svého  jednorozeného  Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“68.

Zdůraznili  jsme  již,  jak  toto  přikázání  vyjevuje  vzácnost,  posvátnost
a nezcizitelnost lidského života v Božích očích. Nikdo nemůže pohrdat
životem druhého ani svým vlastním. Člověk totiž v sobě nese Boží ob-
raz a je předmětem jeho nekonečné lásky, bez ohledu na situaci, v níž
byl povolán k bytí.

V evangelním úryvku z 1 Jan 3,15, nám Ježíš ukazuje, že toto přikázání
má  ještě  hlubší  smysl.  Prohlašuje  totiž,  že  před  Božím  soudem  je
dokonce i hněv namířený proti bratru jistou formou vraždy. Proto apoš-
tol Jan píše: „Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah“69. Ježíš se však
nezastavuje pouze u tohoto a ve stejné logice dodává, že rovněž urážka
a pohrdání může zabíjet. A my jsme zvyklí nadávat. Nadávky nás napa-
dají se snadností, s jakou dýcháme. Ježíš ovšem říká: „Dost, protože na-
dávka  ubližuje,  zabíjí“.  Stejně  je  to  s pohrdáním.  Když  pohrdám
člověkem, zabíjím jeho důstojnost jako lidské osoby.  Bylo by krásné,
kdybychom toto Ježíšovo učení nechali vstoupit do mysli a srdce a kdy-
by každý z nás řekl:  „Nebudu nikdy nikoho urážet“.  Bylo by to pěkné
předsevzetí,  protože Ježíš nám říká:  „Podívej,  pokud někým pohrdáš,
pokud druhého urážíš a nenávidíš, je to vražda.“

Žádný lidský mravní kodex neklade tak různé činy na stejnou úroveň
a nepřičítá jim stejný stupeň odsouzení.  A v souladu s tím Ježíš vybízí
dokonce k přerušení obětního rituálu v chrámu, pokud se rozpomene-
me, že někdo z bratří má něco proti nám, a chce, abychom ho vyhledali
a smířili se s ním. Také my, když jdeme na mši, měli bychom mít tento
postoj smíření vůči lidem, s nimiž jsme měli problémy. I vůči těm, o kte-
rých jsme špatně smýšleli,  které jsme uráželi.  Často se stává,  že  se
před začátkem mše vedou řeči a mluví se špatně o druhých. To by se dít
nemělo. Pomysleme na to, jakou váhu přikládá Ježíš urážce, pohrdání
a nenávisti. Klade je na stejnou rovinu s vraždou!

Co Ježíš zamýšlí sdělit, když vztahuje páté přikázání rovněž na tyto pří-
pady? Život člověka je ušlechtilý, velice křehký a skrývá se v něm „já“,
68 Jan 3,16
69 1 Jan 3, 15
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které není méně důležité než jeho fyzická existence. K narušení dětské
nevinnosti  přece stačí jedna nevhodná věta. Ženu může zranit pouhé
chladné  gesto.  Srdce  mladého  člověka  zlomí,  upřeme-li  mu  důvěru.
Pouhá ignorance dokáže člověka zdrtit. Lhostejnost zabíjí. Je to jako říci
druhému člověku: „Jsi pro mne mrtvý“, je to vražda, která se odehrává
v srdci.  Neláska  je  prvním  krokem  k vraždě  a  „nezabiješ“  je  prvním
krokem k lásce.

Na počátku Bible čteme strašlivou větu, která vyšla z úst prvního vraha,
Kaina, jako odpověď na Hospodinovu otázku, kde je jeho bratr. Kain od-
větil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“70. Takto mluví vrazi:
„netýká se mne to“, „to je tvoje věc“ a podobně. Pokusme se odpovědět
na tuto otázku: Jsme strážci svých bratří? Ano, jistěže jsme! Jsme stráž-
ci druhých! To je cesta života, cesta k nevraždění.

Lidský život potřebuje lásku. Jaká láska však je autentická? Ta, kterou
nám ukázal Kristus, totiž milosrdenství. Láska, bez níž se neobejdeme,
je ta, která odpouští a přijímá toho, kdo nám ublížil. Nikdo z nás nemůže
přežít  bez milosrdenství,  všichni  potřebujeme odpuštění.  Pokud tedy
vraždit  znamená  někoho  ničit,  utiskovat  či  odstraňovat,  „nezabiješ“
naopak znamená pečovat, doceňovat a zahrnovat. A také odpouštět.

Nikdo nesmí klamat sám sebe a myslet si: „Já jsem v pořádku, protože
nedělám nic špatného.“ Nerosty nebo rostliny – dlažba, kterou máme
pod nohama -  mají tento druh existence, člověk však nikoli. Od člověka
se žádá více. Máme konat dobro, pro každého je připraveno jiné, každý
to své,  které  nás teprve  činí  sebou samými.  „Nezabiješ“  je  pobídkou
k lásce a milosrdenství, je povoláním žít podle Pána Ježíše, který za nás
dal život a byl  pro nás vzkříšen.  Kdysi  jsme tady na náměstí  všichni
společně opakovali větu jednoho světce na toto téma. Možná nám bude
nápomocná: „Nečinit zlo je dobrá věc. Ale nečinit dobro není dobré“. Vž-
dycky máme činit dobro, jít dál.

On, náš Pán, který svým vtělením posvětil  naši existenci,  On, který ji
učinil drahocennou svou krví, On, „Původce života“71, díky němuž je kaž-
dý člověk Otcovým darem. V Něm, v jeho lásce silnější než smrt a skrze
moc Ducha, kterou nám Otec dává, můžeme přijímat přikázání „nezabi-
ješ“  jako  nejdůležitější  a  nejzásadnější  pobídku:  Nezabiješ  totiž  zna-
mená povolání k lásce.

70 Gen 4,9
71 Sk 3,15
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Otázky a podněty k zamyšlení

1) Otázky od papeže: Je správné odstranit lidský život, aby se vyřešil
nějaký problém? Co si o tom myslíte? Je to správné? (Odpověď:
Ne!) Je správné zavolat nájemného vraha, aby se problém vyřešil?
(Odpověď:  Ne!)  Zamyslete  se  nad  otázkou  i  šířeji,  je  řešením
ukončit život nemocného, aby nekomplikoval život rodině, aby se
vyhnul tomu, čeho se bojí, např. bolesti, nebo toho, že se nebude
ovládat a ztratí svou důstojnost? Pokud chcete, povídejte si o tom
ve  společenství  a  vždy  se  snažte  nehledat  odsouzení,  ale  jak
bychom mohli pomoci, co může kdo z nás udělat. 

2) Četli jsme, že násilí a odmítání života se rodí ze strachu. Postav se
v upřímnosti v modlitbě před Pána a podívej se do sebe. Hledej,
z čeho  všeho  máš  strach,  pokud  jde  o  lidi  kolem  tebe.  Např.
Obáváš se lidí  jiných,  než jsi  ty? Máš strach z toho,  že ti  může
někdo  ublížit,  nějak  tě  znevážit,  zesměšnit?  Je  tvojí  obavou to,
že tě  lidé  nepřijmou,  že  jsi  horší  než  druzí,  že  se  budeš
vyčleňovat?  Apod.  Hledej  a  pros Pána,  aby ti  ukázal,  co  v sobě
nosíš, a pomohl ti to i v Jeho lásce uzdravovat. Pokud máš blízké
lidi,  kterým  důvěřuješ,  zkus  si  s nimi  o  tom  popovídat,  možná
zjistíš, že podobné strachy nosí i někdo jiný, do koho bys to nikdy
neřekl.

3) Zažil  jsem  nebo  zažívám  ve  svém  životě  vážnou  delší  nemoc
dítěte  nebo  někoho  z rodiny?  Zkus  se  v této  situaci  zastavit
a vzpomenout si, čeho ses obával/a nebo obáváš a taky čemu tě
tato situace naučila, jestli ti i něco dala. Poděl se o to s ostatními
ve společenství.  Může  jít  o  tvou  zkušenost  nebo  zkušenost,
kterou ti někdo ze svého života vyprávěl. 

4) Podle  čeho  hodnotím  svůj  život  nebo  životy  svých  blízkých?
(Např.  hmotné  zajištění,  co  se  podařilo  dosáhnout  v práci,
co umím  apod?)  Jak  rozumím  tomu,  když  papež  říká,  že  tím
nejlepším  měřítkem  mého  života  je  láska?  Promluv  o  tom
co nejkonkrétněji s druhými ve společenství. 

5) Papež  nám  říká,  že  přikázání  nezabiješ  se  týká  i  mého  života.
Projdi si v modlitbě a vyznej případně i ve zpovědi, kde svůj život
ohrožuješ a zkracuješ (např.  škodlivé návyky,  velký stres,  málo
odpočinku, podceňování nebezpečí, snaha vše si zabezpečit sám/
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a atd.) Pokud sám/a nevíš, zeptej se svých nejbližších, budou jistě
vědět, čeho si všímají, co vidí. 

6) Přečti  si  úryvek z 1  Jan 3,15  o  hněvu  namířeném proti  bratrovi.
Sem patří i nadávka, pohrdání nebo urážka. Je to v tvém životě?
Jak to lze změnit a přiblížit se ke druhému? 

7) Papež  se  nás  ptá:  Jsem  strážcem  svých  bratří?  Snažím  se
o smíření  s lidmi,  se  kterými  jsem  měl  já  nebo  moji  blízcí
problémy,  jak konkrétně?  Poděl  se  o  své  snahy  a  zkušenosti
s ostatními. Jaká je tvoje cesta života, cesta k nevraždění?

