
Nebe, hvězdy, země, řeky, den i noc 
a všechno, co člověk ovládá nebo co mu 
slouží, to vše se raduje, Paní, že bylo 
skrze tebe jakoby znovuvzkříšeno do 
ztracené krásy a obdařeno jakýmsi no-
vým, nepopsatelným půvabem. Všech-
no tvorstvo bylo totiž jako mrtvé, když 
ztratilo původní důstojnost a úkol při-
spívat k panství a užitku ctitelů Božích; 
neboť právě k tomu bylo všechno stvo-
řeno…

Ty ženo plná milosti, ba milostí pře-
tékající, z hojnosti tvé milosti se osvěžu-
je a posiluje celé tvorstvo. Ty Panno po-

žehnaná, ba více než požehnaná, v tobě 
zahrnul Stvořitel požehnáním všechno 
tvorstvo a tvorstvo žehná svému Stvo-
řiteli.

Svého Syna jediného, sobě rovného, 
z vlastního srdce zplozeného, Syna, kte-
rého miluje jako sebe samého, toho dal 
Bůh Marii. Vytvořil si tak Syna z Marie, 
téhož a ne jiného; takže svou přirozenos-
tí je jeden a týž Ježíš zároveň Synem Bo-
žím i synem Mariiným. Veškeré tvorstvo 
je stvořením Božím, Bůh se narodil z Ma-
rie. Bůh stvořil všechno, Maria porodi-
la Boha. Bůh, který učinil všechno, uči-

I v post-křesťanských zemích se lidé 
těší na Vánoce. Těm, kdo se s vírou roze-
šli nebo se s ní ani nesetkali, zbývá jaký-
si sekulární advent. Obchody je zatahují 
do svého nablýskaného nevolnictví, pře-
sto ve všech nevyhasly ani hlubší moti-
vy: dárky, rodinná pohoda, snad stro-
meček nebo i koledy. Zda ještě něco víc, 
nechť už posoudí vyšší instance.

Tento děj spěje k svému vrcholu — 
dnům vánočního volna; do Nového roku 
ještě potrvá sváteční nálada, na Silvestra 
obvykle hodně světská, ale výprodeje se 
slevami atp. už pak v sobě nic adventní-
ho nemají. Na sekulární „advent“ prostě 
navazuje návrat k všednosti.

V rytmu církevního roku se v adven-
tě jen těší malé děti. Ale těší se „na Je-
žíška“ a tím už vstupuje do hry křesťan-
ský motiv, dnes jen zřídka v převleku 
iluze. Duší adventu věřících je pak na-
děje. Bezprostředně naděje na milost 
plodného prožití svátků Narození Páně. 
Tu však nečeká pád do všednosti, cyk-
lus církevního roku má být pomůckou 
k stálému vnitřnímu růstu. Připomínka 
papeže Silvestra v závěru roku je příle-
žitostí k jeho střízlivé rekapitulaci, dí-
kům, pokání.

Ale pak přĳdou týdny per annum — 
také jen všední šeď po jasu svátků? „Vy-
pnutí“ naděje, jež vzhlížela k zázraku 

Vtělení? Zdaleka ne. Pouze se úloha vá-
nočně posílené naděje sklání k dobrému 
využití všedních dní, snad fádních a ne-
výrazných.

A to není úloha malá! Lidé se vzcho-
pí k nárazovému výkonu v nebezpečí či 
při pomoci bližním (viz nedávné tsuna-

mi aj.). Ale věrnost dílům, jež přinášejí 
plody až po letech, na nichž však stojí 
řád a blaho lidské rodiny, si žádá vzpru-
hu mimořádných kvalit. Zralá křesťan-
ská naděje je osvědčovala po staletí. 
Prosme, aby nadále sílila nás všechny.

Dr. Václav Frei

Oblouk zralé adventní naděje

nil z Marie i sebe sama. A tak všechno, co 
dříve učinil, opět obnovil. Ten, jenž kdysi 
učinil všechno z ničeho, nechtěl poruše-
né tvorstvo obnovit bez Marie.

