Den modlitby a postu
na paměť misionářů mučedníků
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Obálka od Mino Cerezo Barredo
(http://www.comunitagaggio.it/pagine/cerezo.html)
Překlad a propagace:
Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné OMI
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Slovník svědka – mučedníka
Když čteme životy tolika svědků víry, tolika mužů a žen, kteří položili svůj
život za Boha a za poslání, které jim svěřil, jsme fascinováni a zůstáváme v
úžasu ani ne tak nad tragičností a dramatičností jejich smrti, jako spíš nad
jejich životními rozhodnutími a volbami, jejich postoji, způsobem myšlení a
nad tím, jak přijali Boží vůli.
Mezi tolika slovy jsme vybrali jen 15 slov, která nám umožňují mluvit o
mučednících a která nám připomínají, že ještě i dnes je naléhavě potřebné
svědectví života.
Tato slova nás doprovázejí po Křížové cestě, po cestě, kterou se z lásky k
člověku vydal sám Kristus. Tato slovo jsou součástí slovníku každého
křesťana, svědka, mučedníka. Jsou součástí života těch, kteří si už od dob
prvních křesťanských komunit až do dnešních dní zvolili za svou první
hodnotu Krista a jeho poslání. Cesta, která začíná odpuštěním, nejtěžší
ctností k osvojení, protože nás vede k tomu, abychom zemřeli sami sobě a
svým pravdám; pak přání po spravedlnosti pro lidstvo; nezištná a
bezpodmínečná láska, která nezná míru; duch společenství (communio),
který nám dává zakusit to, že jsme součástí stejné Boží rodiny; předsevzetí
ke sdílení s bratry a sestrami, které nám Bůh posílá. Toto je prvních pět slov,
která z křesťana činí autentického svědka.
A pak dalších pět, stejně tak důležitých. Tváří v tvář těžkostem je nezbytná
pořádná dávka odvahy, kterou získáváme od Krista; víra v Toho, který je
stále věrný a vyzývá nás k tomu, abychom ho napodobovali; postoj
laskavosti, který v sobě máme, pokud zakoušíme pokoj v Kristu; naděje,
která nám dovoluje, abychom měli náš pohled stále upřený dopředu;
důslednost, díky níž můžeme pokračovat v boji a nevzdat to.
A aby bylo svědectví ještě výraznější, je tu z mučedníkova slovníku
posledních pět slov. Důsledný život víry předpokládá také přijetí oběti;
svědek je každý den povoláván k odevzdání se do Boží vůle; duch přijetí
jiného člověka a Jiného s velkým “J” je vyžadován každodenně; ústraní, jež
je podstatným postojem, který nám připomíná, že pravým protagonistou
našeho života je Kristus; a to, co Kristus po nás chce, je, aby nás viděl
radostné, pokojné a vyrovnané.
Pozastavte se tedy u několika postav mučedníků, které na těchto
stránkách poznáte, a k těm 15 slovům, k tomuto malému slovníčku
mučedníka, dodejte další slova, která nás přibližují ke Kristu a jeho poslání.
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ÚVODNÍ MODLITBA
Pane Ježíši, starší bratře mučedníků,
děkujeme Ti za to, že nás teď zveš k tomu,
abychom vkládali své kroky do kroků tolika bratří a sester,
kteří i přes nesmírnou lásku k životu, jenž je Tvým darem,
jej neváhali vrátit do Tvých rukou,
aby i ti, kteří si mysleli, že jim ho vyrvali,
mohli otevřít oči svého srdce
a na jejich znetvořené tváři objevit tvář Tvou.
V mučednících rozeznáváme místo setkání
naší odpovědnosti a Tvé milosti;
přijímáme pohoršení jejich prolité krve,
která dává spásu a život;
přijímáme porážku zla, které zdánlivě vítězí nad dobrem;
rozjímáme nad tajemstvím přemožené temnoty
osvícené Tvým světlem.
Po této cestě lásky chceme jít za Tebou,
abychom se od našich bratří a sester,
svědků odpuštění a míru,
naučili, že kříž, nástroj smrti, nese Ukřižovaného,
nese našeho Pána Ježíše,
vzkříšeného Spasitele a vítěze nad vší smrtí.
Osvěcuj naše srdce svým Duchem,
aby naše kroky neváhaly následovat ty Tvé
a kroky těch, kteří šli za Tebou na všechny kalvárie celého světa,
a teď jsou v Tvém životě.
Amen.
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I. zastavení
Ježíš je odsouzen k smrti
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Odpuštění
V naší společnosti i nadále vládnou konflikty, napětí, rozdělení. A to i
proto, že jsme čím dál tím méně schopni odpouštět.