8) V osobní modlitbě v tichu hledej, jak se v mém životě konkrétně
odráží  papežova  slova:  „…máme  konat  dobro,  pro  každého  je
připravené jiné (našel jsem to své?), které nás teprve činí sebou
samými.“ 

Modlitby

Vlastními  slovy  poděkuj  Bohu  za  dar  svého  života  a  života  svých
drahých. Pros Jej, aby ti pomohl stát se tím, kým máš být s užitím všech
darů a dober, které jsi od Něj dostal/a. Můžete se také tuto modlitbu
pomodlit společně jako rodina a vyjmenovat nahlas to, co se vám jako
rodině daří, co může obohacovat druhé.

Bože, nikdo z nás nemůže přežít bez milosrdenství a každý z nás po-
třebuje  odpuštění  lidí,  Tvé  i  své.  Prosíme,  veď  nás  po  cestě  života,
abychom nezabíjeli druhé ani sebe urážkou, znevažováním nebo pohr-
dáním.  Dávej  nám  sílu,  abychom  se  vždy  postavili  na  stranu  života
a nenechali se zastrašit žádnou obavou a strachem z nejistoty a jina-
kosti.  Veď  nás,  ať  nepoměřujeme  svůj  život  ani  život  nikoho  jiného
klamnými měřítky dnešní společnosti. Ať víme a také žijeme podle toho,
že jsi mne i lidi kolem mne stvořil pro sebe, pro Boha, který miluje život.

Z křížové cesty se sv. Janem Pavlem II. u 12. zastavení Pán Ježíš umírá
na kříži, Koloseum, Řím 21. dubna 2000

Pane Ježíši Kriste, Tys ani v okamžicích umírání nebyl lhostejný k osudu
člověka a spolu se svým posledním dechem jsi v lásce svěřil Otcovu mi-
losrdenství lidi všech dob i s jejich slabostmi a hříchy. Naplň nás a bu-
doucí  generace  Duchem  lásky,  aby  v nás  nezničila  plody  Tvé  smrti
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lhostejnost.  Tobě,  ukřižovaný Ježíši,  Boží  Moudrosti  a Moci,  buď čest
a sláva na věky. Amen.72

Modlitba pozůstalých

Hospodine, nauč nás počítat naše dny, abychom získali moudrost srdce.
Víme, že jsme pouze prach a v prach se obrátíme, ale věříme. Věříme,
že se ve Tvých rukou a pod Tvou ochranou stává i prach našeho života
velikou hodnotou a velkým dílem. Skláníme se před Tebou. Potřebuje-
me  být  ve  Tvé  blízkosti.  Naše  naděje  se  obrátily  v  prach  ve  chvíli,
kdy jsme pocítili ledový dotek smrti. Mnohé otázky zůstávají před námi
bez odpovědi, která by nás plně uspokojila. Ale jedno víme s jistotou:
ten, kdo se naučí počítat dny svého života, ten, kdo je vloží do Tvých ru-
kou, ten, kdo svou naději opírá o Tvé Slovo, nikdy nemůže být zahanben
a nikdy není beznadějně sám. Nechť nás pravda a moc Tvého Slova po-
zvedá z prachu nepřehledna, z našeho trápení a bolesti do světla Tvé
blízkosti a lásky. Amen.73

72 https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/
krizove-cesty/krizova-cesta-s-janem-pavlem-ii
73 https://www.sceav.cz/cs/modlitba/item/909-modlitby-pro-r%C5%AFzn%C3%A9-p%C5%99%C3%ADle
%C5%BEitosti?start=10
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Sedmé setkání

Nesesmilníš  

(Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou)74

V cyklu  našich  katechezí  o  Desateru  dnes  přicházíme  k šestému  při-
kázání, které se týká citové a pohlavní sféry a zní: „Nezcizoložíš“. Bez-
prostředně odkazuje k věrnosti,  takže žádný lidský vztah postrádající
věrnost  a  oddanost  není  autentický.  Nelze  milovat  pouze,  dokud  to
„konvenuje“;  láska se vyjevuje teprve za hranicí  vlastního prospěchu,
v bezvýhradném sebedarování. Jak praví Katechismus: „Láska chce být
definitivní. Nemůže být »až do nového rozhodnutí«.75“

Věrnost  je  vlastností  svobodného,  zralého  a  zodpovědného  lidského
vztahu. Také přítel prokazuje autenticitu tím, že zůstává přítelem za ja-
kýchkoli okolností, jinak jím není. Kristus zjevuje autentickou lásku, žije
z bezmezné Otcovy lásky, na jejímž základě je věrným přítelem, který
nás přijímá, i když chybujeme, a vždycky chce naše dobro, i když si jej
nezasluhujeme.

Lidská bytost potřebuje být milována bezpodmínečně, a komu se nedo-
stane  takovéhoto  přijetí,  nosí  v sobě  jakousi  neúplnost,  často  nevě-
domky. Lidské srdce se snaží zaplnit toto prázdno náhražkami, přijímá
kompromisy a průměrnost, které mají pouze matnou příchuť lásky. Ne-
bezpečím je nazývat „láskou“ nezralé a nedospělé vztahy v iluzi, že se
světlo života nachází v něčem, co je v nejlepším případě pouze jeho od-
leskem.

Tak  dochází  k přecenění  například  fyzické  přitažlivosti,  jež  je  sama
o sobě Božím darem, ale jejímž účelem je připravit cestu autentickému,
věrnému a osobnímu vztahu. Jak říkal svatý Jan Pavel II., člověk „je po-
volán k plné  a  zralé  spontánnosti  ve  vztazích,“  která  „je  postupným
plodem  rozlišování  impulzů  vlastního  srdce“.  Je  něčím,  čeho  se  do-
sahuje,  poněvadž  každý  člověk  „se  musí  vytrvale  a  důsledně  učit,
co znamená tělo“76.

74 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28400
    http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28441
75 KKC, 1646
76 Katecheze z 12. listopadu, Teologie těla, Paulínky, 4. vydání, Praha 2012, str. 227
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Povolání k manželskému životu proto vyžaduje přesné rozpoznání kva-
lity vztahu i  období zasnoubení,  aby mohlo být ověřeno. Pro udělení
svátosti  manželství  musí  ve  snoubencích  uzrát  jistota,  že  v jejich
vztahu je Boží ruka, která je předchází, doprovází a umožňuje jim říci:
„Kristovou milostí  slibuji,  že  ti  budu vždycky  věrný“.  Nemohou slíbit,
že si budou věrní v „radosti i bolesti, zdraví i nemoci“ a mít se rádi a ctít
se po celý život pouze na základě dobré vůle či  naděje,  že „to bude
fungovat“. Potřebují stanout na pevné půdě věrné Boží Lásky.

K tomu je zapotřebí důkladné přípravy před přijetím svátosti manžel-
ství  a  řekl  bych  jakýsi  katechumenát,  protože  ve  hře  je  celý  život
a s láskou si nelze zahrávat, nestačí tři či čtyři přednášky ve farnosti,
nestačí.  A odpovědnost za tuto předstíranou přípravu padá na faráře
či biskupa, který to dovolí. Manželství je svátost, na kterou je nutné se
připravit opravdovým katechumenátem.

Věrnost je totiž způsob bytí, styl života. Oddanost v jednání, upřímnost
v mluvení a věrnost pravdě ve vlastním smýšlení,  vlastních skutcích.
Život prostoupený věrností se vyjadřuje ve všech dimenzích a vytváří
muže a ženy, kteří jsou za každých okolností věrní a důvěryhodní.

K dosažení tak krásného života však naše lidská přirozenost nestačí, je
zapotřebí,  aby do našich životů vstoupila Boží  věrnost,  nakazila nás.
Toto šesté přikázání nás volá, abychom pohlédli ke Kristu, který nám
svojí  věrností  může  odejmout  cizoložné  srdce  a  darovat  nám  srdce
věrné. V Něm a pouze v Něm existuje bezvýhradná a neodvolatelná lás-
ka, naprosté a neustávající darování a houževnaté přijetí až do dna.

Z Jeho smrti a zmrtvýchvstání plyne naše věrnost, z Jeho nepodmíněné
lásky plyne stálost vztahů. Ze společenství s Ním, s Otcem a s Duchem
svatým  plyne  společenství  mezi  námi  a  umění  žít  naše  vztahy
ve věrnosti.

V Kristu se naplňuje naše snubní povolání. Je třeba zdůraznit, že věrná
Kristova  láska  osvěcuje  prožívání  krásy  lidských  citů.  Jsme  povo-
láni k lásce, projevující se věrností, vlídností a slitováním. Toto je velice
důležité, že totiž láska se projevuje věrností, vlídností a slitováním.

Netřeba  ovšem  opomíjet,  že  se  toto  přikázání  vztahuje  výslovně
k manželské věrnosti77, a proto je dobré zamyslet se hlouběji nad jeho
snubním významem.

77 Viz Mk 10,2-9
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Myšlenka sv. Pavla z listu Efezským78 je revoluční. Myšlenka, že manžel
má mít svoji manželku rád, jako Kristus miluje církev, je v rámci tehdejší
antropologie revoluční. Představuje možná to nejrevolučnější,  co bylo
o manželství  v kontextu lásky řečeno.  Můžeme se ptát,  komu je toto
přikázání  věrnosti  určeno?  Pouze  manželům?  Ve  skutečnosti  je
pro všechny,  je  to  otcovské  Slovo  Boha  adresované  každému  muži
a ženě.