A tak je Bůh otcem všech věcí stvo-
řených, Maria matkou všech věcí 
znovustvořených. Bůh je otcem uni-
verzálního stvoření, Maria matkou uni-
verzálního obnovení. Bůh totiž zplodil 
toho, skrze něhož bylo všechno učině-
no, Maria zrodila toho, skrze něhož bylo 
všechno spaseno. Bůh zplodil toho, bez 
něhož není nic, Maria zrodila toho, bez 
něhož není nic tak, jak má být.

Ano, Maria, opravdu je Pán s tebou, 
vždyť tobě on dal, že celé tvorstvo je za-
vázáno nejen jemu, ale i tobě.

Tradice Otců
Z oslavné řeči svatého Anselma, biskupa
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22. listopadu přehlasovali socialis-
té s komunisty senátní veto k novele 
zákona č. 3/2002 Sb. „O svobodě ná-
boženského vyznání a postavení círk-
ví a náboženských společností“, kte-
rá upravuje evidenci charit a diakonií 
tak, že omezuje právo církví svobodně 
zakládat a provozovat tyto instituce. 
Další strany pro novelu nehlasovaly. 
Poslanec Jaromír Talíř ohlásil, že v pří-
padě schválení novely se lidovci obrátí 
na Ústavní soud.

Své znepokojení nad tím vyjádřila 
Česká biskupská konference, která píše, 
že „zákon porušuje ústavou zaručené 
svobody církví a bezprecedentně zmen-
šuje jejich práva ve srovnání se zákonem 
o církvích z roku 1991“. „Se znepokoje-
ním připomínáme,“ píše dále ČBK, „že 
novela církevního zákona nerespektu-
je nález Ústavního soudu č. 4/2003 Sb., 
který zrušil jako protiprávní pasáže pů-
vodního zákona z roku 2002 a které se, 
ve změněné podobě, do novely zákona 
znovu vracejí.“

„Novela zákona diskriminuje círk-
ve a náboženské společnosti, omezu-
je jejich dosavadní právo rozhodovat 
o interních záležitostech uvnitř církví 
a náboženských společností, evidenci 
charit a diakonií a také zřizování dal-
ších institucí, jako jsou školská a zdra-
votnická zařízení. Novela zákona opět 
církvím a náboženským společnostem 
znemožňuje působit bez poručnictví 
státu,“ píše ČBK a cituje Listinu zá-
kladních práv a svobod, která v člán-
ku 16,2 uvádí: „Církve a náboženské 
společnosti spravují své záležitosti, ze-
jména ustavují své orgány, ustanovu-
jí své duchovní a zřizují řeholní a jiné 
církevní instituce nezávisle na státních 
orgánech.“

Také Česká katolická charita vyda-
la ke schválení novely své prohlášení. 
„Církvi nejde o nějaké výjimečné po-
stavení nebo o vyčleňování z právního 
systému — právě naopak“ — říká ge-
nerální sekretář Charity Oldřich Haič-
man. „Ve většině zemí EU je církevní 
právo legitimní součástí právních no-
rem a je postaveno naroveň s ústav-
ním právem. V těchto zemích jsou 
církve oprávněny zřizovat právnické 
subjekty, které souvisejí s jejich poslá-
ním, nebo je doplňují.“ Dále sekretář 
Haičman říká: „Naši činnost rozvíjíme 
už od roku 1990, kdy došlo k založení 
Charity biskupskou konferencí. Na re-
gistraci MK ČR jsme však museli čekat 

Novela církevního zákona ve Sněmovně opět prošla
až do roku 1996, kdy byl vůbec rejst-
řík zřízen. To znamená, že bychom byli 
šest let nemohli poskytovat naše služ-
by, které jsou nepochybně obecně pro-
spěšnými aktivitami. Stát tak jde sám 
proti sobě a toto rozhodnutí poško-
dí nejenom ty, kterým pomáháme, ale 
také celou společnost.“

Novela teď putuje k prezidentu re-
publiky, který ji má podepsat. Ekume-
nická rada církví zaslala prezidentovi 
dopis, v němž shrnuje historii novely:

„Dne 22. 11. 2005 sociálně-demokra-
tičtí a komunističtí poslanci přehlaso-
vali senátní veto a přĳali novelu, která 
obsahuje tytéž sporné části, které byly 
obsaženy v původním znění zákona 3/
2002 a před dvěma lety byly zrušeny 
Ústavním soudem. Celý církevní zá-
kon byl tvořen bez partnerského dia-
logu s církvemi a ani při tvorbě novely 
nebylo přihlédnuto k názorům církví. 
Zmíněná část tohoto zákona se ukázala 
nejen nepřĳatelnou pro církve, ale do-
konce i protiprávní z hlediska Ústavní-
ho soudu.