Odpustit neznamená zapomenout na křivdu, která na mně byla
spáchána, ale s milosrdenstvím ji přijmout; tak, jak to učinil Kristus na
kříži; a dát tím příležitost tomu, kdo se na nás pod vlivem nenávisti a
pomsty dopustil urážky. Tak se odpuštění stane darem, otevřenou
branou pro toho, kdo se chce zprostit viny.
ČTENÍ
Z evangelia podle Lukáše 4,18-19
Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych
přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil
zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil
zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.
SVĚDECTVÍ
“Pane, až se budeš dívat na ty, kteří nás uvrhli do vězení a kteří nás
mučili, až budeš vážit činy těch, kdo nás soudili a odsoudili k tvrdým
trestům, až budeš zkoumat život těch, kteří nás tak strašně ponížili, a
svědomí těch, kteří nás zavrhli, zapomeň, Pane, na zlo, kterého se
dopustili. Spíš se rozpomeň na to, že nás naše oběť přivádí blíž k
tvému ukřižovanému Synu; že se snášeným mučením podílíme na
jeho ranách; pouty na svobodě Ducha; trápením na naději Božího
království; ponižováním na radosti tvých synů a dcer.
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Rozpomeň se, Pane, na to, že toto utrpení v nás uzrálo jako semínko
vložené do země, které teď klíčí v plod spravedlnosti a míru, v květ
světla a lásky.
Rozpomeň se, Pane, zvlášť na to, že se jim nikdy nebudeme chtít
podobat a nikdy nebudeme chtít činit druhým to, co oni udělali
nám. Amen”. (Modlitba Frei Betta, politického vězně v Brazílii)
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Abychom na spory neodpovídali nenávistí, ale odpuštěním.
 Abys podepíral ty, kteří jen stěží dokáží odpustit.
 Abys nám pomohl usmířit se s vlastním životem.
 Abys nám daroval srdce plné milosrdenství.
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II. zastavení
Ježíš přijímá kříž
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Spravedlnost
Křesťan není lhostejný k nespravedlnostem ve světě. Křesťanské
svědectví znamená také zaujmout jasný postoj ke korupci, k útisku,
ke zneužívání slabých a bezbranných. Svědek – mučedník se tedy
stává hlasem všech těch, kteří trpí nespravedlností mocných a
utlačovatelů.
ČTENÍ
Z knihy proroka Izajáše 53,3-4. 7
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený
nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený,
že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti
na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a
pokořen. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek
vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa
neotevřel.
SVĚDECTVÍ
“My synodální otcové jsme se s hlubokou bolestí dověděli o tom, že
v diecézích ležících v oblasti Velkých jezer i nadále přetrvávají
válečné rozbroje, které s sebou pro nevinné obyvatelstvo přinášejí
zkázu, násilí a smrt. Statisíce osob je přinuceno k tomu, aby pro
záchranu vlastního života opustilo své domovy a v podmínkách
naprosté nejistoty se uchýlilo do sousedních zemí. Bohužel nechybí
ani tak znepokojivé jevy jako jsou “dětští vojáci”, sirotci, váleční
invalidé a lidé s vážnými tělesnými a dušeními problémy.
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Přikázání: Nezabiješ (Ex 20,13) není jen součástí Desatera, Božího
zjevení zprostředkovaného v Bibli, ale i zákonem vepsaným do srdce
každého člověka, který přichází na tento svět. Žádný důvod
společenský, politický, etnický ani náboženský nedovoluje zabíjení
nevinných lidí. Krev nevinných křičí před Bohem, který dříve či
později bude muset soudit i ty, kteří poskvrnili své ruce krví chudých,
Božích vyvolených. (Biskupové přítomni na synodě pro Afdriku 2009)
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Aby mezi národy byl duch spravedlnosti a míru a ne duch
útisku a nadvlády.
 Abychom byli ochotni šířit spravedlnost, kterou hlásá
evangelium.
 Aby Církev tváří v tvář korupci a nespravedlnostem dokázala
být prorokem.
 Aby zákonodárná shromáždění schvalovala jen spravedlivé
zákony.
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III. zastavení
Ježíš padá pod křížem poprvé
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Láska
Svatý Pavel nám připomíná, že přes všechno poznání a nejlepší
technologie, které máme k dispozici, je naše svědectví marné,
pokud nemáme lásku. Žijme tedy uprostřed lidí, přednost dávejme
těm posledním, a to z lásky, z té nezištné a upřímné lásky, kterou
nám předal Kristus tím, že přijal svou nespravedlivou smrt a nezištně
se vydal pro spásu všech lidí.
ČTENÍ
Z knihy proroka Izajáše 1,16-18
Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte
páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti
násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Pojďte,
projednejme to spolu , praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako
šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé
jako vlna.
