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Editorial
Vážení čtenáři,
setkáváme se u posledního čísla časopisu Budoucnost církve v tomto roce.
Neleťte při zemi, vzlétněte vysoko a sněte o velkých věcech - k tomu všemu vybízí
papež František mladé z Kolumbie.
O současném stavu rodiny a o prostředí ve kterém rodiny žijí, hovoří papež František
ve svém zamyšlení u příležitosti diecézního kongresu na téma: Doprovázení rodičů při
výchově dospívajících dětí.
V roce, kdy se církev připravuje na biskupskou synodu o mladých lidech a duchovním doprovázení, otiskujeme postupně zamyšlení slovenského jezuity, který se věnuje
spiritualitě.
Celé číslo je doplněno ilustračními fotografiemi z Celostátního setkání mládeže
v Olomouci od fotografů z projektu Člověk a víra.
V případě, že máte jakékoli připomínky či postřehy k časopisu, pište na mail:
mladez@cirkev.cz. Budeme vděčni za vaši zpětnou vazbu.
Věřím, že se vám toto číslo bude líbit a těším se na setkání u nového čísla v novém
roce.
S přáním požehnaného prožití Vánoc 			
								Veronika Lehrlová
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život je jedna nekonečná změna
Od narození po smrt. Od věčnosti k věčnosti. Od jednoho roku k druhému. Ode
dne - ke dni, od okamžiku k okamžiku.
V minulém čísle o. Jenda Balík děkoval a vyjádřil vděčnost za službu mladým. V tomto
úvodníku, píše slovo nováček, nový ředitel.
Každá služba, role, vás staví do určitého
prostředí. Přiznám se, mám z ní respekt, obavu jak vše s Boží pomocí zvládnu. Víme, že
„když Bůh dopustí, určitě neopustí“. Děkuji
Bohu za dar studijního roku - tzv. sabaťáku. Čas kdy jsem se modlil a žil tři měsíce
u Trapistů v Novém Dvoře. Čas, kdy jsem
prožil půlroční zkušenost v Dublinu. Čas
prázdnin, kdy jsem byl s vámi na CSM
v Olomouci.
Vše mě k něčemu připravilo. Pobyt v klášteře, možnost odevzdat Bohu
službu na DSM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Pobyt v Dublinu, příprava na
krásný život v hlavním městě - Praze. Setkání v Olomouci mi dalo nemálo kontaktů
a energii do začátku služby.
Mnoho lidí se ptá: jak se daří, co Praha,
jakou máš vizi, jak bude pokračovat služba
sekce pro mládež. Někdy mi říkají pastýř
mladých ČR. Za každou otázku jsem vděčný. Vstoupil jsem do společenství, které je
tvořeno ze společenství diecézí. Na prvním

místě chci být dobrý člověk, dobrý kněz
a také služebník pro danou službu. Jako Petr,
byl jeden z dvanácti, stejná pozice, úroveň,
ale trochu to vedl.
První rok služby, bych rád mapoval. Ušel
kus cesty v botách a kabátu svých spolupracovníků a přátel sekce pro mládež ČR. Rád
bych využil rok 2018 k prohloubení vztahů, opětovnému pojmenování důležitosti
a priorit služby. Také stanovil co dál na další čtyři roky služby. Tím, že nemáme žádné
velké setkání, vyhlašuji „Rok ničeho“ tzv. mezidobí. Dobře žít, hlásat Krista, radovat se
z přítomnosti.
Přeji každému čtenáři a zároveň služebníků
ať v každém setkání hlásáme Krista. Nebojíme se modlit a druhé pozvat k modlitbě. Ať
máme první místo pro četbu a naslouchání
Písma svatého. To jsou pravdivé a poctivé
zdroje dobré evangelizace. Počátek adventní
doby nás vybízí k nastavení priorit. Poskládat
nově svůj den. Pozvat své kamarády, šéfa k něčemu pěknému - božímu.
Ať vám Pán žehná. Matka Boží, ať vás provází cestou adventního očekávání a radosti
z nových narozených věcí. Bless Kamilos
Mgr. Kamil Strak,
ředitel Sekce pro mládež ČBK
Budoucnost církve 5/2017
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„NELEŤTE PŘI ZEMI,
VZLÉTNĚTE VYSOKO A SNĚTE
O VELKÝCH VĚCECH“
papež František
Papež František se naklání z balkónu kardinálského paláce v Bogotě a předtím
než požehná věřícím shromážděným na náměstí Plaza Bolívar, se obrací pár slovy
zvláště ke všem mladým lidem tam přítomným: „Pro mne je vždy setkání s mladými
lidmi důvodem k radosti“, řekl papež a pokračoval: „Dnes vám říkám: udržujte
svou radost živou, je to znamení mladého srdce, srdce, které se setkalo s Pánem.
A budete-li udržovat tuto radost s Ježíšem živou, nikdo vám ji nevezme, nikdo.“ Dále
ve svém projevu papež řekl mladým lidem, že „si zvykli na to vidět, že na světě ne
vše je bílé, ani není všechno černé“ a že každodenní život „se rozhoduje v široké
škále odstínů šedi“. Také je vyzval k tomu, aby „odpustili“ těm, kteří je zranili.

Drazí bratři a sestry,
Zdravím vás s velikou radostí a děkuji vám
za vřelé přivítání. «Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: „Pokoj tomuto
domu!“ A přijmou-li pozdrav pokoje, váš
pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět
k vám» (Lk 10,5-6).
Dnes vstupuji do tohoto domu, kterým
je Kolumbie, a říkám vám: „Pokoj vám!“ To
býval pozdrav každého Žida a také Ježíše.
Poněvadž jsem sem chtěl přijet jako poutník
pokoje a naděje a chci prožívat tyto chvíle setkání s radostí, vzdávat Bohu díky za
všechna dobra, která učinil tomuto národu,
v životě každého z vás.
Přicházím také, abych se učil; ano, učil se
od vás, vaší víře, vaší síle v protivenstvích.
Poněvadž vy víte, že biskup a farář se mají
učit od svého lidu, a proto se sem přicházím
učit, učit se od vás, jsem biskup a přicházím
se učit. Zažili jste obtížné a temné chvíle,
Budoucnost církve 5/2017