Připomeňme, že cesta lidského zrání je cestou lásky a vede od přijímání
péče ke schopnosti prokazovat péči, od přijímání života ke schopnosti
předávat život. Stát se dospělými muži a ženami znamená naučit se žít
snubní a rodičovské vlohy, které se projevují v různých životních situa-
cích jako schopnost vzít na sebe břímě někoho druhého a mít jej rád bez
dvojakosti.  Jde tedy  o  globální  schopnost  člověka,  který  dovede  při-
jmout realitu a umí navázat hluboký vztah s druhými.

Kdo je tedy cizoložník, smilník a nevěrník? Je to nezralý člověk, který si
ponechává  svůj  život  a  interpretuje  situace  na  základě  vlastního
blahobytu a uspokojení. K manželství proto nestačí mít svatbu! Je zapo-
třebí vydat se cestou od já k my. Od sólového přemýšlení k přemýšlení
ve dvou, od života osamoceného k životu ve dvou. Je to krásná cesta,
krásná.  Dokážeme-li  se  zbavovat  sebestřednosti,  pak  se  každý  čin
stává  snubním:  pracujeme,  mluvíme,  rozhodujeme  a  setkáváme  se
s druhými v postoji vlídnosti a obětavosti.

Můžeme tuto perspektivu rozšířit a říci, že každé křesťanské povolání je
v tomto smyslu snubní. Kněžství proto, že je v Kristu a v církvi služeb-
ným povoláním ve vztahu ke společenství,  a to s veškerou sympatií,
konkrétní péčí a moudrostí, jež dává Pán. Církev nepotřebuje aspiranty
na roli kněžství – ti nejsou k ničemu a lépe je, zůstanou-li doma – avšak
potřebuje muže, jejichž srdce se dotknul Duch svatý bezvýhradnou lás-
kou ke Kristově Nevěstě. V kněžství se prokazuje láska Božímu lidu zce-
la otcovsky a laskavě, silou ženicha a otce. Tak také zasvěcené panen-
ství/panictví v Kristu prožívá věrně a radostně snubní a plodný vztah
mateřství  a  otcovství.  Opakuji:  každé  křesťanské  povolání  je  snubní,
protože je plodem svazku lásky, v níž jsme všichni znovuzrozeni, svaz-
ku lásky s  Kristem, jak  připomněl  úryvek ze svatého Pavla přečtený
v úvodu. Na základě Jeho věrnosti, Jeho laskavosti, Jeho velkodušnosti
s vírou hledíme na manželství a na každé povolání a chápeme tak plný
smysl sexuality.
78 Ef  5, 25b.28.31-32
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Lidské stvoření – ve své nerozlučné jednotě ducha i těla a ve své muž-
sko-ženské polaritě – je velmi dobré a předurčené k prokazování a přijí-
mání lásky. Lidské tělo není nástroj rozkoše, nýbrž místo našeho povo-
lání k lásce, a v autentické lásce není místo pro smilstvo a jeho povrch-
nost. Muži a ženy zasluhují více!

Šesté přikázání „Nesesmilníš“, byť v negativní formě, nás tedy orientuje
k našemu původnímu povolání, to znamená k plné a věrné snubní lásce,
kterou nám zjevil a daroval Ježíš Kristus79.

Otázky a podněty k zamyšlení

1) Jak rozumím úryvku, na který se tato kapitola odvolává? Viz
Řím 12,1 „Pro Boží milosrdenství  vás, bratři,  vyzývám, abyste
vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť,
to bude vaše pravá bohoslužba.“80 Jak je vidět v mém životě,
o co  se  snažím?   Můžeš  se  o  své  svědectví  podělit
ve společenství?

2) Šesté  přikázání  „Nesesmilníš“,  byť  v negativní  formě,  nás
orientuje  k našemu  původnímu  povolání,  to  znamená  k plné
a věrné snubní lásce, kterou nám zjevil a daroval Ježíš Kristus.
Potkal jsem se ve svém životě s někým, kdo toto žil, mohl jsem
vidět jeho příklad? Nemusí jít jen o lidi žijící v manželství,  jde
o lidi, kteří žijí/žili snubní lásku podle vzoru Ježíše vůči lidem
ve svém okolí. 

3) Slyšeli  jsme,  že  lidská  bytost  potřebuje  být  milována
bezpodmínečně, a komu se nedostane takovéhoto přijetí, nosí
v sobě jakousi neúplnost. Když se podívám na svůj život, stalo
se  mi  nebo stává dosud,  že  se snažím zaplnit  toto  prázdno
náhražkami,  přijímat  kompromisy,  které  mají  pouze  matnou
příchuť lásky? Zažil jsem to, že jsem nazýval „láskou“ nezralé
a nedospělé  vztahy?  Jak  mne  tato   iluze  poučila?  Předlož  to
nejdříve v modlitbě Bohu a pak,  pokud bude vhodná situace,
poděl se o to s blízkými nebo ve společenství.

4) Mám přítele nebo jsem sám přítelem, o kterém mluví papež?
Přítel prokazuje autenticitu (tj. pravost, hodnověrnost, ryzost)

79 srov. Řím 12,1
80 Použit překlad Bible 21. století

45



tím,  že  zůstává  přítelem  za  jakýchkoli  okolností.  Vnímám,
že Kristus  zjevuje  autentickou  lásku,  žije  z bezmezné  Otcovy
lásky a na jejím základě je věrným přítelem, který nás přijímá,
i když  chybujeme,  a  vždycky  chce  naše  dobro,  i  když  si  je
nezasluhujeme? Co to pro mne znamená? Poděkuj,  pokud to
můžeš ve svém životě zažívat a poděl se s ostatními o svou
vděčnost.

5) Pokud žiji nebo jsem žil/a v manželství, jaké bylo nebo je moje
vydávání  se  cestou  od já k my?  Od  sólového  přemýšlení
k přemýšlení  ve  dvou,  od  života  osamoceného  k životu
ve dvou? Co bylo/je pro mne nejtěžší a proč?

6) Znám  ze  svého  života,  že  když  se  mi  daří  zbavovat  se  se-
bestřednosti,  pak  pracuji,  mluvím,  rozhoduji  a  setkávám  se
s druhými v postoji vlídnosti a obětavosti?
Zkus si vybavit dvě konkrétní situace, jednu, kdy se ti to podaři-
lo, a druhou, kdy ne. Předlož je v modlitbě Bohu a pros o jeho
pomoc v dobrém. Jestli můžeš a chceš, poděl se o to i s ostatní-
mi.

7) Daří se mi vidět v manželství a v každém křesťanském povolání
to, že je snubní, že je plodem svazku lásky, v níž jsme všichni
znovuzrozeni,  svazkem  lásky  s Kristem?  Chápu  tak  i  plný
smysl sexuality v manželství a neberu ho jako něco nečistého,
nutné zlo? 

Modlitby 

V modlitbě vlastními slovy poděkuj Bohu za jeho nezaslouženou a bez-
podmínečnou lásku ke mně i ke každému člověku a popros za všechny
manžele, aby se učili a byli příkladem této Boží lásky a radovali se z ní. 

Bože, veď nás po cestě, kde poznáváme, že k dosažení krásného života
naše  lidská  přirozenost  nestačí  a  je  zapotřebí,  aby do  našich  životů
vstoupila Boží věrnost a nakazila nás. Dej, ať vnímáme, jak toto šesté
přikázání nás volá, abychom pohlédli ke Kristu, který nám svojí věrností
může  odejmout  cizoložné  srdce  a  darovat  nám  srdce  věrné.  V  Něm
a pouze v Něm existuje bezvýhradná a neodvolatelná láska, naprosté
a neustávající  darování  a  houževnaté  přijetí  až  do  dna.  Děkujeme  ti,
že z Jeho smrti a zmrtvýchvstání plyne naše věrnost, z Jeho nepodmí-
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něné lásky plyne stálost vztahů. Ze společenství s Ním, s Otcem a s Du-
chem svatým plyne společenství  mezi  námi a umění žít  naše vztahy
ve věrnosti. Pomáhej nám, ať se naše láska projevuje věrností, vlídností
a slitováním. Uč nás tomu, prosíme. Amen.

Nabídka pro manžele: Modlitba manželů81

Děkujeme Ti, Bože, že jsi každého z nás stvořil. Děkujeme Ti, že jsi nás
dva přivedl k sobě. Je to dar, že smíme spolu žít. Je to krásné, když vidí-
me,  jak se můžeme vzájemně doplňovat.  Dej,  ať skutečnost,  že jsme
každý jiný, není pro nás kamenem úrazu, ale mostem k hlubšímu spo-
jení se navzájem, jednoho s druhým, jednoho pro druhého. Pane, buď
při nás  v  loďce  našeho  partnerského  vztahu.  Buď  při  nás  ve  vlnách,
bouřích i v klidných vodách. S Tebou se odvážíme plout oceánem naše-
ho  života.  Buď  s  námi  u  kormidla  a  pomoz  nám,  abychom  pluli
správným směrem, který nás povede k sobě, k lidem a k Tobě. Amen.

