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Co nás čeká a nemine...

P

oslední týdny církevního roku během dušičkového měsíce listopadu jsou pro nás
novou příležitostí hlouběji přemýšlet o posledních věcech člověka. Každým
rokem našeho života se nám se stále větší naléhavostí připomínají a dobrá
matka Církev dobře činí, když na ně výrazně pamatuje v posvátné liturgii.
Posledních věcí člověka je celkem čtvero:

smrt,
soud
nebe a
peklo.

Myslet na tyto věci není pro křesťana jistou průpravou k temným depresím a cestou
ke ztrátě životní radosti. Naopak. Jde o dobrou prevenci před hříchem a o růst křesťanské
naděje, což mají tyto užitečné úvahy sledovat. Někdy nám může velmi pomáhat, když když si
vyhledáme nějaké starší zamyšlení v duchovní literatuře, která určitě není na tyto texty
skoupá, neboť jde o témata , která vždy tvořila nezbytnou součást duchovních cvičení.
V jednom takovém starém rozjímání nacházíme tato slova:
„Ó Ježíši, smrt prý je ohyzdná. Avšak hledím-li na ni přes monstranci, vidím anděla: a

anděl má vždycky něco ze tvé krásy, neboť přebývá v nebi. Kdo první viděl smrt jako
kostlivce?...Ty přece o ní mluvíš jako o hlasu Ženicha, přicházejícího slavit s duší sňatek
věčnosti. Proč tedy má takové krásné pozvání budit v mé duši úžas hrůzy?
Že má smrt kosu? Budiž. Ale když přetne tenkou nit, která mne poutá k žaláři,
roztrhne i eucharistický závoj, jenž Tě ukrývá, a konečně Tě uvidím...A vidět Tebe, ó můj
dobrý Ježíši, to že je neštěstí?
Má duše se vymkne z náruče smrti, bude hledat a nalezne tvou náruč, ó Ježíši: a pak
poděkuji smrti, že mne k Tobě pustila na věky.
Vždycky jsem se usmíval na život, vždycky jsem jej miloval a Ty víš, ó Ježíši, kolik
omylů a kolik slzí mne stála tato láska. Ale nyní, když stále více toužím vidět Tebe tak, jak jsi,
začíná se mi smrt líbit, zdá se mi, že bych tu lebku vzal do rukou, že bych ji pohladil, že bych
ji políbil, že bych ji přivinul k srdci, že bych jí děkoval jako bytosti, která prokázala lidstvu
největší dobrodiní“
Můžeme si všimnout, jak se Boží přátelé smrti vůbec nebojí.Když svatá Terezie od
Dítěte Ježíše zakusila první chrlení krve, nadšeně zvolala:“Ženich je blízko!“
Jiný světec končí svůj chvalozpěv stvoření, známý pod názvem „Píseň bratra slunce“,
šokující chválou smrti:

„Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemrou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
nebo druhá smrt jim neublíží.“

P. Lohelius
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1. pátek
2. sobota
3. neděle
4 .pondělí
9. sobota
10. neděle
11. pondělí
12. úterý
13. středa
17. neděle
18. pondělí
21. čtvrtek
22. pátek
24. neděle
30. sobota

Slavnost VŠECH SVATÝCH
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
31. neděle v mezidobí
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
32. neděle v mezidobí
Památka sv. Martina, biskupa
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Památka sv. Anežky České, panny
33. neděle v mezidobí
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Odpustky pro duše v očistci:
•

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě
kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

•

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a
pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé: v ostatních dnech lze takto získat
odpustky částečné.

•

2. a 16. listopadu bude po večerních bohoslužbách pokračovat katecheze dospělých
na téma: “Výklad mše sv.“ s následným společenstvím mladých farníků.

Okénko víry
Malý katechismus v číslech od 1 do 10 -pokračování - pod číslem 3
3 božské osoby:

Otec,
Syn,
Duch Svatý.

3 byli členové svaté Rodiny:

Pán Ježíš,
Panna Maria,
svatý Josef.

3 králové podle podání se klaněli Ježíškovi: Kašpar,

Melichar,
Baltazar.

3 dni zůstal Ježíš v chrámě.
3 roky učil Ježíš veřejně.

učitelský,

Trojí úřad vykonával Pán Ježíš:

kněžský,
pastýřský.
3 apoštoly zejména brával Pán Ježíš s sebou (Proměnění na hoře Tábor,
Getsemany, vzkříšení Jairovy dcery):

Petra,
Jakuba,
Jana.
3 krát Petr Krista Pána zapřel.
3 krát padl Pán Ježíš pod křížem.
3 hodiny visel Pán Ježíš na kříži.
Třetího dne vstal z mrtvých.

svědectví Krista samého,

3 jsou hlavní důkazy božství Kristova:

svědectví Boha Otce,
učení svatých apoštolů a Církve.
3 archanděly jmenuje Písmo:

Michael,
Gabriel,
Rafael.