Pán je vám však blízko, v srdci každého syna
a dcery této země. Pán si nevybírá, nikoho
nevylučuje, nýbrž všechny objímá; a všichni,
poslouchejte, všichni jsme pro Něj důležití
a nezbytní. Během těchto dní bych s vámi
chtěl sdílet nejdůležitější pravdu: že Bůh nás
miluje Otcovskou láskou a povzbuzuje vás,
abyste i nadále hledali a toužili po míru, takovém míru, který je opravdový a trvalý.
Bůh nás miluje otcovskou láskou. Zopakujeme si to společně? (Věřící: „Bůh nás miluje
otcovskou láskou“). Děkuji. Inu, zde jsem
měl napsáno, vidím zde mnoho mladých,
ale … i kdybych měl zavázané oči, vím, že
takový povyk dokáží dělat pouze mladí lidé.
Vy, mladí … (Věřící: “Toto je papežova
mládež „). Dobře … vy, mladí, jste přijeli
z různých koutů vaší země: z měst, od moře,
z hor, z nížin, odevšad. Pro mne je vždy setkání s mladými lidmi důvodem k radosti.
Dnes vám říkám: udržujte svou radost živou,
je to znamení mladého srdce, srdce, které
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se setkalo s Pánem. A budete-li tuto radost
s Ježíšem udržovat, nikdo vám ji nevezme,
nikdo. (srov. Jan 16,22). Ale raději vám ještě poradím, nenechte si ji ukrást, pečujte
o tuto radost, která vše spojuje. V co? V tom,
že jsme milováni Pánem. Protože, jak jsme
to říkali na začátku? Bůh nás miluje … Jak
to bylo? Bůh nás miluje otcovským srdcem,
ještě jednou? (Věřící: Bůh nás miluje otcovským srdcem). Oheň lásky Ježíše Krista
dává této radosti přetékat a stačí, aby zapálil
celý svět. Jak byste nemohli změnit tuto společnost a to, co jste si předsevzali! Nemějte
strach z budoucnosti! Mějte odvahu mít velké sny! Dnes vás vyzývám k těmto velkým
snům, prosím, nepodléhejte „maličkostem“,
neleťte při zemi, vzlétněte vysoko a sněte
o velkých věcech.
Vy, mladí lidé, máte zvláštní citlivost rozpoznat utrpení druhých; zajímavé, jak se
o něm hned dozvíte, dobrovolnické služby
po celém světě plní tisíce lidí jako vy, schopni vzdát se vlastního času, pohodlí, projektů
zaměřených na vás samotné, abyste se nechali pohnout potřebami těch nejkřehčích
a věnovali se jim. Také je ale možné, že jste se
narodili do prostředí, kde smrt, bolest, rozdělení pronikly tak hluboko, že to ve vás zanechalo nevolnost, jako byste byli umrtveni:
bolestí. Proto vám chci říci: Dovolte, aby vás
utrpení vašich kolumbijských bratří nakoplo
a zmobilizovalo. Pomozte nám, dospělým,
abychom si nezvykali na bolest a opuštění.
Potřebujeme vás, pomozte nám v tom, abychom si nezvykali na bolest a opuštění.
Také vy, chlapci a děvčata, kteří žijete ve
složitém prostředí, v odlišných skutečnostech a nejrozličnějších rodinných situacích,
jste si zvykli na to vidět, že na světě ne vše je
bílé, ani není všechno černé; že každodenní
život se rozhoduje v široké škále odstínů šedi.
Je pravda, že to vás může vystavovat riziku,
pozor na to, že upadnete do atmosféry rela-
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tivismu a ponecháte stranou tuto potencialitu, kterou mají mladí lidé, a to chápat bolest
těch, kteří trpěli. Vy máte schopnost nejen
soudit, označit chyby, vy si jich všimnete
hned, nýbrž také jinou krásnou a konstruktivní schopnost: mít pochopení. Chápat, že
i za chybou - poněvadž řekněme si to jasně,
chyba je chyba a není třeba ji přemalovávat
- existuje nepřeberné množství důvodů, polehčujících okolností. Jak moc vás Kolumbie
potřebuje, aby si „nazula boty“ těch, u nichž
to předešlé generace nemohli nebo nedokázali udělat, či nenalezli vhodný způsob, aby
(je) dovedli pochopit!
Pro vás, mladé, je tak snadné se setkávat
a chci se vás zeptat. Zde jste se setkali všichni. Od kolika hodin tu jste? Vidíte, jak jste
stateční? Pro vás je velmi snadné se sejít,
k setkání vám stačí událost, jako je například tato, dobrá káva, pivo nebo cokoli, jako
záminka pro setkání. Tedy jakákoli z věcí,
které jsem zmínil, může být záminkou pro
setkání. Mladí lidé se shodnou na hudbě,
umění … dokonce i finále mezi Atlético Nacional a América del Cali je příležitosí, jak
být spolu! Vy, poněvadž jak říkám, máte tuto
schopnost snadno se sejít, nás můžete skvěle
učit, že kultura setkávání neznamená přemýšlet, prožívat ani reagovat stejným způsobem; ne, to není ono, kultura setkávání
znamená vědět, že mimo rozdílů mezi námi
všichni tvoříme něco velikého, co nás spojuje a přesahuje, jsme součástí této nádherné
země. Pomozte nám vstoupit ve velkém do
této kultury setkávání, kterou vy tak dobře
uvádíte do praxe.
Také vaše mládí vás uschopňuje k něčemu velmi obtížnému v životě: odpouštět.
Odpustit těm, kteří nás zranili; je výborné
vidět, jak se nenecháte zaplést do starých
příběhů, jak s údivem pozorujete, když my,
dospělí mluvíme dokola o událostech rozdělení čistě proto, že jsme svázáni záští. Vy
Budoucnost církve 5/2017
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nám pomáháte v tomto úsilí nechat za sebou
to, co nám ublížilo, (pomáháte nám) dívat se
dopředu bez zátěže nenávisti, poněvadž nám
dáváte vidět celý svět, co je před námi, celou
Kolumbii, která chce růst a dále se rozvíjet;
tu Kolumbii, která nás všechny potřebuje
a kterou my, starší dlužíme vám.
A právě kvůli této schopnosti odpouštět
čelíte ohromné výzvě pomoci nám uzdravit
naše srdce; poslouchejte, o co vás žádám:
pomoci nám uzdravit naše srdce. Řekneme
to všichni společně, (věřící: Pomoci nám
uzdravit naše srdce). Žádám vás o pomoc,
abyste nás nakazili mladickou nadějí, která je vždy připravena dát ostatním druhou
šanci. Prostředí neklidu a nedůvěry otravuje duši, prostředí, které nenachází cestu ven
z problémů a bojkotuje ty, kdo se o to snaží, poškozuje naději, kterou potřebuje celé
společenství, aby mohlo jít dopředu. Ať vaše
nadšení a plány okysličí Kolumbii a naplní ji
zdravou utopií.
Mladí, sněte, buďte v pohybu, riskujte,
dívejte se na život s novým úsměvem, jděte
kupředu, nebojte se.
Jen tak se vzchopíte k objevování země,
která se ukrývá za horami; která překračuje novinové titulky a neobjevuje se v každodenních starostech, protože je prostě tak
daleko. Ta země, která není vidět a která je
součástí této společenské skupiny, která nás
potřebuje: vy, mladí jste schopni objevit tuto
hlubokou Kolumbii. Mladá srdce podněcují velké výzvy: Kolik přírodních krás tu je
k pozorování, aniž by bylo třeba je vytěžit!
Kolik mladých lidí, jako jste vy, potřebuje vaši pomocnou ruku, vaše rameno, aby
mohli zahlédnout lepší budoucnost!
Dnes jsem chtěl být v této chvíli s vámi;
jsme si jistý, že máte potřebný potenciál
k budování národa, o kterém jsme vždy snili.
Mladí lidé jsou nadějí Kolumbie a Církve;
Budoucnost církve 5/2017
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na jejich cestě a v jejich krocích tušíme cestu a kroky Ježíše, Posla Pokoje, Toho, který
nám přináší dobré zprávy.
Nyní se obracím na všechny, drazí bratři
a sestry této milované země. Nyní se obracím na všechny, děti, mladé, dospělé, starší,
kteří chtějí být nositeli naděje: ať vás obtíže
neubíjejí, ať vás násilí nedeptá, ať nad vámi
zlo nezvítězí. Věříme, že Ježíš, svojí láskou
a milosrdenstvím, které zůstávají navždy,
zvítězil nad zlem, zvítězil nad hříchem
a smrtí. Ježíš zvítězil nad zlem, hříchem
a smrtí. Zopakujeme to? (Věřící: Ježíš zvítězil nad zlem, hříchem a smrtí). Stačí jen
vyjít a setkat se s ním. Zvu vás k závazku, ne
k plnění ze zdvořilosti: „Splním a pustím to
z hlavy“1, to ne, zvu vás k závazku. K čemu
vás zvu? (Věřící: k závazku). A k čemu ne?
(Věřící: k plnění). Dobrá, gratuluji vám!
Vezměte na sebe tento závazek obnovy společnosti, aby byla spravedlivá, stabilní, plodná. Z tohoto místa vás povzbuzuji, abyste
hledali posilu v Pánu, pouze on nás drží,
pouze on nám dodává odvahu, abychom
přispívali ke smíření a míru.
Objímám vás všechny a každého zvlášť,
ty, co zde jsou, nemocné, chudé, ty na okraji, potřebné, starší, ty, kteří jsou doma …
všechny; všichni jsou v mém srdci. A prosím
Boha, aby vám požehnal. A prosím, žádám
vás, nezapomeňte se za mne modlit. Mockrát děkuji!
Z RadioVaticana přeložila
Lucie Tutrová