Před dvěma lety bylo různými 
právními rozbory doloženo, že sporné 
části církevního zákona odporují Listi-
ně základních práv a svobod. To také 
potvrdil Ústavní soud tím, že zmíně-
né pasáže o kontrole zakládání no-
vých církevních subjektů zrušil (nález 
Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2002 
č. 4/2003 Sb.).

Byly tak zastaveny pro nás nepřĳa-
telné pokusy o odtržení diakonií, charit 
a církevního školství od církví, protože 
diakonická služba a vyučování jsou inte-
grální součástí práce a služby církví od 
dob Ježíšových,“ píše Ekumenická rada 
a uzavírá:

„Vážený pane prezidente, proto-
že nechceme, aby byla opět od círk-
ví odtrhována zdravotnická, sociální 
a výchovná zařízení, která byla bě-
hem uplynulých let s velkými oběťmi 
znovu budována, prosíme Vás, abyste 
odmítl podepsat novelu zákona, kte-
rá nemůže v demokratické společnos-
ti obstát.“

Dopis ERC podepsal její předse-
da Pavel Černý, místopředsedové Du-
šan Hejbal a Joel Ruml a tajemnice Jit-
ka Krausová.

V témž smyslu se nese dopis před-
sedy ČBK arcibiskupa Jana Graubne-
ra, který rovněž vyzval prezidenta, aby 
spornou novelu nepodepisoval.

Zpracovala -mf-

Čeští evangelikálové 
k antidiskriminačnímu 

zákonu

Dosavadní úsilí České evangelikální 
aliance dosáhnout úpravy vládního ná-
vrhu tzv. antidiskriminačního zákona 
tak, aby nebyl hrozbou svobodě církví 
a náboženských společností, je prozatím 
úspěšné. Dolní komorou parlamentu 
prošel 23. 11. 2005 zákon druhým čtením 
a podařilo se prosadit do návrhu pozmě-
ňovací návrh, ve znění navrženém Ali-
ancí, zaručující svobodu církví zaměst-
návat lidi loajální k jejím hodnotám. 

k části první, § 5 za dosavadní odstavec 5 
se vkládá nový odstavec 7, který zní: 

„(7) Diskriminací není rozdílné zacháze-
ní uplatňované ve věcech práva na zaměst-
nání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, 
v případě pracovních činností vykonávaných 
v církvích a jiných soukromých organizacích, 
jejichž etika je založena na náboženském vy-
znání nebo víře, jestliže z důvodu povahy 
těchto činností nebo souvislosti, v níž jsou 
vykonávány, představuje náboženské vy-
znání nebo víra osoby podstatný, oprávněný 
a odůvodněný požadavek zaměstnání se zře-
telem k etice organizace.“

Modlete se, prosíme: 
Aby byl pozměňovací návrh přĳat 

sněmovnou ve třetím čtení. 
Aby byl zákon přĳat v co nejkvalit-

nější podobě. 
Abychom měli jako křesťané moud-

rost reagovat i na další projednávané 
zákony s velkým etickám dopadem — 
novela trestního zákoníku, změny škol-
ského zákona v oblasti domácího vzdě-
lávání, zákon o regulaci prostituce, 
zákon o registrovaném partnerství atd. 

Zatímco kampaň evangelikální alian-
ce, která v několika kolech oslovila větši-
nu zákonodárců, se setkala s podporou 
především v řadách poslanců KDU-
-ČSL, katolická biskupská konference na 
výzvy ke společnému postupu nikterak 
nereagovala a její stanovisko k návrhu 
zákona se nepodařilo získat.