Trojí jsou účinky Ducha Svatého:

posvěcuje milostí posvěcující,
pomáhá milostí pomáhající,
uděluje nám plnou míru ctností a sedmero svých
darů.

3 části vytvářejí společenství svatých (věřím ve společenství svatých):

pravověrní na zemi (Církev bojující).
svatí v nebi (Církev vítězná),
duše v očistci (Církev trpící).
3 části má katechismus: o víře,

o přikázáních,
o prostředcích milosti (o svátostech a modlitbě).
3 části obsahuje modlitba Zdrávas Maria:

Slova archanděla Gabriela: Zdrávas Maria, milosti plná,Pán s Tebou,
slova svaté Alžběty: požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života
Tvého Ježíš,
slova Církve svaté: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás, hříšné, nyní i v
hodinu smrti naší. Amen.
3 povinnosti mají děti k rodičům:

úctu,
lásku,
poslušnost.

3 věci patří ke každé svátosti:

vnější znamení.
ustanovení Ježíšem Kristem,
vnitřní působení milosti.

3 jsou účinky svátosti biřmování:

rozmnožuje milost posvěcující,
uděluje Ducha svatého, aby biřmovanec získal
sílu, zmužile vyznával svou víru a bojoval za věc
Kristovu,
vtiskuje nezrušitelné znamení.

3 svátosti můžeme přijmout jen jednou:

křest,
biřmování,
kněžské svěcení.

Trojí slib skládáme na křtu svatém:

odříkáme se zlého ducha, jeho pýchy i všech jeho
skutků,
pevně a stále budeme věřit vše, čemu Církev
katolická učí,
budeme podle víry až do smrti žít.

3 hlavní části mše svaté jsou:

obětování,
proměňování (pozdvihování),
přijímání.

3 účinky má svátost pokání:

udílí nebo rozmnožuje milost posvěcující,
odpouští tím hřích, shlazuje věčný trest a alespoň z části
i časné tresty,
uděluje zvláštní milosti.

3 krát denně se zvoní Anděl Páně.
Trojí jsou svátky:

Pána Ježíše,
Panny Marie,
svatých.

3 jsou božské ctnosti:

víra,
naděje,
láska.

3 evangelijní rady:

dobrovolná chudoba,
ustavičná čistota,
stálá poslušnost pod představeným řeholní společnosti.

3 jsou hlavní dobré skutky:

modlitba,
půst,
almužna.

Trojí je půst:

zdrženlivosti(zdržovat se masitých pokrmů
újmy (jednou za den nasycení),
přísný půst (půst zdrženlivosti a újmy zároveň).

Tři jsou možnosti na onom světě:

nebe,
očistec,
peklo.

Pokračování příště

Naši světci
Apoštol Ondřej
Ondřej byl bratr Šimona zvaného Petr a spolu s ním patřil k prvním učedníkům, které Ježíš
vyzval , aby ho následovali. Ještě před Kristovým vystoupením s nadšením naslouchal kázání
Jana Křtitele. Když Jan označil Ježíše za Beránka Božího, připojil se k němu a spolu s bratrem
byl svědkem jeho prvního zázraku v Káně Galilejské.
Po Kristově nanebevstoupení a seslání Ducha svatého se Ondřej vydal hlásat evangelium na
sever, na pobřeží Černého moře. V jednom městě obrátil na víru mladého muže proti vůli
jeho rodičů. Ti prohlásili, že by raději viděli syna mrtvého než zaslíbeného Kristovi. Když
jejich syn přenocoval s apoštolem pod
jednou střechou, rozhodli se zapálit
dům. Mladík se probudil a viděl kolem
sebe plameny; vzal sklenici vody, vylil
ji na ně a plameny ihned uhasly. Jeho
příbuzní, rozzuření neúspěchem, se
pokoušeli vniknout do domu po
žebříku. Bůh je však ranil slepotou.
Tehdy mnozí, kdo byli svědky této
události, uvěřili v Krista.

Neznámý autor z 18. století

H.Florentová: Křesťanské nebe. Ilustrace
V.Kopecký.Artia a Granit, Praha,1994

M.B.