1
Do češtiny těžko přeložitelná slovní hříčka ve španělštině – „cumplimineto, cumplo y miento“ – pozn.
překl.
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ADOLESCENCE NENÍ PATOLOGIE
papež František
Promluva Petrova nástupce na kongresu římské diecéze, baz. sv. Jana na Lateránu
Drazí bratři a sestry, dobrý večer!
Děkuji za příležitost, že mohu zahájit tento diecézní kongres, na kterém se bude jednat o důležitém tématu života našich rodin:
doprovázení rodičů při výchově dospívajících dětí.
Během těchto dnů se budete zamýšlet nad
některými klíčovými argumenty, jež souvisejí s prostředími, ve kterých žijí naše rodiny
(domov, škola, sociální sítě, mezigenerační
vztahy, životní nejistota a osamocení rodin).
Rád bych se s vámi podělil o několik
„předpokladů“, které nám při této reflexi
mohou pomoci. Často si to neuvědomujeme, ale duch, ve kterém se nese reflexe, je
stejně důležitý jako její obsah (dobrý sportovec ví, že rozehřátí je stejně důležité jako
následný výkon). V tomto smyslu nám tedy
tato konverzace má pomoci „se rozehřát“
a vy potom „bude podávat výkon“.
1. Římský dialekt
První vstupní klíč k tomuto tématu jsem
nazval romanesco, tedy dialekt vlastní Římanům. Nezřídka upadáme do pokušení
přemýšlet či reflektovat o věcech „obecně“, „abstraktně“. Přemýšlet o problémech,
o situacích, o adolescentech... A tak, aniž
bychom to postřehli, upadáme do nominalismu. Chtěli bychom obsáhnout všechno,
ale nedobereme se ničeho. Vybízím vás dnes,
abychom přemýšleli „v dialektu“. A k tomu
je zapotřebí značného úsilí, protože se po nás
chce, abychom přemýšleli o našich rodinách
v kontextu velkoměsta, jakým je Řím. S veš-