David Floryk, člen komise Daniel při ČEA

Vážení čtenáři,
opět děkujeme Vám všem, kteří 

jste zasláním finančního daru umož-
nili další vydání RC Monitoru a po-
mohli tak pokrýt režĳní náklady spo-
jené s jeho vydáváním.

S upřímným Pán Bůh zaplať
redakce
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Čeští a moravští biskupové trávili tý-
den od 14. do 19. listopadu na návště-
vě ad limina apostolorum. Kromě setkání 
s papežem navštívili i jednotlivé kongre-
gace. Prefekt Kongregace pro katolickou 
výchovu s nimi hovořil o katolickém 

Naši biskupové u apoštolských prahů
školství, konkrétně o významu katolic-
kých univerzit. Prefekt Kongregace pro 
klérus upozornil, že krize kněžských po-
volání souvisí s krizí rodinných vztahů, 
zvláště s krizí otcovství.

TS ČBK

V den Zasvěcení Panny Marie v Je-
ruzalémě se Církev — jako každoročně 
— modlila za ty, kdo se zcela zasvětili 
modlitebnímu životu. Papež v předve-
čer svátku Zasvěcení připomněl kato-
líkům, aby tyto lidi podporovali mod-

Instrukce o kněžství 
a homosexualitě

Kongregace pro katolickou výcho-
vu vydala instrukci o kriteriích, jež se 
mají uplatňovat při posuzování povolá-
ní u kandidátů kněžství s ohledem na je-
jich možnou homosexualitu. Dokument 
zdůrazňuje, že kněz svátostně reprezen-
tuje Krista jako Hlavu, Pastýře a Ženicha 
Církve: proto musí být celý život kněze 
oživován darováním celé jeho osobnos-
ti Církvi.

Ve světle celého učení Církve se po-
tvrzuje, že nelze přĳímat do seminářů 
a ke svěcení ty, „kdo praktikují homose-
xualitu, jeví hluboce zakořeněné homo-
sexuální tendence nebo podporují tzv. 
gay-kulturu“.

„Povolání je darem božské milosti, 
přĳímá se skrze Církev, v Církvi a pro 
službu Církve,“ říká se dále. Samotné 
přání být knězem nestačí, neexistuje prá-
vo na svěcení. Je povinností Církve roz-
lišovat kvalifikaci u kandidáta bohoslo-
ví, doprovázet ho v letech jeho formace 
a povolat ho ke svěcení tehdy, usoudí-li 
se, že potřebné kvality skutečně má.

Dokument dále upřesňuje povinnos-
ti biskupa, rektora a spirituála semináře. 
Především však odpovědnost za svou 
formaci nese kandidát sám; musí se 
podrobit prověřování všech uvedených 
osob a nesmí nic nečestně skrývat.

CWN

Svěcení homosexuálů 
odmítala Církev 

od počátku

Mons. Tony Anatrella SJ, psycholog 
a konzultant Papežské rady pro rodinu, 
komentuje v listě Osservatore Romano va-
tikánskou instrukci o kněžství a homose-
xualitě. Připomíná, že negativní postoj ke 
svěcení homosexuálů zaujímala Církev 
od počátku, a cituje rozhodnutí Pařížské-
ho koncilu z roku 819 a Třetího i Čtvrté-
ho lateránského koncilu z let 1169 a 1215.

V článku píše, že instrukce byla po-
třebná, protože homosexualita je „pro-
blém, který znepokojivě narůstá“ a má 
„destabilizující“ dopad na život jednot-
livců i společnosti. Na druhé straně tvr-
dí, že homosexuálové jsou mezi kněžími 
menšinou.

Na otázku, zda může být Církev ob-
viněna z „homofobie“, odpovídá, že „ter-
mín ´homofobie´ je zastrašující heslo“.

LifeSite News

litbou i materiálně. „Vyjadřuji vděčnost 
těm, kdo zcela zasvětili svůj život mod-
litbě: podávají svědectví primátu Boží-
ho, primátu Jeho království,“ řekl papež 
lidem na svatopetrském náměstí.