SVĚDECTVÍ
“Mé misijní povolání se zrodilo v okamžiku mého svěcení. Toto
povolání ve mně zrálo jednak díky vynaložené osobní ochotě,
jednak jako odpověď na výzvu Církve, abych byl knězem pro svět.
Pokud by nedošlo k vyslání na misie, přijal bych i tak svou situaci,
protože misie je vlastně sám život Církve, misie je ujmout se cizince,
misie je pustit se na cestu sebevýchovy, misie je podporovat
člověka. Dnes už není otázkou kilometrů, míst, oceánů, cizích
kultur...” Takto odpovídal o. Ruggero Ruvoletto těm, kdo se ho ptali
na důvody jeho misionářské volby. Volby, která ho po různých
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službách konaných ve své padovské diecézi, přivedla na břehy
Amazonky, do předměstí Manausu. “Nedělám si plány na dlouhou
dobu dopředu, znám dobře chudobu a nemajetnost svých lidí.
Mým úkolem je především potkávat lidi, navštěvovat je v domech,
být s nimi, doprovázet je a pomáhat jim v jejich problémech.”
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Abychom se otevřeli bezpodmínečné lásce, kterou Bůh
projevuje každému z nás.
 Aby nás Boží Duch učil konat skutky lásky.
 Abys těm, kteří trpí, ukázal světlo své lásky.
 Abys přivedl svou Církev k dokonalosti lásky.
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IV. zastavení
Ježíš se potkává se svou matkou
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Společenství
Jedním z největších neštěstí pro Církev a celé lidstvo je rozdělení.
Opravdoví svědci evangelia se cítí být součástí komunity, cítí se být
vysláni bratry a sestrami, kteří vytvářejí komunitu spolu s nimi a kteří je
podporují svou modlitbou. Největší svědectví, které můžeme
prokázat světu, je duch společenství, který z Církve činí Boží rodinu.
ČTENÍ
Z evangelia podle Lukáše 2,33-35
Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A
Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k
pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se
budou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo
myšlení mnohých srdcí.“
SVĚDECTVÍ
Mezi lety 1606 a 1639 prošlo malé, ale silné křesťanské společenství v
Japonsku jedním z nejkrutějších pronásledování, které dějiny
mučedníků vůbec znají. Utrpení a smrt z věrnosti Bohu, který je
osvobodil od pověr, strachů a otročení císařům, přijímají zámožní i
studovaní lidé, laici, zasvěcené osoby, celé rodiny, mladí i
dospívající. V Kristu poznávají jediného a skutečného Pána života a
dějin, a tak v otázkách víry volí raději neposlušnost vůči císaři, jen
aby nesešli z cesty, o které jim svědčili a které jim vyučovali misionáři
evangelia.
Mezi mučedníky z roku 1619 vyniká i jemná postava matky, Tacia
Hashimoto. Po boku má tři malé děti a čtvrté je ještě v jejím lůně.
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Pevně k sobě tiskne své děti, zatímco svazují jejich těla. A když se
začnou zdvihat první plameny, její třináctiletá dcera na ni křičí:
“Mami, už nic nevidím”, a Tacia jí odpovídá: “Neboj se, za chvíli
uvidíš všechno jasně”. Další Maria u paty kříže svého Syna, která se
podílí na smrti a slávě pravého Života.
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Aby různé křesťanské církve podporovaly společný dialog.
 Abys v jednotě Ducha shromáždil všechny věřící.
 Aby mocnější národy dokázaly přispívat k obecnému dobru v
duchu sdílení a společenství.
 Aby hlásání tvého evangelia bylo výrazem našeho
společného soužití.
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V. zastavení
Šimon pomáhá nést kříž
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Sdílení
První křesťanské komunity se od ostatních lišily svým duchem sdílení:
“měli všechno společné”. Svědek není otrokem toho, co má, ale je
svobodný od každé věci, aby mohl cele patřit Pánu a poslání (misii),
které mu Pán svěřil. To, co má a čeho užívá, dává k dispozici všem
ostatním, sdílí všechno, dokonce dá i svůj život pro dobro a spásu
ostatních.
ČTENÍ
Z evangelia podle Marka 8,34-37
Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou,
zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne
a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý
svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?
SVĚDECTVÍ
O. Salvatore Carzedda, kněz PIME (Papežský institut pro zahraniční
misie), poslaný jako misionář na Filipíny, vnáší veškeré své nadšení a
živost do svého misijního apoštolátu uprostřed politických obtíží a
problémů se soužitím s muslimskou většinou. Už několik let
spolupracuje v Zambuanga na plný úvazek s Hnutím islámskokřesťanského dialogu Silsilah, založeného roku 1983 s cílem sjednotit
muslimy a křesťany na jedné cestě víry prostřednictvím vzájemného
poznávání se, respektu, lásky a modlitby.