kerými jeho bohatstvími, příležitostmi, rozmanitostmi a zároveň se všemi jeho výzvami.
Ne proto, abychom se uzamkli a ignorovali
zbytek (stále jsme Italové), ale abychom přistupovali k reflexi, ba i k modlitbě se zdravým a podnětným realismem.
Život rodin a výchova adolescentů v tomto velkém městě vyžaduje jako základ zvláštní pozornost a nelze je brát na lehkou váhu.
Není totiž jedno a totéž vychovávat nebo
být rodinou v malé vesnici anebo ve velkoměstě. Neříkám, že je to lepší či horší. Je to
zkrátka jiné. Komplexnost hlavního města
nepřipouští reduktivní syntézy, ale spíše nás
vybízí k polyedrickému (mnohostrannému)
přemýšlení, poněvadž každá čtvrť a zóna má
odezvu v diecézi, a ta se může v každém církevním společenství zviditelnit a stát hmatatelnou svým vlastním způsobem bytí.
Žijete napětími tohoto velkoměsta. Během mých různých pastoračních návštěv
mi byly představeny některé vaše každodenní zkušenosti: vzdálenosti mezi domovem
a pracovištěm (jejichž překonání zabere
někdy až 2 hodiny); chybějí těsné rodinné
vazby v důsledku stěhování se za prací nebo
kvůli placení pronájmu; každý měsíc se žije
stále do posledního „haléře“, protože životní
rytmus je sám o sobě nákladný (na vesnici
je to lepší); nezřídka chybí čas na seznámení se sousedy tam, kde žijeme; v mnoha
případech zůstávají děti osamoceny... A tak
bychom mohli pokračovat výčtem velkého
množství situací, jež se dotýkají života našich
rodin. Proto je třeba reflektovat a modlit se
Budoucnost církve 5/2017
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v římském dialektu s tvářemi konkrétních
rodin a s myšlenkou na to, jak si v rámci této
reality vzájemně pomáhat při formaci dětí.
V našich společnostech a situacích je velkým
iniciátorem a generátorem procesů Duch
Svatý. Je vodítkem transformačních a spasitelných dynamik. Nebojte se s Ním „chodit“ do svých čtvrtí a přemýšlet o tom, jak
poskytovat podněty k doprovázení rodičům
i dospívajícím.
2. Spojení
Spolu s výše řečeným se pozastavím nad
dalším důležitým aspektem. Nynější situace
vnáší ponenáhlu do našich životů a zvláště
rodin pocit jakéhosi „vykořenění“. Mluví se
o „tekuté společnosti“ - a je tomu tak - ale
dnes bych rád v tomto kontextu poukázal
na rostoucí fenomén vykořeněné společnosti.
Lidé a rodiny ponenáhlu přicházejí o svoje vazby, ztrácí se živoucí tkanivo důležité
k tomu, abychom vnímali, že patříme
k sobě a spolu s druhými se podílíme na společném projektu. Je to zkušenost vědění, že
„patříme“ druhým (v tom nejvznešenějším
smyslu). Je důležité zohlednit toto klima
vykořenění, protože ponenáhlu přechází do
našich pohledů a zejména do života našich
dětí. Vykořeněná kultura, vykořeněná rodina
je rodina bez dějin, bez paměti, zkrátka bez
kořenů. A chybějí-li kořeny, strhne nás jakýkoli poryv. Proto jednou z prvních věcí, na
kterou jako rodiče, rodiny a pastýři musíme
myslet, je krajina, kde zapouštět kořeny, navazovat vztahy, nacházet kořeny a dávat růst
oné živoucí síti, která nám umožňuje cítit se
„doma“. Zdálo by se, že dnes nám tento prostor dávají sociální sítě, jež umožňují spojení s druhými a také našim dětem umožňují
tvořit skupinu. Problém však spočívá v tom,
že nás tyto sítě svojí virtuálností ponechávají
jakoby „ve vzduchu“ a jsou velice „prchavé“.
Není pro člověka horšího odcizení než pocit,
že nemá kořeny a nepatří nikomu.
Budoucnost církve 5/2017
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Často žádáme od svých dětí přehnanou
formaci v některých oblastech, které považujeme za důležité pro jejich budoucnost.
Necháváme je učit spoustu věcí skýtajících
„maximum“. Nepřikládáme však takovou
důležitost tomu, aby poznali svoji zemi, svoje kořeny. Připravujeme je o poznání géniů
a svatých, kteří nás zrodili. Vím, že máte
laboratorium mezigeneračního dialogu, prostoru pro prarodiče. Vím, že se opakuji, ale
cítím to jako něco, k čemu mne v srdci pobízí Duch Svatý: aby naši mladí měli vize,
uměli „snít“ a mohli směle a odvážně čelit
budoucnosti, je nezbytné, aby naslouchali
prorockým snům svých otců (srov. Jl 3,2).
Pokud chceme, aby naše děti byly formovány a připraveny pro zítřek, nedokáží to pouze tím, že se naučí jazykům (kupříkladu). Je
nezbytné, aby se spojily a poznaly svoje kořeny. Jedině tak budou moci vzlétnout, jinak
budou uchváceni „vizemi“ jiných.
3. V pohybu
Dospívání je přechodná fáze života nejen
pro vaše děti, ale pro celou rodinu, což vy
dobře víte a žijete, a jako takové je třeba čelit
jí v její globálnosti. Je to přemosťující fáze,
a proto dospívající nejsou ani tady, ani tam,
jsou na cestě, v přechodu. Nejsou děti (a nechtějí, aby se s nimi tak jednalo) a nejsou
dospělí (ale chtějí, aby se s nimi tak jednalo,
zejména pokud jde o výsady). Prožívají právě
tuto tenzi, především v sobě a potom s těmi,
kdo jsou kolem.1 Stále hledají oporu, ptají
se, o všem diskutují, dožadují se odpovědí.
Procházejí různými duševními stavy a jejich
rodiny s nimi. Dovolte mi však poznamenat,
že je to v životě vašich dětí drahocenný čas.
Ano, i obtížný. Čas změn a nejistot. Fáze,
která bezpochyby představuje také velká rizika. Avšak především je to čas růstu pro ně
a pro celou rodinu. Dospívání není patologie
a nemůžeme s ním nakládat jako by tomu
tak bylo. Dítě, které prožívá svoje dospívání
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(jakkoli může být obtížné pro jeho rodiče),
je dítětem s budoucností a nadějí. Často mi
dělá starosti nynější předčasně „medicinální“
přístup k našim mladým. Zdá se, že všechno se vyřeší medicínsky nebo dozorováním
všeho pomocí sloganu „využij svůj čas maximálně“, takže se někdy stane, že diář mladých je plnější než nějakých manažerů.
Proto znovu tvrdím: adolescence není patologie, kterou musíme potírat. Je součástí
normálního, přirozeného životního růstu
našeho potomstva. Kde je život, je pohyb.
Kde je pohyb, tam jsou změny, hledání, nejistoty, je tam naděje, radost i úzkost, a zklamání. Zařazujme správně svoje rozlišování
do rámce předvídatelných životních procesů. Existují meze, jež je nezbytné znát, abychom nealarmovali, ale také nebyli ledabylí,
nýbrž uměli provázet a pomáhat v růstu.
Není všechno indiferentní, ani nemá stejnou důležitost. Proto je třeba rozlišovat, do
jaké bitvy je třeba se pustit a do jaké nikoli.
V tom je velice nápomocné naslouchat zkušeným párům, kteří, byť nám nikdy nedají
recept, pomáhají svým svědectvím poznat tu
či onu mez či rozsah jednání.
Naši adolescenti se snaží být a chtějí se logicky - cítit protagonisty. Nemají vůbec