Zenit

21. listopad — den pro orantibus

Na kongresu „Katolíci ve veřejném 
životě“, který se konal v Madridu, 
řekla psycholožka Patricia Martínez 
Peroni, že jednání OSN ukazují, že 
„se sex stal novou politickou katego-
rií“, kterou ovládají nátlakové skupi-

ny. Politika ve věcech sexu odpovídá 
snahám těchto nátlakových skupin, 
ne obecnému cítění. Peroniová je pro-
fesorkou antropologie na univerzitě 
CEU.

ACI Prensa

Sex jako politická kategorie

30. listopadu prosadila ČSSD za pod-
pory ODS s poměrně značnou převahou 
nové znění Trestního zákoníku zahrnu-
jící i prakticky beztrestnou eutanázii, 
klonování, pokusy na lidských embry-
ích a prostituci.

V odborných kruzích probíhala de-
bata o výše uvedených sporných bo-
dech již delší dobu. Hnutí Pro život ČR 
před těmito problémy opakovaně varo-
valo a zdůrazňovalo, že znemožnění při-
jetí těchto návrhů je výrazně jednodušší 
než zpětné vrácení stavu. Zdeňka Rybo-
vá, tisková mluvčí Hnutí Pro život ČR, 
k tomu uvedla: „Problém eutanázie je 
zcela stejný jako zlo umělých potratů — 
lidé si na něj rychle zvyknou, neboť řada 
složitých situací půjde vyřešit jednodu-
še — smrtí druhého.“ Schvalování Trest-
ního zákoníku se však odehrálo bez vět-
šího zájmu veřejnosti.

Podobně se vyjádřil i poslanec Jiří 
Karas, který zdůraznil: „Dnes vidíme, 
co v praxi znamená papežem opakova-
ný termín kultura smrti — společnost, 
jejíž jedinou odpovědí na řešení pro-
blémů je smrt živená lhostejností... Po-
kud by lidé projevili větší zájem a jed-
noznačně se proti legalizaci eutanázie 
postavili, více poslanců by odolalo tlaku 

Eutanázie prosazena na truc lidovcům
svých klubů.“

Forma eutanázie, kterou Poslanecká 
sněmovna schválila, je podobná holan-
ské cestě. I zde byla řadu let eutanázie 
teoreticky trestná, ovšem soudy začaly 
stále hojněji využívat možnost nejniž-
ší sazby, tj. neudělit trest a praxe usmr-
covat pacienty se stále rozšiřovala. Pod 
tímto tlakem byla v Holandsku později 
celá praxe ještě více uvolněna.

Zdroj blízký Poslanecké sněmovně 
sice vyjádřil uspokojení nad jednoznač-
ností a razancí, s níž klub KDU-ČSL 
odmítnul schválení Trestního zákoní-
ku, upozornil však, že je nepochopitel-
né, proč nebylo včas vyvoláno koaliční 
jednání o tak závažných otázkách a po-
dobný návrh vůbec do Poslanecké sně-
movny mohl přĳít. Připomněl tvrdost 
jednání i hrozbu lidovců vystoupit z ko-
alice a vyvolat nové volby kvůli nepo-
měrně menším problémům jako byla 
např. kauza bývalého premiéra Stanisla-
va Grosse.

Pokud Senát nebo prezident návrh 
zákona vrátí, je ještě malá naděje, že 
v případě většího zájmu veřejnosti po-
slanci návrh Trestního zákoníku podru-
hé neschválí.

RC
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Pastor Green zproštěn 
obžaloby

29. listopadu zprostil švédský nej-
vyšší soud pastora Åke Greena obvinění 
z vyvolávání nenávisti proti homosexu-
álům. Soud poměrem hlasů 5:0 rozhodl, 
že se na jeho kázání vztahuje svoboda 
slova a svoboda náboženství.

Věta, pro kterou byl Green obviněn 
a soudem první instance odsouzen zněla: 
„Sexuální abnormality jsou hlubokým ra-
kovinným nádorem v celé společnosti.“ 
Text celého kázání, přeložený do angličti-
ny, lze najít na h�p://www.akegreen.com.