Přes všechny výhrůžky separatistických hnutí pokračuje ve svém
úkolu a píše svým přátelům: “I nadále hlásáme naději, přesvědčeni,
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že naše proměna a proměna světa není okamžitým důsledkem
nějakého rozhodnutí nebo nějaké historické události, ale důsledkem
každodenní angažovanosti pro život. I zkušenost dialogu lze
zahrnout do tohoto rozměru naděje, která překonává každodenní
překážky. Pokud bychom s dialogem přestali, přišli bychom o
schopnost představit si svět odlišný od toho dnešního, přišli bychom
o schopnost představit si způsoby jak vytrvat a vzájemně se
podporovat v dlouhém boji za spravedlnost a pravdu, přišli bychom
o schopnost naděje a lásky v jakékoli podobě. Myslím, že naše
vytrvalost je skutkem radosti, protože je skutkem naděje v toho, jenž
přemohl smrt. “
PŘÍMUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Abychom se naučili sdílet to, co máme, s tím, kdo to nemá.
 Abys posílil pouto bratrského sdílení a učinil z nás jednu rodinu
apoštolů.
 Aby se mladí naučili sdílet s dalšími mladými lidmi radost z
toho, že se s tebou setkali.
 Aby se Církev, tak jako Šimon z Cyrény, dokázala stát bližním
každému, kdo trpí.
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VI. zastavení
Veronika podává Ježíšovi roušku
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Odvaha
Soužení, oběti, pohromy, války a tolik i jiného zla postihují lidstvo,
které tak často ve své křehkosti a bezbrannosti žije ve strachu.
Svědek evangelia je vyzýván k tomu, aby s odvahou a stále větší
důvěrou v Kristovu přítomnost, přítomnost účinnou, nepřetržitou a
životadárnou, čelil všem těmto zlům.
ČTENÍ
Z knihy proroka Izajáše 43,1-3a
Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli:
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě
proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já
Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel.
SVĚDECTVÍ
“Mám raději, když se na misiích vede prostý život, protože právě
tento životní styl vyžaduje dnes Církev, aby dokázala čelit současné
výzvě: totiž pocitu, že Církev je bohatá a je na straně bohatých...
Aby člověk mohl takto žít, chce to od něj velkou oběť a úplné
zřeknutí se sama sebe. A tak doufám a věřím, že tak bude člověk i
šťastnější a lepší. Tam, kde je oběť, bude i růst v duchovním životě...
Je tedy dobře, když je klášter umístěn uprostřed domorodé vesnice,
abychom tak mohly každý den navštěvovat její obyvatele a
pomáhat jim svými znalostmi, i bez finančních prostředků... Musíme
přiblížit lidi k Bohu a pomoci jim v tom, aby Boha zakusili.” (Sestra
Rani Maria, řeholnice klariska z Keraly v Indii)
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PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Abychom v naší každodennosti dokázali činit odvážná
rozhodnutí.
 Abychom byli vždy ochotni konat skutky spravedlnosti.
 Abys nám dal odvahu k hledání jednoty, která je tvým darem
a vůlí.
 Aby pronásledovaná Církev pokračovala v šíření tvého
království svobody, lásky a bratrství.
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VII. zastavení
Ježíš padá pod křížem podruhé
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Víra
Křtem se stáváme členy Boží rodiny a to, co nás spojuje a co nás
sjednocuje, je právě víra v Krista. Ve svátosti biřmování z nás Duch
svatý činí svědky a hlasatele Božího slova, které jsme sami přijali. To,
že jsme autentickými svědky evangelia, nás přivádí ke sdílení toho
největšího a nejkrásnějšího daru: víry, která nás vede až do
nejzazších konců světa, víry, která nás vede až k darování vlastního
života.
ČTENÍ
Z evangelia podle Matouše 5,3-10
Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou
nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je
království nebeské.
SVĚDECTVÍ
“Násilí vyzkoušelo naši víru. Letos jsme se naučili uvést ve skutek
takové hodnoty, jako jsou odpuštění a láska, a to i k těm, kteří nás
pronásledují. (mons. Paulos Faraj Rahho, kaldejský arcibiskup z
Mossulu (Írák), zabitý v březnu r. 2008)
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Svatý otec Benedikt XVI. o něm řekl: “Vzal na sebe svůj kříž a
následoval Pána až do agónie a smrti. A tak tím, že vydal svědectví
pravdě, přispěl tento Pánův služebník i k tomu, aby se do jeho
zkoušené vlasti, ale i do celého světa, přineslo právo. Byl mužem
míru a dialogu”.