Když Ondřej dorazil do řeckého města
Patrasu, nechal ho císařův místodržící
Egeas zatknout. Vytýkal mu, že odvrací
.lid od bohů a boří jejich chrámy.
Ondřej bez bázně mluvil o Kristovi a
jeho smrti na kříži a nabídl Egeovi, že
mu vyloží články víry. Egeas se rozlítil
a pohrozil mu smrtí, nebude-li
okamžitě obětovat bohům. Když
Ondřej odmítl, byl zbičován a
ukřižován na kříži ve tvaru písmene X.
Aby jeho muka byla delší, nebyl ke
kříži přibit, ale jen připoután provazy.
Zůstal živ po tři dny a po tu dobu
neúnavně kázal zástupům, které se
shromáždily kolem. Lid naléhal na
místodržícího, aby byl Ondřej s kříže
sňat a propuštěn, apoštol však takovou
milost odmítl, neboť se již těšil na
shledání se svým Pánem. Třetího dne
ho obklopila velká záře z nebes a on
v míru vypustil duši.
Apoštol Ondřej drží většinou v rukou kříž,
zpravidla ve tvaru X. Někdy mívá provaz, jímž
byl ke kříži připoután. Objevuje se i vyobrazení
jeho mučednické smrti. Protože podle jedné
pověsti byly jeho ostatky přeneseny do
Skotska, stal se patronem této země. Je
rovněž uctíván jako patron Řecka, kde působil.

Letní homilie na Slovensku
Při nedělním kázání v jednom z četných kostelů slovenského
Liptova vyprávěl mistní důstojný pán tento příběh jednoho ze
svých spolubratří:
V kraji, kde se nacházela jeho farnost, po
mnoho dní pršelo. Deštivé počasí trvalo již
tak dlouho, že to začínalo ohrožovat včasné
zahájení sklizně obilí, na které byl celý kraj
hospodářsky závislý. Oprávněné obavy
samozřejmě neunikly pozornosti duchovního
správce, rozhodl se tedy povzbudit své
farníky následujícím způsobem – navrhl
uspořádat pouť do polí ke známé kapličce a
v procesí se usilovně modlit za vlídné počasí.
V neděli odpoledne tedy většina farníků
P.L.
skutečně v průvodu do polí vyšla, vedena
svým farářem. Déšť se v tu dobu poněkud zmírnil, snad jen mírně mžilo,
P.L.
a než vyrazili, přestalo i to. Ke kapličce přesto všichni zamířili.
Za zpěvu nábožných písní a hlasitých modliteb došli po nějaké době ke
zmíněné kapličce, kde je důstojný pán oslovil otázkou: „Skutečně věříte, že nám naše domácí
pouť může pomoci ?“ Všichni hlasitě prohlašovali, že ano, vždyť přece proto se na tuto cestu
vypravili. Tehdy se jich jejich duchovní otec znovu dotázal slovy: „Tak proč jste tedy
nenechali doma ty deštníky? Pojďme zpátky, vaše víra není příliš silná.“
Posuzovat hloubku víry oněch našich bratří není naší věcí. Ale zamyslet se nad jejich
jednáním zajisté můžeme, snad nám to může být ke prospěchu; jak bychom se asi na jejich
místě zachovali my?
Jestli tam tehdy přestalo pršet úplně a na celou dobu žní, to věru nevím. Ale myslím, že to
ani není v tomto případě to nejdůležitější.
Dš

K přemýšlení (výroky sv. Ignáce z Loyoly)
„Kdo má v srdci Boha, nosí s sebou ráj.“
Jedině láska k Bohu je pramenem upřímné radosti, tím nejčistším, bez jakéhokoliv zabarvení,
nepřetržitým, bez nebezpečí, že jednou vyschne. Proč si kopeme cisterny rozpukané, které
nemohou udržet vodu (Jer 2 ,13)
Uzavřeš-li s Bohem dohodu lásky, nemusíš pochybovat o stálosti štěstí; jeho láska, jako on
sám, nemůže zaniknout. Bůh nemůže ani trochu změnit svou vůli, ani sám sebe. Nelituje, že
miluje ty, kteří ho milují.
Každá jiná láska je nestálá; milovaný tě může i proti své vůli přestat milovat;sám může
zemřít, i když by láska, kdyby zůstal živ, nezemřela. Není štěstím to, co netrvá stále.
Jiné smlouvy mohou být zrušeny, poněvadž je může zrušit tatáž vůle, která je uzavírá;avšak
ve smlouvě lásky, kde je vůle předmětem smlouvy, odevzdává se vůle do cizích rukou;
přestává být svou paní a ztrácí právo na zrušení smlouvy.
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