„Neberu zpátky, co jsem řekl,“ pro-
hlásil Green do švédského veřejného 
rozhlasu. „Myslím, že bychom měli mít 
možnost vyjadřovat své názory, aniž by-
chom skončili ve vězení.“

LifeSite News

Také nevěřící mohou být 
spaseni

Při generální audienci 30. listopadu 
rozjímal Benedikt XVI. Žalm 136(137) 
Super flumina Babylonis i komentář, kte-
rý k němu napsal svatý Augustin. Au-
gustin, řekl papež, „ví, že mezi obyvateli 
Babylona jsou lidé oddaní míru a dob-
ru společenství, i když nesdílejí biblic-
kou víru a neznají naději na Věčné měs-
to, k němuž my spějeme“. ... „Mají jiskru 
touhy po neznámém, po tom největším, 
přesažném, po skutečném vykoupe-
ní,“ citoval papež Augustina. Tito lidé 
mají víru, kterou jim umožnily okolnos-
ti, v nichž žĳí, řekl papež. „S touto vírou 
v neznámou skutečnost jsou reálně na 
cestě k autentickému Jeruzalému,“ vy-
světlil.

Papež i dále citoval Augustina a do-
dal, že tyto lidi „Bůh nenechá zahy-
nout s Babylonem, protože je předurčil, 
aby se stali občany Jeruzaléma, pokud 
ovšem za života v Babyloně nevyhledá-
vají pýchu, pompu a aroganci.“

Na závěr vyzval papež přítomné 
k modlitbě, aby Pán „probudil ve všech 
touhu, otevřenost k Bohu, tak aby ti, kdo 
neznají Boha, byli také zasaženi jeho lás-
kou, tak abychom všichni putovali do 
Věčného města a aby světlo tohoto měs-
ta zářilo v naší době a v našem světě“.

Zenit

Ve Vatikánu o pojmu 
lidské osoby

Ve Vatikánu se konalo setkání čle-
nů papežských akademií pro přírodní 
a společenské vědy s tématem „Koncept 
osoby ve společenských vědách“. Papež 
oslovil přítomné krátkou řečí, v níž mj. 
řekl: „Osoba je srdcem společenského 
řádu... Lidské osoby jsou součástí příro-
dy, ale přesto — jako svobodné subjek-
ty s mravními a duchovními hodnotami 
— přírodu přesahují. Tato antropologic-
ká skutečnost je integrální částí křesťan-
ského myšlení a odpovídá na pokusy 
o odstranění hranice mezi humanitní-
mi a přírodními vědami, jak se v dnešní 
společnosti často navrhuje.“

Zenit

Bosna: Biskup kritizuje 
daytonské dohody

Franjo Komarica, biskup diecéze 
Banja Luka, si stěžuje na útlak katolic-
ké menšiny v Bosně-Hercegovině. Mír 
v zemi je podle biskupa „postaven na 
nespravedlnosti“. Komarica připomněl, 
že na toto nebezpečí upozornili bisku-
pové Bosny-Hercegoviny už v prosinci 
1995, ale mezinárodní činitelé to nevza-
li vážně.

Komarica nevylučuje, že se v Bosně-
-Hercegovině vytvoří muslimský stát. 
„Zatím se prosadilo právo silnějšího 
a drzejšího,“ řekl. Odhaduje dokonce, že 
vlivné mezinárodní kruhy si přejí, aby 
katolíci „Bosnu a Hercegovinu opustili 
navždycky“.

O desetitisíce vyhnanců se podle Ko-
maricy žádný politik nestará. Biskup 
očekává, že evropští politikové „koneč-
ně použĳí pro ústavu naší země principy 
mezinárodního práva a v praxi je prove-
dou“.

KIPA

Umberto Eco o víře 
a pověře

Populární autor Umberto Eco napsal 
pro The Telegraph na první neděli advent-
ní úvahu, v níž vidí vztah mezi úpad-
kem náboženské víry a nárůstem pověr-
čivosti.

Konstatuje, že člověk je nábožen-
ský živočich a že je těžké projít životem 
bez ospravedlnění a naděje, kterou ná-
boženství dává. Ukazuje to na příkladu 
pozitivistických vědců 19. století, kte-
ří popisovali svět v čistě materialistic-
kých pojmech — ale po večerech navště-
vovali spiritistické seance. Eco tvrdí, že 
i v dnešní době bývají vědci pověrčiví.