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Abys zvětšil víru, kterou Duch svatý zasadil do našich srdcí.
 Aby naše víra byla výrazem lásky, kterou Bůh prokazuje
každému z nás.
 Abys osvítil kroky katechumenů na cestě pravdy.
 Aby papež a biskupové vytrvali pevni ve víře.
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VIII. zastavení
Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Laskavost
Způsob, jímž člověk vstupuje do vztahů a prožívá je, vypovídá také o
jeho mysli a pocitech, které nosí v srdci. Milovat ostatní znamená
také respektovat je, dokázat je ocenit, podpořit a přibližovat se k
nim s úctou, taktem a laskavostí. Úsměv, pozornost nebo jedno milé
slovo občas zmůžou víc než spousta velkých gest
ČTENÍ
Z knihy proroka Jeremjáše 31,15-17
Toto praví Hospodin: „V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký
pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové
už nejsou.“ Toto praví Hospodin: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,
vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni
se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok
Hospodinův. Synové se vrátí na své území.
SVĚDECTVÍ
“Život v misiích je prostý a plný radosti. Mohu říci, že Pán byl ke mně
opravdu dobrý, když mě poslal, abych se vydala na tuhle cestu, a
často si uvědomuji, že i tady mi dává stonásobek. Mám ráda své
lidi, Afričany, své nemocné a i oni mají rádi mě, ale tahle láska musí
z obou stran růst až do Kristovy plnosti, až do okamžiku, kdy budu
moci říct a oni budou moci říct: “miluji je tak, jako nás miluje Kristus,
tak, jako Kristus miluje mě osobně”. Tohle je pro mě to podstatné a
tohle se může s jeho milostí uskutečnit vždy, aniž by k tomu člověk
musel být v nějaké nemocnici nebo v Africe”. (Luisa Guidotti, laická
misionářka zabitá v Zimbabwe)
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PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Abys poskytl mírnost a ochotu těm, kteří pečují o trpící.
 Aby učitelé plnili úkol, který jim byl svěřen s pozorností srdce.
 Abychom tě dávali poznat druhým s laskavostí toho, který
dokáže zdarma dávat.
 Abys ses o nás i nadále staral s tou něžnou láskou, do které se
svěřujeme.
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IX. zastavení
Ježíš padá pod křížem potřetí
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Naděje
To, co pobízí svědky evangelia k tomu, aby darovali celý svůj život
Pánu, bratřím a sestrám, je naděje ve věčný život, v Boha, který tě
nikdy neopustí, v Krista, který je život. I před nepřekonatelnými
překážkami a situacemi bez jakéhokoli logického východiska je
možné všechno pro toho, kdo důvěřuje v Boha Ježíše Krista.
ČTENÍ
Z knihy proroka Jeremjáše 20,10-11
Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! „Udejte ho !“ „Udáme
ho!“ Kdekdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím.
„Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho a
pomstíme se mu.“ Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr,
proto moji pronásledovatelé upadnou a dál nebudou moci, velice
se budou stydět, že nebudou mít úspěch, jejich věčná hanba
nebude zapomenuta.
SVĚDECTVÍ
“Mučednictví je Boží milost, kterou si, myslím, nezasloužím. Ale pokud
Bůh přijme oběť mého života, ať je mé zrnko zrnkem svobody a
znamením toho, že naděje se brzy stane skutečností. Ať je má smrt,
pokud ji Bůh přijme, smrtí za svobodu mého lidu a svědectvím
naděje v budoucnost. Můžete také říct, že, pokud mě zabijí,
odpouštím a žehnám těm, kteří to provedou. Kéž by se Bohu líbilo,
aby se sami přesvědčili, že tak jen ztrácejí čas. Zemře jeden biskup,
ale Církev Boží, tedy Boží lid, nikdy nezahyne”. (mons. Oscar A.
Romero)
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PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Aby se papež a biskupové nikdy neoddálili od naděje
přislíbené tvým slovem.
 Aby misionáři vkládali do lidských srdcí semínka naděje.
 Aby utlačovaní a chudí nikdy neztratili naději, že je vezmeš za
ruku a ukážeš jim svou lásku.
 Aby mladí, i přes životní těžkosti, neztráceli naději v
budoucnost.
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X. zastavení
Ježíš svlečen ze šatů
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Důslednost
Je snadné mít rád jen občas anebo tehdy, když je to pohodlné.
Obtížnější je milovat celý život a dokazovat to skutky. Svědek
evangelia nemůže fungovat na půl úvazku. Svědek, který se rozhodl
podřídit svůj život službě druhým a společenství s Bohem, je buď
svědkem na celý život, nebo jím není vůbec.