81 Viz https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/
prosby-primluvy/za-rodinu-deti-manzelstvi

47



Osmé setkání

Nepokradeš

(Nezcizuj majetek druhých lidí)82

Pokračováním ve  výkladu Desatera  přicházíme  dnes  k sedmému při-
kázání: »Nepokradeš«. Slyšíme-li jej, vybaví se nám téma krádeže a re-
spekt vůči vlastnictví  druhých.  Neexistuje kultura, ve které by krádež
a zpronevěra  dober  byly  dovoleny;  lidská  vnímavost  je  velice  citlivá
na obranu vlastnictví. Stojí však za to otevřít se širšímu výkladu tohoto
přikázání a zaměřit se na téma majetku ve světle křesťanské moud-
rosti.83

Sociální  učení  církve  mluví  o všeobecném určení pozemských statků.
Co to znamená? Poslyšme, co praví Katechismus: „Na počátku Bůh svě-
řil zemi a její zdroje společné správě lidstva, aby o ně pečovalo, svou
prací ji  ovládalo a těšilo se z jejích plodů. Dobra stvoření jsou určena
všemu  lidskému  pokolení“84.  Potud  Katechismus.  A  dále:  „Všeobecné
určení pozemských statků zůstane prvotní, i když rozvoj obecného dob-
ra vyžaduje respektování soukromého vlastnictví, práva na ně a na jeho
užívání.“85 

Prozřetelnost  však  nezřídila  svět  „sériově“,  existují  rozdíly,  odlišné
stavy, což umožňuje žít tak, aby jedni opatrovali druhé. Svět má bohaté
zdroje, aby všem zajistil základní dobra. Svět je však jen jeden! Lidstvo
je jedno jediné. Papež Pavel VI. napsal výstižně v encyklice  Populorum
progressio  (Rozvoj  národů)  v 17.  článku:  „Každý  člověk  je  však  také
členem  společnosti,  a  tím  také  částí  celého  lidstva.  Ne  pouze  ten
či onen člověk, ale všichni lidé jsou povoláni k práci na plném rozvoji
lidského společenství. [...] My, kteří jsme nastoupili jako dědici po minu-
lých generacích, máme užitek z práce svých současníků, máme závazky
vůči všem lidem vůbec. Proto nemůžeme být lhostejní k těm, kdo při-
jdou po nás a rozšíří  kruh lidské rodiny. Všeobecná solidarita je tedy
skutečností a přináší nám nejen dobrodiní, ale také povinnosti.“

82 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28477Svatý otec
83 1 Tim 6,7-10a
84 KKC, 2402
85 KKC, 2403
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 Bohatství  dnešního  světa  je  v rukou  menšiny,  nemnohých,  zatímco
chudoba,  ba  dokonce  bída  a  utrpení  patří  mnohým,  většině.  Srovnej
s texty  Laudato sí, 67: „Každé společenství může brát z dober země to,
co potřebuje k vlastnímu přežití, ale má také povinnost chránit ji a za-
ručovat  kontinuitu  její  plodnosti  pro  budoucí  generace.  Země  v po-
sledku »náleží Hospodinu«, jak říká žalm 24,1. Jemu patří »země i vše,
co je na ní«,  píše se v Dt 10,14.  Proto se Bůh vzpírá každému nároku
na absolutní vlastnictví: »Země se nesmí prodávat natrvalo, neboť patří
mně. Vy jste pro mne jen cizinci a přistěhovalci«86.

Je-li na zemi hlad, pak nikoli proto, že chybí potraviny! Naopak, poža-
davky trhu si někdy vynucují jejich ničení, vyhazují se! Chybí svobodné
a prozíravé  podnikatelství,  zajišťující  adekvátní  produkci,  a  solidární
přístup, zajišťující rovnou distribuci. Katechismus znovu praví: „Člověk,
který užívá stvořené statky, se musí na věci právem držené dívat nejen
jako na své, ale též jako na společné, a to v tom smyslu, aby mohly být
nejen k jeho vlastnímu prospěchu, ale i k prospěchu druhých“87. Každé
bohatství, aby bylo dobré, musí mít sociální dimenzi.

V této perspektivě se ukazuje pozitivní a široký význam přikázání »ne-
pokradeš«. „Vlastnictví majetku dělá z toho, komu patří,  správce Pro-
zřetelnosti“ (tamt.). Nikdo není absolutním vlastníkem, nýbrž správcem
dober. Vlastnictví je odpovědnost, a každé dobro, které je odejmuto lo-
gice Boží Prozřetelnosti, je zrazeno ve svém nejhlubším významu. Do-
opravdy vlastním to,  co umím darovat.  To je hodnotící  měřítko toho,
jak umím vlastnit  bohatství,  zda  dobře  či  zle.  Pokud mohu dát,  jsem
otevřený  a  bohatý  nejenom  tím,  co  vlastním,  nýbrž  velkodušností
a schopností  darovat.  Pokud totiž něco neumím darovat,  pak jsem já
majetkem oné věci,  která má nade mnou moc,  a jsem jejím otrokem.
Vlastnictví dober je příležitost k jejich rozmnožení za pomoci tvořivosti
a jejich velkodušného užívání, což vede k růstu v lásce a ve svobodě.

Sám Kristus, ačkoli byl Bůh, »nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám
sebe  se  zřekl«  a  obohatil  nás  svojí  chudobou88.  Zatímco  lidstvo  se
pachtí za tím, aby vlastnilo víc, Bůh je vykoupil tím, že se stal chudým:
onen  Ukřižovaný  Člověk  za  všechny  zaplatil  nevyčíslitelné  výkupné
Boha Otce, který je „nekonečně milosrdný“89.  Bohatými nás činí nikoli

86 Lv 25,23
87 KKC, 2404
88 2 Kor 8,9
89 2 Kor 8,9
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majetek, nýbrž láska. Často slýcháme lid Boží, jak říká, že „ďábel vchází
peněženkou“. Začíná se láskou k penězům, bažením po majetku a po-
tom  přijde  marnivost:  „Jsem  bohatý  a  jsem  na  to  hrdý“.  A  nakonec
domýšlivost  a  pýcha.  Takto  v nás působí  ďábel.  Vstupní  branou jsou
však peněženky.

Drazí bratři a sestry, Ježíš Kristus nám opět odhaluje plný smysl Písma.
»Nepokradeš« znamená: prokazuj lásku svým majetkem, využij svých
prostředků k lásce, jak můžeš. Tak se tvůj život stává dobrým a majetek
se stává opravdovým darem, neboť život není čas vlastnictví, nýbrž čas
lásky. 

Otázky a podněty k zamyšlení

1) Jak  rozumím  větě  z  Katechismu:  „Člověk,  který  užívá  stvořené
statky,  se musí na věci  právem držené dívat nejen jako na své,
ale též jako na společné, a to v tom smyslu, aby mohly být nejen
k jeho vlastnímu prospěchu, ale i k prospěchu druhých“?  

2) Projdi si v modlitbě tuto větu, a pokud budete chtít, vraťte se k ní
společně  ve  společenství:  Sám  Kristus,  ačkoli  byl  Bůh,  »nelpěl
na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl« a obohatil nás
svojí  chudobou.  Co  mě osobně  říká  to,  že  se Kristus sám sebe
zřekl a obohatil mne svojí chudobou? Jaké je to moje obohacení? 

3) Považuji  se za dobrého správce dober? Jak se to v mém životě
projevuje?

4) Jak  můžeme  vysvětlit  větu:  Bohatými  nás  činí  nikoli  majetek,
nýbrž láska? Mám příklad ze svého života? Popřemýšlej nad tím
a podělte se ve společenství o společně poznané.  

5) Někde se říká,  že  „ďábel  vchází  peněženkou“.  Začíná se láskou
k penězům, bažením po majetku, a potom přijde marnivost: „Jsem
bohatý a jsem na to hrdý“. A nakonec domýšlivost a pýcha. Takto
v nás  působí  ďábel.  Vstupní  branou  jsou  však  peněženky.
Souhlasím  s tímto  výrokem?  Můžu  se  podělit  o  nějaký  zážitek,
zkušenost ze života, která by to dotvrdila?

6) Ježíš  Kristus  nám  odhaluje  plný  smysl  Písma.  Vidíme,
že »Nepokradeš« znamená prokazuj lásku svým majetkem, využij
svých  prostředků  k lásce,  jak  můžeš.  Tak  se  tvůj  život  stává
dobrým a majetek se stává opravdovým darem, neboť život není
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čas  vlastnictví,  nýbrž  čas  lásky.  Zažil/a  jsem  platnost  těchto
slov? Můžu uvést nějaký příklad? 

Modlitby

V modlitbě vlastními slovy poděkuj Kristu, který nás chce obohatit svou
chudobou, a pros o milost stát se dobrým správcem toho, co ti  bylo
svěřeno. 

Pane,  dej,  ať  vždy  vím,  že  doopravdy  vlastním  to,  co  umím darovat.
Ať podle toho poznávám, jak vlastním to, co mám, zda dobře či zle. Uč
mne,  ať  poznávám,  že  pokud  mohu  dát,  jsem  otevřený  a  bohatý
nejenom tím, co vlastním, nýbrž i velkodušností a schopností darovat.
Nedopusť, abych se stával majetkem oné věci, kterou neumím darovat
a která  má nade  mnou moc a  dělá  mne svým otrokem.  Vyučuj  mne
v tom, že vlastnictví dober je příležitost k jejich rozmnožení za pomoci
tvořivosti  a  jejich  velkodušného  užívání,  což  vede  k  růstu  v lásce
a ve svobodě. Amen.