rádi, když se jim poroučí anebo mají plnit
„rozkazy“, které k nim přicházejí ze světa
dospělých (dodržují pravidla hry svých vrstevníků). Usilují o vrstevnickou autonomii,
která jim dává pocit, že si „poroučejí sami“.
V tom mají dobrou příležitost zejména
školy, farnosti a církevní hnutí, totiž podněcovat aktivitu, která je vystavuje zkoušce
a umožní jim považovat se za protagonisty.
Hledají různé „závratné“ zkušenosti, které
jim dají zakusit, že žijí. Dejme jim je tedy!
Stimulujme všechno, co jim pomůže proměnit jejich sny v plány, aby mohli pochopit,
že veškerý potenciál, který mají, je mostem,
přechodem k povolání (v tom nejširším
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a nejkrásnějším smyslu slova). Nabízejme
jim obsáhlé cíle, velké výzvy a pomáhejme
jim je uskutečnit a dosáhnout je. Nenechávejme je samotné. Klaďme před ně ještě větší
výzvy, než oni kladou nám. Nepřipusťme,
aby jim tyto „závratné“ zkušenosti dávali ti,
kteří ohrožují jejich život. Dejme jim je my.
K tomu je třeba vychovatelů schopných
zasazovat se o růst mládeže. Je zapotřebí
vychovatelů, kteří jsou podníceni láskou,
s nadšením jim pomáhají, aby v nich rostl
život Ducha Svatého a tak nahlédli, že být
křesťanem je krásné a je k tomu zapotřebí
odvahy. K výchově dnešních adolescentů
nemůžeme pokračovat aplikováním pouze
školských modelů vzdělávání jenom v idejích. Je zapotřebí sledovat rytmus jejich růstu. Je důležité pomoci jim dosáhnout sebeúcty a uvěřit, že skutečně mohou dosáhnout
toho, co si předsevzali.
4. Integrovaná výchova
Tento proces vyžaduje simultánní a integrovaný rozvoj odlišných způsobů vyjadřování, jež nás lidsky utvářejí jako osoby. Znamená to učit naše mladé integrovat všechno, co
jsou a co dělají. Mohli bychom to nazvat sociálně integrovaná gramotnost, tedy výchova
založená na intelektu (hlavě), citech (srdci)
a činech (rukách). To našim mladým umožní
harmonicky růst na úrovni nejen osobní, ale
zároveň sociální. Je naléhavé nutně vytvářet
prostředí, kde sociální rozdrobenost nebude
dominantním schématem. Za tímto účelem
je nezbytné učit je myslet, co cítí a dělají;
cítit, co myslí a dělají; a dělat, co myslí a cítí.
Je to dynamismus schopností daný do služeb člověka a společnosti. To pomůže našim
mladým, aby cítili, že jsou aktivními protagonisty v procesu vlastního růstu a přivede
je to také k tomu, aby cítili, že jsou voláni
k účasti na vytváření pospolitosti.
Chtějí být protagonisty: dejme jim proBudoucnost církve 5/2017
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stor, aby jimi byli, a samozřejmě je orientujme a dejme jim nástroje k rozvíjení celého
tohoto růstu. Proto mám za to, že harmonická integrace různého vědění jim pomůže
vytvořit vlastní osobnost. Často se domníváme, že výchova spočívá ve vštípení poznatků
a zanecháváme tak za sebou citové analfabety a mládež se spoustou neuskutečněných
plánů, protože nenalezli, kdo by je učil „jednat“. Soustředili jsme se na výchovu mozku
a přehlíželi srdce a ruce. A to je rovněž forma
sociální rozdrobenosti.
5. Přitakat dospívání, odmítnout soupeření
Jako poslední prvek je důležité, abychom
přemýšleli o dynamice životního prostředí,
které nás interpeluje všechny. Je zajímavé pozorovat, jak děti chtějí být „velké“,
a ty „velké“, jak chtějí být nebo se staly adolescenty.
Nemůžeme ignorovat tuto kulturu, poněvadž je to ovzduší, které dýcháme všichni.
Dnes existuje určité soupeření mezi rodiči
a potomky. Soupeření jiné než to, které známe z jiných dob, kdy mezi jedněmi a druhými docházelo k normální konfrontaci. Dnes
jsme přešli od konfrontace k soupeření. To
jsou dvě odlišné duchovní dynamiky. Naši
mladí dnes nacházejí spoustu konkurence
a málo těch, s nimiž se mohou konfrontovat. Svět dospělých přijal paradigma a model
úspěchu „věčného mládí“. Zdá se jako by
růst, stárnutí a zrání bylo něco zlého. To je
příznak frustrovaného a vyhořelého života.
Zdá se, že dnes se všechno maskuje a předstírá. Jako by fakt samotného života neměl
smysl.
Je tristní pozorovat toho, kdo chce svoje
srdce podrobit „liftingu“! Jak bolestné je,
když chce někdo odstraňovat „vrásky“ tolika
setkání, radostí i smutků!
Toto je při výchově adolescentů v určitém
Budoucnost církve 5/2017
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smyslu jedno z nejnebezpečnějších „neuvědomělých“ ohrožení, vylučuje je totiž
z procesu jejich růstu, protože jejich místa
okupují dospělí. Dospělí, kteří nechtějí být
dospělými a chtějí si hrát na adolescenty
a být jimi navždy. Tato „marginalizace“
může zvyšovat přirozenou tendenci mladých
izolovat se nebo brzdí proces jejich růstu pro
nedostatek konfrontace.
6. Duchovní „nenasytnost“
Nechtěl bych končit bez zmínky o aspektu, který může být klíčový a vyskytuje se ve
všech laboratoriích, která vedete. Je to téma
odříkání. Žijeme v kontextu velmi silného
konzumismu, zdá se, že jsme ponoukáni,
abychom konzumovali samotný konzum,
to znamená, jako by bylo nejdůležitější neustále konzumovat. Proto je důležité obnovit
tento tak důležitý a podceňovaný duchovní
princip, tedy odkříkání. Vstoupili jsme do
víru konzumu a jsme sváděni věřit, že máme
cenu jen toho, co vyprodukujeme a zkonzumujeme, toho, co jsme schopni mít. Výchova k odkříkání je proto bohatstvím, které
nemá obdoby. Probouzí bystrost a kreativitu, rodí představivost a zejména otevírá pro
práci ve skupině a v solidaritě. Otevírá pro
druhé. Existuje jakýsi druh „duchovní nenajedenosti“, postoj nenasytných, kteří namísto jídla, požírají všechno, co je obklopuje.
Myslím, že nám prospěje tuto nenasytnost
v rodinách lépe vychovat a dát prostor odříkání jako cestě k setkání, stavění mostů,
otevírání prostorů a růstu spolu s druhými
a pro druhé. To může jenom ten, kdo si dovede odříkat; jinak bude jenom „nenasytný“.
V Amoris laetitia jsem říkal: „Dějiny každé
rodiny jsou rozbrázděny krizemi všeho druhu, jež jsou zároveň částí její dramatické krásy. Je třeba pomáhat objevovat, že překonaná
krize nevede k méně intenzivnímu vztahu,
nýbrž zlepšuje víno manželského spojení,
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ustaluje ho a přivádí ke zralosti. Manželé
spolu nežijí proto, aby byli stále méně šťastní, ale aby se naučili být šťastnými novým
způsobem, když se jim s novou etapou otevírají nové možnosti.“ (č. 232) Zdá se mi,
že je důležité prožívat výchovu dětí v této
perspektivě, jako Pánovo povolání, které
nám adresuje jako rodině, aby nám umožnil
v přechodu vyrůst a naučil nás lépe okoušet
život, kterým nás obdarovává.