ČTENÍ
Z evangelia podle Matouše 25,37-40
Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a
nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli
jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za
tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste
učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
SVĚDECTVÍ
“Útok na křesťany v Orisse byl útokem na posvátnost a hodnost
lidského života. Svět to musí vědět. V některých zemích je dokonce
zákony a právy chráněno pohodlí zvířat. V Kandhamalu s námi bylo
zacházeno hůř než se zvířaty: jakákoli nedůstojná věc, jakákoli
obscénnost, jakékoli mučení namířené proti křesťanům bylo
schváleno. Muži, ženy, děti, všichni se stali předmětem těch
nejbrutálnějších ukrutností”. Takto popisoval bolest nad tím, co se
děje v Orisse, o. Bernard Dighal z diecéze Bhubaneshwar. O.
Bernard podstoupil hodinové násilí a bití ze strany hindských
radikálů. Celou noc ležel v bezvědomí a polonahý v pralese, než ho
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objevil jeho řidič. “Mlátili mě a pak mě ponechali úplně nahého v
lese, ale jiné rozřezali na kusy anebo upálili. Jsem z celého srdce
vděčný za to, že mi Bůh zachránil život. Ale mí lidé se schovávají v
lese a ani tam nejsou v bezpečí. Jsou tam matky, které kojí své
novorozence, malé děti, mladí i starci: všichni jsou ponořeni do
nejistoty a hrůzy. A to všechno jen proto, že jsou křesťany, proto, že
se rozhodli žít hodnoty bratrství, společenství a úcty, proto, že
následují Ježíše Krista!”.
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Abychom byli důsledností svého života schopni svědčit o
evangelní radostné zvěsti všude tam, kde právě jsme.
 Aby kněží každý den svého života žili to, o čem svědčí svými
slovy.
 Aby vládci rozlomili každé jho, které utiskuje člověka.
 Aby misionáři a misionářky neměli podle Ježíšova vzoru strach
darovat vlastní život.

24

XI. zastavení
Ježíš ukřižován
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Oběť
Každá volba zahrnuje zřeknutí se něčeho jiného a každá životní
volba zahrnuje oběti. Čím výš člověk směřuje, tím víc je volán k
životu plnému obětí. A Ježíš po nás chce, abychom mířili vysoko,
abychom dokázali ze sebe vydat to nejlepší. Přijměme toto jeho
pozvání a spolu s ním přijměme s vírou i oběti, které na nás po této
cestě nevyhnutelně čekají.
ČTENÍ
Z evangelia podle Matouše 23,34-36
Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy
je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých
synagógách a pronásledovat z místa na místo, aby na vás padla
všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého
Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili
mezi chrámem a oltářem. Amen, pravím vám, to vše padne na toto
pokolení.
SVĚDECTVÍ
“Musím splnit svůj úkol jako svědek v Církvi Ježíše Krista”.
(blahoslavený Pietro To Rot, otec od rodiny a katechista, první
oficiální světec z Papuy Nové Guinee)
Papež Jan Pavel II. o něm řekl: “Blahoslavený Petr je vzorem i pro
vás. Učí vás, abyste se nestarali jen sami o sebe, ale abyste se s
velkodušností pustili do služby druhým. Jako občané byste měli
pociťovat potřebu pracovat na zlepšení situace vaší země a na
zajištění toho, že se společnost bude rozvíjet čestně, spravedlivě, ve
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shodě a solidaritě. Jako Kristovi učedníci, vedeni pravdou evangelia
a učením Církve, stavte na pevné skále víry a svůj úkol plňte s
láskou. Nebojte se vzít na sebe úkol přivádět lidi k poznání a lásce
ke Kristu, zvláště ty, kteří jsou vám blízcí věkem a kteří tvoří většinu
obyvatelstva.”
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Aby misionáři ve vzdálených zemích činili ze svého života
neustálý dar pro druhé tak, jako Kristus na kříži.
 Aby každý z nás obětoval vlastní bolesti a vlastní úzkosti s
jistotou, že zakusíme radost vzkříšení.
 Aby oběť těch, kteří umírají pro šíření evangelia, nesla plody
Církvi i světu.
 Aby se nevinná oběť tolika žen a dětí stala výkřikem, který
vyburcuje svědomí a srdce.
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XII. zastavení
Ježíš na kříži umírá
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Odevzdanost
Ne vždy nám úsilí, které vyvíjíme, umožní dosáhnout našich cílů; ne
vždy najde náš rozum odpověď na všechna proč, zvlášť tváří v tvář
nespravedlnosti, válce a zlu. Ale když znovu objevíme svou slabost a
křehkost, můžeme se odevzdat do Kristovy náruče, do náruče toho,
pro kterého je všechno možné, a který nám pomůže nalézt
správnou cestu.