Můžete se také pomodlit slovy Písma (1Tim 6, 6- 19)

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic
jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li
jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel
pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi
do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy
po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
Ty  však  se  tomu  jako  Boží  člověk  vyhýbej!  Usiluj  o  spravedlnost,
zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys do-
sáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil
dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který
dává  všemu  život,  a  Kristem  Ježíšem,  který  vydal  svědectví  svým
dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem,  abys bez poskvrny  a  výtky
plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod
zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On
jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí
neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kteří

51



jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté
bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebuje-
me;  napomínej  je,  ať  konají  dobro  a  jsou  bohatí  v  dobrých  skutcích,
štědří,  dobročinní,  a  tak  ať  si  střádají  dobrý  základ  pro  budoucnost,
aby obdrželi pravý život.
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Deváté setkání

Nepromluvíš křivého svědectví

(Nemluv o jiných lidech nepravdivě)90

V dnešní  katechezi  se budeme zabývat osmým přikázáním Desatera:
»Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví91«.

Toto  přikázání  –  praví  Katechismus  –  „zakazuje  překrucovat  pravdu
ve vztazích k druhým“ 92. Pěstování neautentické komunikace je na po-
váženou, protože překáží vztahům, a tím i lásce. Kde je lež, tam není
láska.  Mluvíme-li  o  komunikaci  mezi  lidmi,  máme  na  mysli  nejenom
slova,  ale i  gesta,  postoje,  ba i  mlčení  a absence.  Člověk mluví  vším,
čím je, co dělá i říká. Všichni neustále komunikujeme, všichni žijeme ko-
munikací a jsme neustále na křižovatce mezi pravdou a lží.

Co však znamená říkat pravdu? Znamená to být upřímní? Nebo přesní?
Ve skutečnosti to nestačí, protože je možné být upřímně na omylu, ane-
bo je možné být přesní v detailu, ale nechápat smysl celku. Někdy se
ospravedlňujeme slovy: „Vždyť jsem řekl to, co cítím!“ Ano, avšak abso-
lutizoval jsi svoje hledisko. Anebo: „Řekl jsem jenom pravdu!“ Možná jsi
ale vyjevil osobní či důvěrné skutečnosti. Kolik jen řečí pustoší spole-
čenství nenáležitostí či nedostatkem jemnocitu! Řeči dokonce zabíjejí,
jak říká apoštol Jakub ve svém listu. Klepna nebo mluvka jsou zabijáci,
protože jazyk zabíjí jako nůž, jsou teroristé, protože svým jazykem od-
pálí bombu, jdou pryč a to, co řekli, zničí pověst druhých, zatímco oni se
v klidu vytratí. Nezapomínejme, že klevetění je zabíjení.

Co je tedy pravda? Tuto otázku položil Pilát právě ve chvíli, kdy před
ním Ježíš plnil osmé přikázání93. Vskutku, slova »nevydáš proti svému
bližnímu  křivé  svědectví«  patří  do  právnické  terminologie.  Evangelia
kulminují podáním Umučení, Smrti a Zmrtvýchvstání Ježíše, a je to po-
dání procesu, vykonání rozsudku a neslýchaného důsledku.

90 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28515
91 Mt 5,14-16
92 KKC, 2464
93 srov. Jan 18,37
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Ježíš, dotázaný Pilátem, říká: »Já jsem se proto narodil a proto jsem při-
šel na svět,  abych vydal svědectví pravdě«94.  A toto »svědectví« nám
Ježíš  podává  svým  umučením  a  smrtí.  Evangelista  Marek  popisuje,
jak »setník, který stál přitom naproti němu, uviděl, že vydechl naposled,
prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží“«  95. Ano, protože Ježíš byl
důsledný a způsob, jakým zemřel, zjevuje Otce, Jeho slitovnou a věrnou
lásku.

Pravda  nachází  své  plné  uskutečnění  v  samotné  Ježíšově  osobě96,
v Jeho způsobu žití i umírání, plodu Jeho vztahu s Otcem. Tuto existenci
Božích dětí dává Zmrtvýchvstalý také nám, když posílá Ducha svatého,
který je Duchem pravdy a v našem srdci potvrzuje, že Bůh je naším Ot-
cem97.

Člověk, lidé potvrzují či popírají tuto pravdu každým svým skutkem, po-
čínaje drobnými každodenními situacemi až k těm nejnáročnějším. Je to
však stále stejná logika, kterou nás učí rodiče a prarodiče, když nám ří-
kají, abychom nelhali. Stejná logika.

Ptejme  se:  Jakou  pravdu  dosvědčují  skutky,  slova  a  rozhodnutí  nás
křesťanů? Každý se může zeptat: Jsem svědek pravdy nebo lhář převle-
čený za pravdivého? My křesťané nejsme mimořádní  lidé.  Jsme však
dětmi nebeského Otce, který je dobrý, neklame a vkládá nám do srdce
lásku k bratřím. Tato pravda se nevyjadřuje ani tak proslovy; je to způ-
sob bytí a je vidět v každém jednotlivém skutku98. Tento muž je oprav-
dový, tato žena je opravdová – to je vidět. Ale jak to, když ani neotevřeli
ústa? Poněvadž jednají opravdově. Mluví pravdu a počínají si pravdivě.
Krásný životní styl pro nás.

Pravda je  podivuhodné zjevení  Boha,  Jeho Otcovské tváře;  je  to Jeho
bezmezná láska. Tato pravda koresponduje s lidským rozumem, ale ne-
konečně jej přesahuje, protože je darem, který sestoupil na zem a vtělil
se v Kristu, ukřižovaném a vzkříšeném; zviditelňuje ji  ten, kdo jí  patří
a prokazuje totéž nadání.

Nevydat křivé svědectví znamená žít jako děti Boha, jenž nikdy nede-
mentuje sebe a nikdy nelže; žít jako Boží děti znamená nechat v každém
skutku vyjít najevo obrovskou pravdu, že Bůh je Otec a lze mu důvě-
94 Jan 18,37
95 Mk 15,39
96 srov. Jan 14,6
97 srov. Řím 8,16
98 srov. Jak 2,18
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řovat. Já důvěřuji Bohu – to je ta obrovská pravda. Z naší důvěry v Boha,
který je Otcem, má mne rád a miluje nás, se rodí moje pravda a bytost,
která je pravdivá, a nikoli prolhaná. 

Otázky a podněty k zamyšlení

1) Víme, že při komunikaci užíváme nejenom slova, ale i gesta, výraz
tváře, postoj těla, tón hlasu, a také mlčení nebo nepřítomnost ně-
kterého ze jmenovaných prvků. Čeho si při komunikaci nejvíce vší-
mám? Co na mne nejvíce působí?

2) Ježíš  říká:  „Když  vytrváte  v  mém  slovu,  budete  opravdu  mými
učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí." Mám s tímto
osobní  zkušenost?  Můžu  se  o  ni  podělit  s ostatními?  Jak  mne
pravda osvobodila? K čemu mne osvobodila?

3) Mám zkušenost, že někdo netaktně vyjevil osobní či důvěrné sku-
tečnosti? Je pravda, že řeči dokonce zabíjejí? A co mlčení? Co tedy
pomáhá a co ničí vztahy v rodině, mezi přáteli i jinde? Uveď, pokud
můžeš nějaký konkrétní význam.

4) Ježíš,  dotázaný Pilátem, říká:  »Já jsem se proto narodil  a proto
jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě«99. A toto »svě-
dectví« nám Ježíš podává svým umučením a smrtí. Přijímám tuto
pravdu?  Jak  ji  mohu  následovat  a  jak  ji  i  konkrétně  následuji?
Jak se projevuje v mém životě to, že se Ježíš narodil, dal svědectví
o životě Boha, o pravdě?

5) Zažil jsem ve svém životě situace, kdy jsem nemohl nebo nebyl
pravdivý? Proč to tak bylo? Jak to vidím dnes?

6) Uškodila mi někdy něčí lež? Co bylo nejhorší? Můžeš o tom mluvit
před Bohem, případně ve společenství? Jaká si myslím, že je nej-
lepší obrana proti lži?

7) Papež  se  ptá  každého  z nás:  Jakou  pravdu  dosvědčují  skutky,
slova a rozhodnutí nás křesťanů? Jakou pravdu dosvědčují moje
skutky,  slova a rozhodnutí? Patříme Kristu? Každý se může ze-
ptat:  Jsem svědek pravdy nebo lhář převlečený za pravdivého?
My křesťané jsme nebo nejsme mimořádní, tedy lepší lidé?

8) Setkal/a jsem se někdy s opravdovým mužem nebo ženou? Mů-
žeš se podělit o svůj zážitek?

99 Jan 18,37
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Modlitby

Vyznej,  že  pravda  nachází  své  plné  uskutečnění  v samotné  Ježíšově
osobě,  v Jeho způsobu žití  i  umírání,  je  plodem  Jeho  vztahu  s Otcem.
A popros, ať nám dává také tento způsob života, když přijmeme Ducha
svatého, který je Duchem pravdy a který dosvědčuje, že Bůh je naším
Otcem.

Pane, pravda je podivuhodné zjevení Boha, Jeho Otcovské tváře; je to
Boží bezmezná láska. Věříme, že tato pravda je blízká našemu rozumu,
ale  že  ho  nekonečně  přesahuje,  protože  je  darem,  který  sestoupil
na zem a vtělil  se v Kristu,  ukřižovaném a vzkříšeném;  zviditelňuje  ji
ten, kdo jí  patří.  Dej nám žít tak, abychom  nevydali  křivého svědectví
a žili  jako děti Boha, jenž nikdy nepopře sám sebe a nikdy nelže. Dej,
ať rozumíme, že žít jako Boží děti znamená nechat v každém skutku vy-
jít  najevo  obrovskou  pravdu,  že  Bůh  je  Otec  a  lze  Mu  důvěřovat.
Kéž každý  z nás  opravdově  důvěřuje  Bohu  tak,  že  se  z jeho  důvěry
v Boha, který je Otcem, má mne rád a miluje mne, rodí Jeho pravda a by-
tost, která je pravdivá, a nikoli prolhaná.