1
Mladí mají před sebou dlouhou budoucnost a jen
krátkou minulost za sebou; v ranném, věku zajisté se
zdá, že není nač vzpomínat, ale doufat lze ve vše. Z uvedeného důvodu je také možno snadno je klamat, poněvadž snadno doufají. Zejména také bývají statečnější
právě proto, že jsou srdnatí a zlostní a plní naděje; první vlastnosti je činí nebojácnými a druhá odvážnými.
Neboť nikdo se nebojí, je-li ovládán hněvem, a naděje
v nějaké dobro dodává zmužilé sebedůvěry. (Aristoteles,
Rétorika, II, 12, 2, Rezek, Praha 2010, str. 122-123)

Přeložil Milan Glaser
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POTREBA DUCHOVNÉHO VEDENIA
Peter Dufka SJ
V roce, kdy se církev připravuje na biskupskou synodu o mladých lidech a duchovním
doprovázení, otiskujeme postupně zamyšlení slovenského jezuity, který se věnuje
spiritualitě.
Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do
Roka zasväteného života. Čo vlastne máme
chápať pod pojmom „zasvätený život“? Rozumieme ním spôsob života osôb, ktoré
vstúpili do kláštorov a rehoľných komunít.
Zasvätený život však možno chápať i v oveľa
širšom zmysle. Každá hodnotná a trvalá
forma života si vyžaduje istú formu zasvätenia. Platí to napríklad pre ľudí, ktorí prijali
záväzok žiť v manželstve, ale i pre každého
kresťana, ktorý prijatím sviatosti krstu dostal povolanie žiť v trvalom vzťahu s Bohom.
Každá forma trvalého záväzku nás obyčajne
stojí veľa námahy, je však užitočná nielen pre
naše okolie, ale i pre nás samotných. Pomaly
a nenápadne nás posväcuje.
Všetky trvalé formy záväzku, ktoré postupne prinášajú ovocie, prechádzajú istou
krízou. Podľa niektorých autorov dnešnú
spoločnosť charakterizuje kríza trvalého
záväzku. Svedčí o tom nedodržiavanie záväzkov v rôznych oblastiach života, rozpad
manželských zväzkov či porušovanie sľubov
akéhokoľvek druhu. Čo spôsobuje túto krízu?
Jednou z príčin tejto krízy je i chýbajúce
duchovné vedenie. Špecifické povolanie si
totiž vyžaduje i špecifické vedenie. Platí to
o zasvätenom živote v úzkom slova zmysle,
ale platí to aj o zasvätenom živote v širšom
slova zmysle, teda o akejkoľvek záväznej
a trvalej forme života. Čo je však duchovné
vedenie, kto je duchovný vodca a aké sú podBudoucnost církve 5/2017

mienky duchovného vedenia? To sú otázky,
na ktoré by sme chceli potupne odpovedať
v niekoľkých navzájom na seba nadväzujúcich rubrikách na túto tému. Dnes si
v krátkosti všimnime prvú z nich, ktorou je
potreba duchovného vedenia.
Dnešný človek sa právom opýta: Načo mi
je duchovné vedenie? Nestačia mi na to, aby
som viedol dobrý život, moje vedomosti, skúsenosti, štúdium či rada priateľa, spovedníka alebo psychológa? Nie je v dnešnej dobe
duchovné vedenie prežitkom? Alebo niečím,
čo je určené len pre úzky okruh ľudí žijúcich
v kláštoroch?
U nejedného človeka dneška vyvolá úsmev
na tvári pohľad na púštnych otcov. Delia nás
od nich mnohé stáročia a vnímame veľký
rozdiel medzi nimi a nami. Ich odchod do
ústrania a samoty púšte bol iste veľmi nebezpečným duchovným dobrodružstvom
a novinkou, ktorá by dnes u mnohých ľudí
neprichádzala do úvahy. Pri tomto dobrodružstve bolo nevyhnutné prijať určité
ochranné opatrenia. Najdôležitejším z nich
bol pravidelný kontakt s duchovným otcom,
ktorý nezriedka žil tiež v samote púšte. Jeho
úloha spočívala v schopnosti počúvať, porozumieť a poradiť. Duchovní otcovia boli
často charizmatické osobnosti so znakmi
osobnej svätosti, žijúce na egyptských a sýrskych púšťach, ktorým síce chýbala kňazská
vysviacka, ale nikdy im nechýbala bohatá
duchovná skúsenosť. Ich apoftegmy, zná-
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me ako výroky otcov púšte, boli výstižným
svedectvom ich jednoduchosti a duchovnej hĺbky, ktorou sa dotýkali duše človeka
a usmerňovali ju. Žiaci takýchto charizmatických duchovných osôb prekonávali veľké vzdialenosti len preto, aby počuli dobrú
radu, duchovné slovo, ktoré vyjadrovalo
Boží úmysel a vôľu pre ich konkrétnu situáciu.
Napriek tomu, že človek dneška neodchádza na púšť, duchovné nebezpečenstvá
mu hrozia v nie menšej miere, ako týmto
samotárom v prvých storočiach kresťanstva.
Preto i tu je na mieste prijať isté ochranné
opatrenia prostredníctvom osôb, ktoré vedia
počúvať, rozumieť a poradiť. I v našej dobe,
podobne ako v prvých storočiach kresťanstva, jestvujú ľudia s bohatými duchovnými
skúsenosťami, ktorí obyčajne nie sú na výslní popularity, ale zväčša žijú jednoduchým
životom povinností. Každodenná obeta pri
ich plnení, modlitba, poctivosť a prirodzená
dobrota z nich postupne vykresala ľudí, ktorí
vedia správne usmerniť srdce úprimne hľadajúceho človeka. Takto sa i v našom okolí
rodia duchovní otcovia a duchovné matky.
Mojím prvým duchovným vodcom bola
moja vlastná matka. Nebol to človek teologických štúdií, ale bol to človek viery, obety
a lásky. A vďaka tomu sa z nej stal i človek
duchovnej rady. Po mojej kňazskej vysviacke
som si uvedomil, že i keď som sa stal kňazom, duchovným vodcom ešte nie som. Nemal som tie duchovné skúsenosti, ktoré mala
ona, a nemal som za sebou taký kus statočne
prežitého života, ako ona.
Tak, ako všetci potrebujeme zveľaďovať náš duchovný život, tak potrebujeme
i dôveryhodnú a duchovne skúsenú osobu,
s ktorou môžeme náš aktuálny stav duše prekonzultovať. Laici, študenti, duševne pracujúci, snúbenci, tí všetci potrebujú duchovné
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vedenie. Pre zasvätenú osobu je duchovné
vedenie dôležitejšie, ako pre laikov. Takéto
osoby potrebujú byť vyučované o zmysle ich
povolania, o ich spiritualite, úlohách a typických úskaliach.
Čo môže duchovné vedenie priniesť dnešnému človeku? Čím sa odlišuje od iných
rozhovorov? Duchovné vedenie nie je jednoduché povzbudzovanie a napomínanie,
ktoré všetci z času na čas potrebujeme, aby
sme dokázali žiť svoje povolanie. Nie je to
obyčajné etické, sociálne ani psychologické
sprevádzanie. Je to vedenie duchovné. Je teda
podstatný rozdiel medzi vedením a radou, či
medzi vedením a psychoterapiou.
Čo však znamená slovo duchovné? Sme
v pokušení myslieť si, že duchovné vedenie je
sprevádzanie človeka v jeho duchovnej aktivite, ktorá sa chápe ako istá časť či úsek jeho
života. Ideme za duchovným vodcom, aby
sa staral o nášho ducha, rovnako ako ideme
k zubárovi, aby sa staral o naše zuby alebo ku
kaderníkovi, aby nás ostrihal. Ale to nie je
celkom správna predstava. Duchovný vodca
sa zaujíma o celú osobu, pretože duchovný život sa netýka len intelektu alebo citu. Je to
život celého človeka.
Duchovné vedenie je neustály proces
sprevádzania. Vedie a povzbudzuje kresťana
v jeho jedinečnom povolaní tak, aby zachytával jemné podnety Božieho ducha, ktorý
každého človeka vedie k zjednoteniu s Ním.
Toto postupné zjednocovanie sa s Bohom
nemá len eschatologický rozmer budúcnosti. Človek zjednotený s Bohom zachytáva duchovné (nebeské) veci už tu na zemi.
Duchovné vedenie má viesť k citlivosti na
túto jemnú komunikáciu s Bohom a má byť
sprievodcom na tejto duchovnej ceste.
Predstava, že duchovného vodcu treba
poslúchať na slovo, okrem mimoriadnych
prípadov, nie je správna. Každý človek by
Budoucnost církve 5/2017
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mal v sebe i vďaka tomuto vedeniu postupne
pestovať citlivú vnímavosť a rozvahu, ktoré
by mali byť v zhode s jeho základným povolaním.