ČTENÍ
Z listu sv. Pavla Kolosanům 1,18-20
On jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z
mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se
rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno
všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření
přinesla jeho oběť na kříži.
SVĚDECTVÍ
“Odpouštím, odpouštím, odpouštím”. Těmito slovy završila sestra
Leonella Sgorbati, misionářka P. Marie Utěšitelky své putování víry.
Nebylo to žádné překvapení, žádná náhoda; sestra Leonella se na
své setkání s Ježíšem, vášnivě milovaným, připravovala. Své “ano”
věrnosti Bohu obnovila s opravdovým zapálením svého ženského
srdce, rozhodnuta dát všechno s oním typickým úsměvem na rtech,
s oním optimismem, nadšením, živostí a vytrvalostí, se svým srdcem
bezměrně otevřeným ostatním a nedbajícím na samu sebe, s oním
radostným zanícením pro život, které charakterizovalo každý
okamžik jejího života.

27

Často říkala: “Tady jsem zakusila bratrskou lásku. Vím, že je možné
mít se rádi až do krajnosti, a na tohle už nikdy nezapomenu”. A
opravdu, spolu se setrou Leonellou prolil svou krev i jeden muslim,
který se ji snažil zachránit. Sestra Leonella a Mohamed darovali svůj
život... ona ho obětovala za své somálské syny a dcery, on v krajním
úsilí o záchranu jejího života. V tomto gestu je nádherně obsažen
dialog života, je v něm překonání bariér, je v něm dar sebe sama.
Navždy.
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Aby mladí lidé dali svůj život do služby tvého slova a tvé lásky.
 Aby ti, kteří se ti chtějí zasvětit, vložili svou důvěru jen v tebe.
 Abychom svá srdce otevřeli potřebám těch, kteří jsou nejvíce
v nouzi, a dokázali se tak s radostí vzdát toho, po čem
toužíme.
 Aby manželské páry žily svůj vztah ve vzájemné odevzdanosti
lásky, věrnosti a radosti.
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XIII. zastavení
Ježíš sňat z kříže
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Přijetí
Často jsme příliš plni sami sebe a svého konání, a nedáváme ve
svém životě prostor druhémo a Druhému (s velkým D). Svědek
evangelia je ten, kdo nikdy nezavírá dveře Kristu, a tedy ani bratřím
a sestrám, kteří z jakéhokoli důvodu přijdou klepat na jeho dveře.
ČTENÍ
Z knihy zjevení sv. Jana 21,1-4
A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první
země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z
nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta
ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle,
příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni
budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou
slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude
– neboť co bylo, pominulo.“
SVĚDECTVÍ
“Jestli zemřu, nechte mě tady dole... Pokud se mám stát obětí téhle
občanské války, chtěla bych zůstat tady! Stačí rákosová rohož jako
májí ti ubozí lidé...” Katia Gubert si mohla v klidu užívat své penze ve
svém krásném městečku nedaleko Tridentu, ale místo toho se po
tolika letech práce v kanceláři a potom v rodinném obchodě,
rozhodla pro Afriku. Hned od začátku se ve farnosti v Buyengero v
Burundi zapojuje do činnosti za zlepšení postavení ženy.
“Je pravda, že zdravá duševní hygiena doporučuje aspoň občas
vypnout, odjet ze země a na chvíli myslet na něco jiného. Ale jak
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bych to mohla udělat? Oni si to dovolit nemůžou, tak proč bychom
si to měli dovolit my?” Odvážné udání masakru rukojmích, k němuž
došlo nedaleko misie, ji bude stát z rukou vojáků život. Svou krev
spojí s krví dvou misionářů Xaveriánů, s nimiž spolupracovala – o.
Ottoriinem Maulem a o. Aldem Marchiolem, kteří byli zabiti, protože
bránili své burundské bratry a sestry. Zrno pohřbené do země přináší
plody a tito tři mučedníci byli pohřbeni “jako ti ubozí lidé” do země,
kterou tak milovali, že ji zkropili vlastní krví.
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Aby se naše srdce den co den otevírala druhým.
 Abys posílil naši víru, a my tě tak mohli každý den přijímat do
svých životů.
 Aby byli všichni křesťané ochotni přijmout opovrhované a
chudé bratry a sestry.
 Aby každý z nás dokázal tak jako Maria, když tě bere do své
náruče, otevřít svou vlastní náruč a v ní tě uchovávat.

30

XIV. zastavení
Ježíš položen do hrobu
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Ústraní
Svědek není protagonistou misie, která mu byla svěřena.