Jako možný doplněk k tématu pravdy pro zájemce jeden z posledních
textů Karla Čapka, který vyšel v Lidových novinách 25. 9. 1938

Modlitba za pravdu

Bože,  jak  bude  vypadat,  jak  se  bude  vyvíjet  Evropa  obluzená  to-
lika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-
li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků! Copak si snad
někdo představuje,  že tento stav ducha má a může trvat bez konce?
Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost,
aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy
podat  ruce;  mohou  si  sebe  rytířsky  vážit  a  navázat vztahy  důvěry.
Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zů-
stane po ní  nenávist  a  opovržení;  tělo se zahojí dřív  než duše.  Bože,
jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou za-
hojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný,
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navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být
mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější
než každé spojenectví.  Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist,
pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži. Nebu-
de jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud
vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou
lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude
žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se
vysměje všem vašim pevnostem.

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozření, když
náš  Masaryk  vepsal  do našeho  státního  znaku  slova  „Pravda  vítězí“.
Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ,
a  už  předem  razil heslo  pro  toto  utkání.  S  tím  heslem  můžeme  jít
do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Neboť jenom
bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmko-
liv.

Bože, vrať světu pravdu!
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Desáté setkání

Nepožádáš manželky bližního svého, ani statku jeho

(Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou, nezcizuj majetek druhých)100 

Naše schůzky s Desaterem nás dnes přivádějí k posledním přikázáním,
které jsme vyslechli v úvodu. Tato slova nejsou jen závěrečnými slovy
tohoto textu, ale jsou mnohem víc. Tvoří dovršení Desatera a dotýkají
se  jádra  všeho,  co  nám  sděluje.  Podíváme-li  se  blíže,  zjistíme  totiž,
že nepřidávají  nic  nového.  Pokyny „nebudeš  dychtit  po  ženě  svého
bližního a vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“ jsou přinejmenším
latentně obsaženy v přikázáních o smilstvu a krádeži. Jaký je tedy smy-
sl těchto slov? Je to shrnutí? Je to něco více?

Mějme na paměti, že všechna přikázání mají za cíl ukázat hranice živo-
ta, meze, za nimiž člověk narušením svého vztahu k Bohu ničí sám sebe
i bližního. Pokud jdeš dál, ničíš vztah k Bohu, a tudíž i s druhými. Toto
signalizují přikázání. Kladou důraz na skutečnost, že všechna přestou-
pení vznikají ze společného vnitřního kořene: zlé tužby. Všechny hříchy
se rodí ze špatné tužby, všechny začínají hnutím v srdci a na této vlně
končí nějakým přestupkem. Nikoli však formálním přestupkem zákona,
nýbrž  přestupkem,  kterým  zraňujeme  sebe i  druhé.  Výslovně  to  říká
v evangeliu Pán Ježíš: »Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myš-
lenky,  smilství,  krádeže,  vraždy,  cizoložství,  lakota,  zloba,  lest,
prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vy-
chází z nitra a člověka poskvrňuje«101.

Chápeme tedy, že veškeré Desatero by nepřineslo žádný užitek, pokud
by se nedotklo této roviny,  totiž lidského srdce.  Kde vznikají  všechny
ohavnosti? Desatero je v tomto bodě jasné a hluboké. Cílem posledního
jeho přikázání je srdce, a pokud není svobodné srdce, pak málo prospě-
je ostatní. Problém spočívá v osvobození srdce od veškerého zla. Boží
přikázání je možné redukovat na pouhou hezkou fasádu, pod níž nadále
zůstává otrocký, a nikoli synovský život. Často se za farizejskou mas-
kou dušné korektnosti skrývá něco ošklivého a nevyřešeného.

100 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28552
     http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28594
101 Mk 7,21-23
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Musíme si těmito přikázáními nechat demaskovat touhu, protože nám
ukazují naši chudobu a přivádějí nás ke svatému pokoření. Každý z nás
se  může  ptát,  jaké  ošklivé  tužby  přicházejí  nejčastěji.  Závist,  cham-
tivost, pomlouvání? Všechno, co přichází z mého nitra. Každý si může
klást tuto otázku a prospěje mu to. Člověk potřebuje toto požehnané
pokoření, které mu odhalí, že se nemůže osvobodit sám, a dovolává se
proto záchrany u Boha. Nepřekonatelným způsobem to vysvětluje sva-
tý Pavel právě v souvislosti s přikázáním nepožádáš102.

Marné je myslet si, že se můžeme napravit sami, aniž bychom dostali
Ducha svatého. Marné je myslet si, že svoje srdce očistíme titánským
úsilím  své  vlastní  vůle.  To  není  možné.  Je  třeba  se  otevřít  vztahu
k Bohu, v pravdě a svobodě. Jedině tak mohou naše námahy přinášet
plody, neboť Duch svatý nás povede vpřed.

Posláním biblického Zákona není namlouvat člověku, že doslovnou po-
slušností  dosáhne vykonstruované, a navíc nedosažitelné spásy.  Po-
sláním Zákona je dovést člověka  k jeho pravdě,  totiž k jeho chudobě,
která se stává autentickou, osobní otevřeností Božímu milosrdenství,
jež nás proměňuje a obnovuje. Jedině Bůh je schopen obnovit naše srd-
ce, pod podmínkou, že my otevřeme svoje srdce Jemu. To je jediná pod-
mínka. On učiní všechno, ale musíme otevřít srdce.

Poslední  slova  Desatera  vychovávají  všechny  k tomu,  aby  uznali,
že jsou žebráky; pomáhají nám stanout před nepořádkem našeho srd-
ce,  abychom přestali  žít  sobecky,  stali  se chudými  v duchu a  oprav-
dovými před Otcovou tváří, nechali se vykoupit Synem a poučit Duchem
svatým. Učitelem, který nás vede, je Duch svatý. Nechme se vést. Jsme
žebráci. Prosme o tuto milost. 

Než uzavřeme cyklus o Desateru, zastavme se u tématu touhy, to nám
ve světle plného zjevení v Kristu pomůže zopakovat a shrnout jednot-
livé etapy tohoto cyklu.

Začali  jsme vděčností jakožto  základem vztahu  důvěry a  poslušnosti.
Bůh, jak jsme viděli,  nic předem nežádal,  a naopak mnohem více dal.
Vybízí  nás k poslušnosti,  aby nás vysvobodil  ze  šaleb idolatrií,  které
nad námi mají velikou moc. Hledání vlastní realizace v modlách tohoto
světa  nás  totiž  vyprazdňuje  a  zotročuje,  zatímco  vztah  s Tím,  který
svým otcovstvím činí z nás syny v Kristu103,  dodává velikost a konzis-

102 srov. Řím 7,7-24
103 srov. Ef  3,14-16

59



tenci. Zahrnuje požehnání a osvobození, pravé a autentické odpočinutí.
Jak praví žalm: »Jen v Bohu odpočívá má duše, od Něho je má spása«104.

Tento osvobozený život je vlídným přijetím naší osobní historie, smiřuje
nás s tím,  co  jsme od dětství  po  dnešek prožili,  a  dává nám zralost
a schopnost  přikládat  správnou  váhu  skutečnostem  a  lidem  svého
života. Touto cestou navazujeme k bližnímu vztah, který se – počínaje
láskou prokázanou Bohem v Ježíši Kristu – stává povoláním k věrnosti,
štědrosti a autenticitě.

K takovémuto životu – tedy v kráse věrnosti,  štědrosti a autenticity –
však potřebujeme nové srdce, ve kterém přebývá Duch svatý105. Kladu si
otázku:  jak  dochází  k této  „transplantaci“  ze  starého na nové srdce?
Darem nových tužeb106, které jsou do nás zasévány Boží milostí, zejmé-
na  Desaterem  přikázání,  která  naplnil  Ježíš,  jak  sám  učí  v  „horském
kázání“107.  Rozjímáním  o  životě,  popsaném  v Desateru,  to  znamená
životě vděčném, svobodném, autentickém, dobrotivém, zralém, pečují-
cím a milujícím život věrný, velkodušný a upřímný, se téměř nepozo-
rovaně ocitneme před Kristem. Desatero je Jeho „rentgenový snímek“,
znázorňuje  Ho  jako  fotografický  negativ,  ukazuje  Jeho  tvář  jako  po-
svátné [Turínské] Plátno. A takto propůjčuje Duch svatý našemu srdci
plodnost tím, že mu uděluje touhy, jež jsou Jeho darem, touhy Ducha.
Toužit podle Ducha, toužit v rytmu Ducha, toužit hudbou Ducha.

Pohledem  na  Krista  spatřujeme  krásu,  dobro  a  pravdu.  A  Duch  rodí
život, který tyto Jeho tužby doprovází, zapaluje v nás naději, víru a lás-
ku.