ThDr. PaedDr. Mgr. art. Peter Dufka PhD
SJ je slovenský římskokatolický kněz, jezuita,
profesor Papežského orientálního
institutu v Římě.

Milí priatelia, toľko na úvod série úvah
o duchovnom vedení. Jeho ďalším aspektom
sa budeme venovať v našom budúcom vysielaní.

Převzato ze slovenské sekce Radia Vatican.
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OTVORENOSŤ A DUCHOVNÁ
TRANSPARENTNOSŤ
Peter Dufka SJ
Milí priatelia, v rámci Roka zasväteného života sme sa v našej rubrike v predošlých
vysielaniach venovali aktuálnym otázkam duchovného vedenia. Poukázali sme
na to, že istý druh rady vyhľadáva každý človek, pretože akosi prirodzene cíti,
že potrebuje svoje názory objektivizovať či korigovať. Lenže nie každé vedenie či
usmerňovanie je duchovné a nie všetky rady sú dobré. Nemôžeme ich prijímať od
hocikoho, a preto sme posledné dve vysielania venovali vlastnostiam duchovného
vodcu. Avšak nech by mal duchovný vodca akékoľvek kvality, proces odovzdávania
životnej a duchovnej múdrosti nefunguje, ak sa človek na jej prijatie neotvorí a ak
jeho vnútorný svet zostava uzavretý. Preto chceme dnešné vysielanie venovať
otvorenosti a duchovnej transparentnosti.
Evagrio Pontico a Ján Kassián už od
4. storočia zdôrazňujú otvorenosť a dôveru
voči osobe, ktorá si túto dôveru zaslúži. Hovoria o tom, že ak sme si po dôkladnom zvážení a modlitbe vybrali hodnovernú osobu,
nemali by sme obmedziť svoju otvorenosť
voči nej. Riskovali by sme tým nielen nedostatočné poznanie nášho duchovného stavu,
ale otvárali by sme sa podľa uvedených autorov pôsobeniu zlého, ktorý núti každého
človeka k mlčanlivosti a uzavretosti.
Podľa Jána Kassiána nás duchovne skúsená
osoba ako prvá môže upozorniť na dve skutočnosti, ktoré sa postupne dostávajú mimo
našej kontroly a vedú zlým smerom. Prvou
je už spomínaná uzavretosť a mlčanlivosť.
Niektorí autori ju pripodobňujú k stredovekému mníchovi, ktorý si pod svoj habit
ukryl kus chutného mäsa a tajne ho chce
preniesť do svojej izby. Nikto si to nevšimne,
iba pes, ktorý behá voľne po dvore, to zacíti
a mnícha sleduje tak dlho, až ho prezradí.
Tak si podľa duchovných autorov počína nepriateľ našej duše. Každá ukrytá a egoisticky