Protagonistou je Kristus, ten, který nás může dovést k Otci. A tak je
svědek evangelia vyzýván k tomu, aby pracoval s jednoduchostí,
pokorou, s vědomím toho, že je pouhým nástrojem v Pánových
rukou.
ČTENÍ
Z evangelia podle Jana 12,24-25
Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země
a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo
miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě,
uchrání jej pro život věčný.
SVĚDECTVÍ
V náčrtu prvních Konstitucí doporučoval blahoslavený Luigi
Palazzolo, zakladatel Sester chudých z Bergama: “... vykonávat
službu chudým nemocným... i v čase nakažlivých chorob a moru”.
Jasná a odvážná slova, slova evangelia, která byla šesti sestrami
jeho institutu vědomě naplněna tím, že bez váhání a starosti o svou
vlastní záchranu daly k dispozici svůj život a pomáhaly nemocným
nakaženým ebolou v oblasti Kikwit v bývalém Zairu. Předávaly si
mezi sebou štafetový kolík, jako by to byl hrozen vína, který se
nechá rozmačkat, aby se z něj získala šťáva pravého života, šťáva
Velikonoc.
Proč zůstaly v nemocnici v Kikwitu? Proč neutekly? Proč, vědomy si
všeho, zůstaly s nemocnými, aby jim pomáhaly snášet utrpení a
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doprovázely je na poslední cestě, na níž se dostaly i ony samy? Tady
jsou slova z jejich posledních zápisků: “Přijď, Pane Ježíši, smiluj se nad
naší komunitou, nad naším lidem... Ty vidíš to, co potřebujeme, ale
chci plnit tvou vůli”. “Mým posláním je sloužit chudým. Co udělal náš
zakladatel? Já jsem tady, abych šla v jeho šlépějích a Věčný otec
mi v tom pomůže.” A tady je odpověď: “Jsem tady, protože Bůh mě
miluje, protože Bůh miluje chudé, protože Bůh nás společně miluje a
my ho společně milujeme a společně ho nazýváme Otcem”.
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Abys nás vyléčil z našeho sobectví.
 Abychom dokázali žít evangelium ve všednosti našeho
života.
 Abychom ve svém srdci nacházeli Boha, který tam na nás
čeká, aby s námi promlouval.
 Aby se chudý necítil ponižován a aby naše láska byla
nevtíravá a nenápadná.
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XV. zastavení
Zmrtvýchvstání
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
MEDITACE
Radost
Vzkříšení je život, mír, pokoj a radost. Kristus přijal smrt, aby všichni
lidé byli spaseni a aby všichni žili v radosti. Svědek evangelia, který
se podílí na tajemství Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání, koná
všechno v duchu radosti a vyzývá také ostatní k tomu, aby se ve
vzkříšeném Pánu radovali.
ČTENÍ
Z evangelia podle Lukáše 24,32-35
Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil
a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma;
nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli:
„Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ Oni pak vypravovali,
co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.
SVĚDECTVÍ
“U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie
Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní
učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom
řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník
přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až
do konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa;
namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když
Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal. (…)
První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k
hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu
Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali
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Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník
vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl
Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna,
ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu.
Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu,
neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel
dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a
uvěřil.“ (z 19. a 20. kapitoly Janova evangelia).
PŘÍMLUVY
Modleme se: Pane, prosíme tě:
 Aby si mladí dokázali uchovat chuť žít a vydávat sama sebe
za druhé.
 Abychom byli otevřeni radosti ze setkání s tebou.
 Aby v nás rostla radost ze setkání, které se mění v upřímný a
hluboký dialog.
 Abys nám dal milost zakoušet tu pravou radost.
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ZÁVĚREČNÁ MODLITBA
Děkujeme Ti, pane, za všechny bratry a sestry,
kteří teď osvěcují naši cestu,
podpírají naši unavenou víru,
dodávají odvahu našim volbám a rozhodnutím.
Díky za to, že v nich můžeme objevit,
jak je svědectví života účinné, pravdivé a silné,
pokud je prožívané v Tvém jméně,
jak je smrt, i když tak tragická a násilná jako ta Tvá,
pro všechny zdrojem milosti a naděje.
Děkujeme Ti, Pane, za příklad našich mučedníků,
kteří se plně odevzdali do Tvých rukou, odpouštěli a milovali.
Díky za příklad těch, kterým nebyl život vzat,
protože ho vždy sami dávali,
a i teď žijí, milují a zúrodňují zemi,
protože s Tebou a v Tobě přivádějí všechny k Tvému srdci.
Dej nám svého Svatého Ducha, aby osvětloval naše kroky,
a naplň nás svým požehnáním,
abychom i my, po vzoru těch, kteří po této cestě šli před námi,
mohli být požehnáním pro každého muže a každou ženu na zemi.
Amen.
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