Lépe tak chápeme, co znamená, že Pán Ježíš nepřišel Zákon zrušit, ný-
brž naplnit, dát vzrůst, a zatímco Zákon podle těla byl seznamem před-
pisů a zákazů, stává se tentýž Zákon podle Ducha životem108, protože
už není normou, nýbrž samotným tělem Krista, který nás má rád, hledá
nás, odpouští nám, utěšuje nás a dává nám ve svém Těle znovu spole-
čenství s Otcem, které jsme ztratili neposlušností hříchu. Takto se ona
literní negace vyjádřená v přikázáních záporem – „nepokradeš, nezabi-
ješ“  –  přeměňuje  na  kladný  postoj:  milovat,  dávat  ve  svém  srdci
přednost druhým a zasévat samé kladné touhy. To je plnost Zákona,
kterou nám přinesl Ježíš.
104 srov. Ž 62
105 srov. Ez 11,19; 36,26
106 srov. Řím 8,6
107 srov. Mt 5,17-48
108 srov. Jan 6,63; Ef  2,15
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V Kristu a pouze v Něm přestává být Desatero odsouzením109 a stává se
autentickou pravdou lidského života, tedy touhou lásky – zde se rodí
tužba  po  dobru,  po  prokazování  dobra,  touha  po  radosti,  touha
po pokoji, velkodušnosti, shovívavosti, dobrotě, věrnosti, tichosti a zdr-
ženlivosti. Z oněch záporů se přechází k přitakání, ke kladnému postoji
srdce, jež se otevírá silou Ducha svatého.

K tomu tedy slouží hledání Krista v Desateru: propůjčuje našemu srdci
plodnost, aby bylo těhotné láskou a otevřené Božímu působení. Když
člověk vyhoví touze žít  podle Krista,  otevírá dveře spáse, jíž nemůže
nedosáhnout, protože Bůh Otec je štědrý a – jak praví Katechismus –
„žízní, abychom my žíznili po něm“110.

Špatné touhy ničí člověka111, Duch vkládá do našeho srdce svaté tužby,
které  jsou  zárodkem  nového  života112.  Nový  život  totiž  není  titánská
snaha  o  dodržení  normy,  nýbrž  samotný  Boží  Duch,  který  nás  vede
od počátku až ke svým plodům v blaženém souladu mezi naší radostí
z toho, že jsme milováni, a Jeho radostí z toho, že miluje nás. Setkávají
se dvě radosti: Boží radost z toho, že nás má rád, a naše radost z toho,
že jsme milováni.

Toto je  Desatero pro nás křesťany:  rozjímání Krista,  abychom se Mu
otevřeli, dostali Jeho srdce, dostali Jeho touhy, dostali Jeho Svatého Du-
cha.

Otázky a podněty k zamyšlení

1) Pamatuji si ze svého života situaci, kdy jsem zažil/a, že když pře-
kročím některé přikázání,  ničím sebe,  ubližuji  druhým a škodím
mému  vztahu  s Bohem?  Jsou  pro  mne  přikázání  hranicemi
dobrého života s Bohem, lidmi i se sebou? A proč?

2) V osobním rozjímání se postav před milosrdného Boha a podívej
se do svého srdce na své zlé tužby. Dívej se a poznávej, které při-
chází  nejčastěji  (např.  závist,  chamtivost,  pomlouvání,  atd.).
Možná teď vypadají jako malé a nevinné, ale mohou přinést zlo,

109 srov. Řím 8,1
110 KKC, 2560
111 srov. Mt 15,18-20
112 srov. 1 Jan 3,9
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které uškodí. Pros Pána o milost osvobození tvého srdce od veš-
kerého zla.

3) Pokud víš  ze své strany  o křivdě a něčem  zlém,  pokud můžeš,
omluv se svým blízkým nebo těm, kterým jsi nějak uškodil/a svou
špatnou touhou. Pokud to nejde osobně, tak v modlitbě, a snaž se
je nějak potěšit, udělat jim radost. Pokud už třeba nežijí, udělej ra-
dost někomu jinému a mysli při tom s láskou na ně.

4) Asi většina z nás ví o situacích, kdy někdo, i když byl věřící a třeba
chodil pravidelně do kostela, někomu jinému ublížil nebo ho po-
horšil, že se zachoval jinak, než se od věřícího očekává. Zkus se
sám/a nebo ve společenství domluvit, jak můžete toto pohoršení
napravit.  Nemusí  jít  o  ten  samý  případ.  Jde  o  skutky  pokání
za ublížení  a  pohoršení  a také o skutky lásky vůči  lidem kolem
nás. Všichni jsme tajemné Kristovo tělo a můžeme církvi sloužit
dary, které jsme dostali.

5) Co můžu udělat konkrétně pro to, abych častěji rozjímal/a o živo-
tě  popsaném  v Desateru,  to  znamená  o  životě  vděčném,  svo-
bodném, autentickém, dobrotivém, zralém, pečujícím a milujícím?
O  životě  věrném  a  velkodušném  a  upřímném,  abych  byl  stále
častěji blíž Kristu a Jeho přáním? Pokud můžeš, poděl se o svých
předsevzetích s rodinou, s někým blízkým, se společenstvím. Zkus
si domluvit nějakou podporu, která ti pomůže na toto předsevzetí
nezapomínat.

6) Jak  rozumím  této  papežově  výzvě:  „Špatné  touhy  ničí  člověka.
Duch vkládá do našeho srdce svaté tužby, které jsou zárodkem
nového života.  Nový život totiž  není  titánská snaha o dodržení
normy,  nýbrž  samotný  Boží  Duch,  který  nás  vede  od  počátku
až ke svým plodům v blaženém souladu mezi naší radostí z toho,
že jsme milováni, a Jeho radostí z toho, že miluje nás. Setkávají se
dvě  radosti:  Boží  radost  z toho,  že  nás  má  rád,  a  naše  radost
z toho, že jsme milováni.“ Popovídejte si o tom mezi sebou.

Modlitby

Vlastními  slovy  uznejme,  že  jsme žebráky, a  prosme  Ducha  svatého
o dar uvidět a uvědomit si nepořádek našeho srdce, abychom přestali
žít sobecky, stali se chudými v duchu a opravdovými před Otcovou tvá-
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ří, nechali se vykoupit Synem a poučit Duchem svatým. Prosme, ať se
Duchem necháváme vést a uznáme svou vlastní chudobu před Bohem
i lidmi. 

Bože, veď nás, ať jsme »Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je ne-
beské  království«.  Dej,  ať  se  přestaneme  klamat  a  ať  věříme,  že  se
ze své slabosti můžeme zachránit pouze Tvým, Božím milosrdenstvím,
které jedině může uzdravit.  Vyznáváme,  že pouze Boží  milosrdenství
uzdravuje srdce a že blahoslavení jsou ti, kdo si přiznají svoje zlé tužby
a se srdcem pokořeným a litujícím nespoléhají na svou spravedlnost.
Vyznáváme před Bohem a před druhými lidmi, že jsme pouzí hříšníci. Se
sv. Petrem můžeme říkat: »Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný!«
Prosíme,  pomáhej  nám,  ať  jsme  těmi,  kdo  mají  soucit,  a  dovedeme
prokázat druhým milosrdenství, protože ho zakoušíme díky Tvé lásce
v sobě. Amen.

V modlitbě můžete také prorozjímat následující úryvek z Nového záko-
na.

Galatským 5,13-26

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příleži-
tost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zá-
kon je shrnut v jednom slově: Milovat budeš bližního svého jako sebe
samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor,
abyste  se  navzájem  nezahubili.  Chci  říci:  Žijte  z  moci  Božího  Ducha,
a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské
přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu
o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však
vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou
zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, roz-
broje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství,
nestřídmost a podobné věci.  Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti,
kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce
Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobro-
ta, věrnost,  tichost a sebeovládání.  Proti  tomu se zákon neobrací.  Ti,
kteří  náležejí  Kristu  Ježíši,  ukřižovali  sami  sebe  se  svými  vášněmi
a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Ne-
hledejme  prázdnou  slávu,  nebuďme  jeden  k  druhému  vyzývaví,  ne-
záviďme jeden druhému.
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Doplňující texty pro zájemce, týkající se 
Desatera

Desatero Božích přikázání

Pokus o přeložení Desatera do dnešního jazyka, myšlení a prostředí.113

Desatero ukazatelů lidských cest:

Já jsem Pán, tvůj Bůh!

1. Nebudeš mít jiné bohy!

Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu.
Já  chci  být  tvým  pomocníkem:  drž  se  mne  a  budeš  svobodný.
Nebudeš  si  mne zpodobňovat!  Nemusíš  si  o  mně dát  nic  namlouvat
od těch, kdo o mně moc mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem. Já chci
být tvým učitelem ve svém Synu: Drž se jeho slov a budeš žít v pravdě.

2. Nebudeš zneužívat mého jména!

Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych
ti pomohl. Já jsem tvůj přítel – a zcela dobrovolně: Drž se mne a budeš
žít pokojně.

3. Budeš zachovávat den odpočinku!

Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde
zmeškáš. Já tě chci vést světlem svého Ducha: Drž se mne a budeš žít
zdravě.

4. Budeš ctít otce a matku!

Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti uči-
telům, proti pořádkům života. Stálá vzpoura zotročuje stejně jako slepá
poslušnost. Ty tak žít nemusíš. Já chci být tvým nebeským Otcem: Drž
se mne a budeš žít ve svorné lásce.

5. Nebudeš zabíjet!

Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně
předstihnout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni. Já chci být tvým
ochráncem: Drž se mne a budeš žít beze strachu.

113 https://www.vira.cz/texty/glosar/desatero-prikazani-bozich
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6. Nebudeš cizoložit!

Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lásky při-
pravil o radost z lásky pravé. Já chci být dárcem tvého štěstí:  Drž se
mne a naučíš se milovat krásně a věrně.