utajená vec je objektom, ktorý sleduje, a preto takýto človek sa jeho prítomnosti nikdy
nezbaví.
Druhá vec, ktorá charakterizuje nášho nepriateľa a ktorú obyčajne odhalíme až neskoro, je nenápadný posun prirodzenej potreby
k vášni, závislosti, ba dokonca k neresti. Takto sa z prirodzenej potreby, akou je napríklad
jedlo, zrodí závislosť na vyberaných jedlách
až obžerstvo. Z občasného pohárika sa stane alkoholická závislosť a z dobrého pocitu
z poďakovania či pochvaly sa stane pyšná závislosť na chválach a poctách.
Tieto dva princípy nepriateľa našej duše
môže duchovne skúsená osoba vypozorovať už v počiatočnom štádiu len vďaka otvorenosti duchovne menej skúsenej osoby.
Keď tieto nebezpečenstvá prerastú do vášní
a zlých návykov, ich prítomnosť spozoruje
takmer každý človek, ale v tomto štádiu býva
už obyčajne veľmi neskoro.
Preto duchovní autori považujú za nevyhnutné rozšliapať hlavu hada ihneď, ako sa
Budoucnost církve 5/2017
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spozoruje jeho prítomnosť. Kam totiž vojde
jeho hlava, tam je len otázkou času, kedy
vlezie celý a vykoná svoje zhubné dielo. Isté
indické príslovie hovorí, že keď sú jedovaté
hady zranené alebo vyhnané z priestoru, kde
sa cítia dobre, vždy sa tam vrátia a pomstia
sa. Majú nesmierne dobre vyvinuté orientačné schopnosti a skôr alebo neskôr vypustia
smrteľný jed na toho, kto ich načas odohnal.
Preto treba jedovaté hady zneškodniť hneď,
ako sa jednoznačne identifikuje ich prítomnosť. Zneškodnenie zlých, jedovatých myšlienok sa podľa duchovných autorov môže
realizovať tzv. strelnou modlitbou, krátkym
stretnutím s inou osobou alebo prácou, ktorá nás zaujme.
Podobný princíp vysvetľuje i Exupéry vo
svojej známej knižke Malý princ. Táto rozprávková bytosť sa mohla voľne pohybovať
po rôznych planétach a všimla si, že na svete
jestvuje veľké množstvo rozličných rastlín.
K najväčším z nich patrili obrovské stromy,
takzvané baobaby.
Na planéte Malého princa bola ako na
všetkých planétach dobrá tráva i plevel.
Z dobrých semien vyrastajú samozrejme
dobré rastliny, ale zo zlých škodlivá burina.
Semená sú neviditeľné. Akoby spali hlboko
v zemi, až sa istého dňa prebudia. Pomaly
začnú rásť najprv ako malé a neškodné výhonky. Ak je to reďkovka alebo ruža, môžeme ju nechať, ale ak je to burina, treba ju
vytrhnúť hneď, ako ju rozoznáme od iných
užitočných rastlín. I na planéte Malého
princa boli zlé semená - semená baobabov.
Pôda planéty bola nimi zamorená. Ak sa
pustíme do odstraňovania baobabov príliš
neskoro, už nikdy sa ich nezbavíme. Prerastú
celú planétu. Prevŕtajú ju svojimi koreňmi.
Toto boli pozorovania Malého princa, ale je
to aj obraz každej duše, ktorá zavčasu nespozoruje nebezpečenstvá zlých myšlienok
a hnutí duše.
Budoucnost církve 5/2017
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Duchovne skúseným osobám nikdy nechýba schopnosť pozornej lektúry duchovného stavu človeka, ktorého sprevádzajú.
Ich záujem sa nesústredí len na minulosť,
ale predovšetkým na prežívanie aktuálnej
prítomnosti s pohľadom do budúcnosti.
Predmetom ich záujmu sú predovšetkým
nepokoje, rôzne impulzy, ktoré ho vedú istým smerom, to, čo človek prežíva a čo ho
vyrušuje. Zaoberajú sa predovšetkým počiatočným štádiom hnutia duše, ktoré nebýva
vždy orientované dobrým smerom.
Evagrio Pontico a Ján Kassián sú presvedčení o tom, že pre človeka jestvuje osem
maskovaných nebezpečenstiev, ktoré
majú tendenciu prerásť do vášní a hriešnych
návykov, ale ktoré môže pomôcť odhaliť
duchovne skúsená osoba, keď sú ešte len
v počiatočnej podobe. Samozrejme, podmienkou je dostatočná otvorenosť a úprimnosť sprevádzanej osoby. Skúsme si ich
bližšie všimnúť. Prvou z nich je maškrtnosť.
Z prirodzenej túžby po jedle vyrastie závislosť
na vyberaných jedlách. Po zachytení takejto
tendencie Ján Kassián odporúča minimum
askézy v tejto oblasti, čo by malo byť podľa
neho súčasťou nášho každodenného života.
Vziať si menej alebo práve to, čo mi menej
chutí. Druhým maskovaným impulzom sú
zlé myšlienky. Prekvapujúca je súvislosť,
akú vidia uvedení autori medzi prílišnou
záľubou vo vyberaných jedlách a v záľube
v týchto myšlienkach. I tu odporúčajú striedmosť, bdelosť a askézu. Tretím maskovaným
nebezpečenstvom je láska k peniazom alebo
prílišná závislosť na materiálnych dobrách.
I stredovekí autori odporúčajú slobodu
v ich užívaní podľa princípu tantum quantum
- používať veci natoľko, nakoľko pomáhajú
nášmu duchovnému rastu a natoľko sa ich
zriekať, nakoľko sú jeho prekážkou. Štvrtým
nebezpečným impulzom je hnev. Často so
sebou prináša nespokojnosť, prílišnú kritiku
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okolia a stratu objektívnej súdnosti. Jediným liekom je bezpodmienečné odpustenie
už v počiatočnom štádiu jeho zrodu. Piatym
impulzom je podľa Jána Kassiána skľučujúci
smútok, ktorý človeka oberá o tichú radosť z povolania. Rodí sa z falošných predstáv
straty a opustenosti. Šiestou deštruktívnou
tendenciou je lenivosť, ktorá postupne oberá človeka o všetky vôľové vlastnosti. Vedie
k častej zmene miesta i činnosti. Nasleduje
chvastanie a pýcha, ktoré ničia všetko dobré
a majú veľké množstvo svojich maskovaných
podôb. Obe sú ako brečtan, ktorý udusí
strom skôr, ako prinesie ovocie.
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Milí priatelia, skúsme sa inšpirovať radami Jána Kassiána, podľa ktorého nad nástrahami zlého ducha ľahko zvíťazíme, ak sú
v počiatočnom štádiu a ak nám nechýba otvorenosť a transparentnosť voči dôveryhodnej a duchovne skúsenej osobe.
ThDr. PaedDr. Mgr. art. Peter Dufka PhD
SJ je slovenský římskokatolický kněz, jezuita,
profesor Papežského orientálního
institutu v Římě.
Převzato ze slovenské sekce Radia Vatican.

Budoucnost církve 5/2017

kultura

18

Nakladatelství Paulínky
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel.: 224 818 757, 733 755 999,
on-line knihkupectví: www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz.
Mi Zofia Kossaková
Úmluva
Příběh o Abrahámovi
Historický román s biblickou
tematikou, který zachycuje Abraháma jako hlavní postavu. Abrahám je zde popsán jako člověk
z masa a kostí se všemi pochybnostmi a starostmi.
Román byl napsán pod dojmem válečných zážitků z vězení a koncentračního tábora a měl být
pomocí pro ty, kdo jsou pronásledováni.
Váz., 464 s., 365 Kč
Příběh Abraháma, syna Terachova (DVD)
Putování po stopách Abraháma, praotce tří
monoteistických náboženství, za pomoci biblických i mimobiblických pramenů, svědectví archeologických nálezů i výsledků
teologického bádání židovských,
křesťanských a islámských odborníků rekonstruuje příběh z knihy
Genesis.
DVD, český a anglický dabing,
120 min, 270 Kč
Narodil se Kristus Pán
(DVD)
Poselství Třebochovického betléma ve vánoční meditaci kardinála Vlka o zázračném tajemství
narození, jež uvedlo do pohybu
mnoho lidí i věcí.
DVD, 27 min., 49 Kč
F. X. Nguyen Van Thuan
Svoboden ve víře
Ze zkušenosti vězněného biskupa
V této knize se autor chce s námi podělit o svou
zkušenost, tedy o to, jak se v každém okamžiku
Budoucnost církve 5/2017

svého života ve vězení setkával
s Ježíšem při hledání Boha a jeho
vůle - v modlitbě, ve svých bratřích a sestrách, v Panně Marii.
Brož., 88 s., 99 Kč
Evangelium na každý den
2018 (e-kniha)
Každodenním průvodce pro ty,
kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je
doprovázen krátkým komentářem. Autorem komentářů na rok
2018 je papež František! Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí
však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace
o slavnosti svátku či památce daného dne.
E-kniha, 99 Kč. Též jako tištěná kniha, brož.,
497 s., 99 Kč
Dag Tessore
Hlavní neřesti
Jak vyléčit sedm bolestí duše
(e-kniha)
„Mnozí jistě slyšeli vyprávět
o »sedmi hlavních neřestech« alespoň proto, že už vešly do běžného jazyka. Víme však, jaké jsou
tyto neřesti, co skutečně představují? Ví dnešní
křesťan, jaké konkrétní »práci« je třeba se věnovat,
aby se osvobodil od těchto sedmi nemocí duše?“
Autor vychází zejména ze tří knih, v nichž se inspiruje: Osm duchů ničemnosti pravděpodobně
Evagria Pontica, Zvyky cenobitů a léky na osm
základních neřestí svatého Jana Cassiana a Žebřík
do ráje svatého Jana Klimaka. Staletími prověřené
analýzy a postupy aplikuje na naši současnost.
E-kniha, 49 Kč.

Nebojte se!
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017
XXXII. světový den mládeže
“Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“
(Lk1,49)
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