Totalitní ideologie se snažily nahra-
dit náboženství na veřejné rovině, ale 
my stále hledáme cosi, co nás smíří s ne-
vyhnutelností vlastní smrti. Žĳeme ve 
skeptické době a současně v době po-
věrčivosti. Údajnou „smrt Boha“ pro-
vází vznik spousty nových idolů — od 
pohanských kultů k sub-křesťanským 
pověrám Šifry Mistra Leonarda.

„Jako ten, kdo je dítětem osvícenství 
a věří v osvícenské hodnoty pravdy, ote-
vřeného bádání a svobody, jsem touto 
tendencí deprimován,“ říká Eco a při-
pomíná, že okultismus pěstovali jak ně-
mečtí nacisté, tak italští fašisté.

Eco uzavírá, že — ač Církev opustil 
— má stále hluboký respekt ke křesťan-
ským tradicím, které — jako rituály, ji-
miž se vyrovnáváme se smrtí — dávají 
mnohem větší smysl než jejich čistě ko-
merční alternativy.

The Sunday Telegraph

Bartolomaios I.: Právo pro 
křesťany v muslimských 

zemích

Na konferenci „Islám v pluralistic-
kém světě“, konané ve Vídni, požado-
val patriarcha Bartolomaios pro křesťa-
ny v muslimských zemích stejná práva, 
jako mají muslimové v křesťanských ze-
mích. Dva dny před začátkem konferen-
ce přitom došlo k velkému útoku mus-
limů na křesťanské objekty v Pákistánu. 
Patriarcha tento případ připomněl a ře-
kl, že křesťané v muslimských zemích 
jsou občany druhé třídy a předmětem 
represí. Podle patriarchy příčiny útlaku 
nejsou náboženské, ale politické.

Kathnet

Vietnam: Církev posílena
Prefekt kongregace pro evangeliza-

ci národů kardinál Crescenzio Sepe vy-
světil v Hanoji 57 nových kněží, kteří 
pocházejí z diecézí na severu. Obřadu 
se zúčastnilo tolik věřících, že se nevešli 
do katedrály a bylo třeba vysílat liturgii 
ampliony. Papež také jmenoval pro die-
cézi Bui Chu nového pomocného bisku-
pa.

To vše svědčí o zlepšujících se vzta-
zích mezi Vatikánem a Vietnamem 
i o přání Hanoje dostat se z izolace a vy-
užívat sociální pomoc, kterou Církev po-
skytuje.

Noví kněží budou posilou pro Cír-
kev, oslabenou za války v letech 1963 – 
1975.

Asia News

ZPRÁVY
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Úvod 
Na základě učení Druhého vatikánského 

koncilu a jmenovitě dekretu o výchově ke kněž-
ství Optatam totius uveřejňovala Kongregace 
pro katolickou výchovu na podporu adekvátní 
celkové formace budoucích kněží různé doku-
menty, jež poskytují směrnice a přesné normy 
k některým jejich aspektům. Mezitím uvažova-
la také biskupská synoda v roce 1999 o forma-
ci kněží za nynějších okolností, aby dovedla na-
uku koncilu o této otázce k úplnosti a učinila ji 
explicitnější a jednoznačnější v současném svě-
tě. Po této synodě vydal Jan Pavel II. postsyno-
dální apoštolskou exhortaci Pastores dabo vobis.

Ve světle tohoto učení nezamýšlí se in-
strukce zabývat všemi otázkami emocionální 
a sexuální povahy, jež vyžadují pečlivé posu-
zování během celé doby přípravy. Obsahuje 
normy ohledně speciální otázky, jež nabyla 
v důsledku současné situace větší naléhavos-
ti, totiž zda přĳímat do semináře a připouštět 
k vyšším svěcením kandidáty s hluboce zako-
řeněnými homosexuálními sklony či nikoli.

I. Emocionální zralost a duchovní otcovství
Podle stálé tradice Církve mohou vyšší svěce-

ní platně přĳímat pouze pokřtění muži. Svátos-
tí kněžského svěcení připodobňuje Duch svatý 
kandidáta Ježíši Kristu pro novou a specifickou 
úlohu: kněz svátostně reprezentuje Krista, Hla-
vu, Pastýře a Ženicha Církve. V důsledku tohoto 
připodobnění Kristu musí být celý život svatého 
kněze prodchnut darováním celé vlastní osoby 
Církvi a autentickou pastýřskou láskou.