7. Nebudeš krást!

Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního
nebo  stát,  dopadne  to  vždy  stejně:  co  získáš  na  majetku,  ztratíš
na klidné  mysli.  Já  chci  být  tvým  živitelem:  Drž  se  mne  a  poznáš,
že větší radost je dávat než brát.

8. Nebudeš lhát!

Nemusíš se zaplétat do lži, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedůvě-
ru, a ta dělá ze spolužití peklo. Já, tvůj Bůh, mám k tobě důvěru: Drž se
mne, naučíš se důvěřovat a budeš sám důvěryhodný.

9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!

Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce, která působí
rozvraty. Já, tvůj Bůh, ti dávám lásku ryzí: Drž se mne a poznáš lásku
obšťastňující.

10. Nebudeš závistivý ani chamtivý!

Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního.
Já, tvůj Bůh, ti dávám dobré dary: Drž se mne a naučíš se žít spokojeně.

Zpracováno podle: E. Lang: Die zehn grossen Freiheiten; Simajchl Ladi-
slav, Desatero Božích přikázání.
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Desatero formulované pro děti

Bůh vyhlásil deset velkých přikázání:

1. Já  jsem  Hospodin,  tvůj  Bůh.  Já  tě  mám  rád.  Já  jsem  tě  zachránil
před tvými nepřáteli. Nebudeš se klanět ničemu jinému mimo mne. Ne-
dělej si z ničeho jiného svého Boha.

2. Mluv o Bohu s úctou a opatrností.

3. Bůh určil jeden den ze sedmi za den odpočinku; považuj ho za jedi-
nečný den.

4. Važ si svého otce a své matky.

5. Žij a nech žít.

6. Manželé a manželky: buďte jeden druhému věrní.

7. Nech jinému, co jeho je.

8. Když mluvíš o někom v jeho nepřítomnosti, hovoř tak, jako by příto-
men byl, a vždy jen pravdu.

9. Přej  ostatním jejich  manžele  a  manželky,  nech  je  být;  pěstuj  svůj
vlastní vztah se svým manželem či manželkou.

10. Přej ostatním lidem věci, které mají. Važ si toho, co máš ty...

Podle Ex 20,1-17; De 5 5,1-21

Zpracováno podle knížky: "Moje malá biblická krabička / Malé moud-
rosti z Bible", vydalo nakladatelství DORON, redakční úprava pro web:
Hana Barešová
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Srovnávací tabulka znění Desatera114

dle: 1. biblické knihy Exodus
2. biblické knihy Deuteronomium
3. a dle znění katechetické formule

Ex 20,2-17 Dt 5,6- 21 Katechetická for-
mule

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; 
já jsem tě vyvedl z egypt-
ské země, z domu otroctví.

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já
jsem tě vyvedl z egyptské 
země, z domu otroctví.

Já jsem Pán, tvůj Bůh:

Nebudeš mít jiného boha 
mimo mne.

Nebudeš mít jiného boha 
mimo mne.

1. Nebudeš mít jiné 
bohy mimo mne. 
(Neuctívej jiné bohy.)

Nezobrazíš si Boha zpodo-
bením ničeho, co je nahoře 
na nebi, dole na zemi nebo 
ve vodách pod zemí. Nebu-
deš se ničemu takovému 
klanět ani tomu sloužit. Já 
jsem Hospodin, tvůj Bůh, 
Bůh žárlivě milující. Stíhám 
vinu otců na synech 
do třetího i čtvrtého poko-
lení těch, kteří mě nenávidí,
ale prokazuji milosrdenství 
tisícům pokolení těch, kteří 
mě milují a má přikázání 
zachovávají. Nezneužiješ 
jména Hospodina, svého 
Boha. Hospodin nenechá 
bez trestu toho, kdo by jeho
jméno zneužíval.

Nezobrazíš si Boha zpodo-
bením ničeho, co je nahoře 
na nebi, dole na zemi nebo 
ve vodách pod zemí. Nebudeš
se ničemu takovému klanět 
ani tomu sloužit. Já jsem Hos-
podin, tvůj Bůh, jsem Bůh 
žárlivě milující. Stíhám vinu 
otců na synech i do třetího 
a čtvrtého pokolení těch, kte-
ří mě nenávidí, ale prokazuji 
milosrdenství tisícům poko-
lení těch, kteří mě milují a má 
přikázání zachovávají. Ne-
zneužiješ jména Hospodina, 
svého Boha. Hospodin nene-
chá bez trestu toho, kdo by 
jeho jména zneužíval.

2. Nevezmeš jména 
Božího nadarmo. 
(Nezneužívej Boží 
jméno.)

Pamatuj na den odpočinku, 
že ti má být svatý. Šest dní 
budeš pracovat a dělat 
všechnu svou práci. Ale 
sedmý den je den odpoči-
nutí Hospodina, tvého 

Dbej na den odpočinku, aby ti 
byl svatý, jak ti přikázal Hos-
podin, tvůj Bůh. Šest dní bu-
deš pracovat... ani tvůj host, 
který žije v tvých branách, 
aby odpočinul tvůj otrok a tvá

3. Pomni, abys den 
sváteční světil. (Za-
svěť jeden den 
v týdnu Bohu.)

114 https://www.vira.cz/texty/glosar/desatero-prikazani-bozich
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Boha. Nebudeš dělat 
žádnou práci ani ty ani tvůj 
syn a tvá dcera ani tvůj ot-
rok a tvá otrokyně ani tvé 
dobytče ani tvůj host, který 
žije v tvých branách. V šesti
dnech učinil Hospodin nebe
i zemi, moře a všechno, 
co je v nich, a sedmého dne 
odpočinul. Proto požehnal 
Hospodin den odpočinku 
a oddělil jej jako svatý.

otrokyně tak jako ty. Pamatuj,
že jsi byl otrokem v egyptské 
zemi a že tě Hospodin, tvůj 
Bůh, odtud vyvedl pevnou ru-
kou a vztaženou paží. Proto ti
přikázal Hospodin, tvůj Bůh, 
dodržovat den odpočinku.

Cti svého otce a svou 
matku, abys byl dlouho živ 
na zemi, kterou ti dává 
Hospodin, tvůj Bůh.

Cti svého otce i matku, jak ti 
přikázal Hospodin, tvůj Bůh, 
abys dlouho byl živ a dobře 
se ti vedlo na zemi, kterou ti 
dává Hospodin, tvůj Bůh.

4. Cti otce svého 
i matku svou, 
abys dlouho živ byl 
a dobře se ti vedlo 
na zemi.

Nezabiješ. Nezabiješ. 5. Nezabiješ. (Nebu-
deš vraždit.)

Nesesmilníš. Nesesmilníš.
6. Nesesmilníš. (Měj 
v úctě lásku mezi 
mužem a ženou.)

Nepokradeš. Nepokradeš.
7. Nepokradeš. (Nez-
cizuj majetek 
druhých lidí.)

Nevydáš proti svému 
bližnímu křivé svědectví. 
Nebudeš dychtit po domě 
svého bližního.

Nevydáš proti svému bližní-
mu falešné svědectví.

8. Nepromluvíš křivé-
ho svědectví. (Ne-
mluv o jiných lidech 
nepravdivě.)

Nebudeš dychtit po ženě 
svého bližního ani po jeho 
otroku nebo po jeho otro-
kyni ani po jeho býku 
ani po jeho oslu, vůbec 
po ničem, co patří tvému 
bližnímu.

Nebudeš dychtit po ženě své-
ho bližního. Nebudeš toužit 
po domě svého bližního 
ani o jeho poli ani po jeho ot-
roku ani po jeho otrokyni 
ani po jeho býku ani po jeho 
oslu, vůbec po ničem, co patří
tvému bližnímu.

9. Nepožádáš 
manželky bližního 
svého. (Měj v úctě 
lásku mezi mužem 
a ženou.)
10. Nepožádáš statku
bližního svého. (Nez-
cizuj majetek 
druhých lidí.)
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Modlitba za rodinu

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče, který jsi láska a život,
učiň, aby se každá lidská rodina na zemi
stala skrze Tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky pro generace,
které se neustále obnovují.

Učiň, aby Tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.
Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině
silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.

Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými naše rodiny někdy procházejí.

Na přímluvu Svaté Rodiny z Nazareta také dej,
aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny
plodně naplňovala své poslání
uprostřed všech národů země.

Skrze Krista, našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život
na věky věků. Amen.

papež Jan Pavel II.
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Modlitba k Svaté Rodině

Ježíši, Maria, Josefe,
ve vás nazíráme krásu opravdové lásky;
obracíme se k vám s důvěrou.

Svatá Rodino z Nazareta,
učiň také naše rodiny
místem srdečného sdílení
a společenstvím modlitby,
skutečnou školou evangelia
a malou domácí církví.

Svatá Rodino z Nazareta,
ať v našich rodinách už nikdy nevládne
násilí, neústupnost a rozdělení;
kéž ti, kdo zakusili zranění a pohoršení,
najdou brzy útěchu a uzdravení.

Svatá Rodino z Nazareta,
ať si všichni uvědomují,
jak je rodina posvátná a nedotknutelná
a jakou krásou byla obdařena v Božím plánu.

Ježíši, Maria, Josefe,
slyšte nás a vyslyšte naši prosbu.

Amen.

V Římě u Svatého Petra v Mimořádném jubilejním roce milosrdenství,
dne 19. března, o slavnosti svatého Josefa, 2016, ve čtvrtém roce mého
pontifikátu. 

Papež František
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