Proto musí kandidát kněžské služby do-
sáhnout emocionální zralosti. Tato zralost jej 
uschopňuje vytvářet vhodné vztahy s muži 
a ženami a rozvíjet v něm pravý smysl du-
chovního otcovství vůči církevnímu spole-
čenství, jež mu bylo svěřeno.

II. Homosexualita a kněžská služba
Od Druhého vatikánského koncilu do 

dneška potvrdilo několik dokumentů magis-
teria — a zejména Katechismus katolické Círk-
ve — nauku Církve o homosexualitě. Katechis-
mus rozlišuje mezi homosexuálním chováním 
a homosexuálními sklony.

O homosexuálním chování učí, že je v Pís-
mu svatém uváděno jako těžce hříšné. Tradice 
je vždy pokládala za vnitřně nemorální a od-
porující přirozenému zákonu. Nemůže tedy 
být v žádném případě schvalováno.

Pokud jde o hluboce zakořeněné homo-
sexuální sklony, jež se objevují u jistého po-
čtu mužů a žen, jsou také objektivně nezříze-
né a často znamenají zkoušku i pro tyto muže 
a ženy. Tyto lidi musíme přĳímat s úctou a jem-
ností; je třeba vyvarovat se ve vztahu k nim 
každé známky nespravedlivé diskriminace. 

Instrukce o kritériích pro posuzování povolání u osob s homosexuálními sklony, 
pro jejich přĳímání do semináře a k vyšším svěcením

Jsou voláni k tomu, aby ve svém životě usku-
tečňovali Boží vůli a spojovali nesnáze, s nimiž 
se mohou setkávat, s obětí našeho Pána.

Ve světle tohoto učení pokládá naše kon-
gregace za nutné v souladu s Kongregací pro 
bohoslužbu a svátosti jasně potvrdit, že Cír-
kev, třebaže má hlubokou úctu k osobám, 
jichž se to týká, nemůže přĳímat do semináře 
a připouštět k vyšším svěcením ty, kdo prak-
tikují homosexualitu, projevují hluboce zako-
řeněné homosexuální sklony nebo podporují 
tzv. homosexuální (gay) kulturu.

Zmíněné osoby jsou totiž v situaci, která je 
závažným způsobem na překážku vytváření 
správného vztahu k mužům a ženám. Nega-
tivní důsledky, jež mohou vyplynout z vysvě-
cení osob s hluboce zakořeněnými homose-
xuálními sklony, nelze rozhodně ignorovat.

Jedná-li se však o homosexuální sklony, jež 
mohou být prostě výrazem přechodného pro-
blému, jako je například ještě nedovršená ado-
lescence, musejí být takové tendence překonány 
minimálně tři roky před jáhenským svěcením.

III. Posuzování kvalit kandidátů 
ze strany Církve

Každé kněžské povolání má dva neoddě-
litelné aspekty: svobodný Boží dar a odpověd-
nou svobodu člověka. Povolání je dar Boží mi-
losti, přĳímaný prostřednictvím Církve, v Církvi 
a pro službu v Církvi. Když člověk odpovídá na 
Boží volání, nabízí se mu svobodně v lásce. Sama 
touha stát se knězem není dostatečná a neexistuje 
žádné právo na přĳetí kněžského svěcení. Je po-
vinností Církve — v její odpovědnosti určit nut-
né předpoklady pro přĳímání svátostí ustanove-
ných Kristem, aby rozpoznala kvalifikaci toho, 
kdo chce vstoupit do semináře, aby jej doprováze-
la během let přípravy a aby jej povolala k svěcení, 
jestliže usoudí, že má požadované kvality.

Formace budoucích kněží musí vyjadřovat její 
čtyři podstatně souvztažné dimenze: lidskou, du-
chovní, intelektuální a pastorační. V našem kon-
textu je třeba jasně poukázat na zvláštní důležitost 
lidské formace jako nezbytného základu veškeré 
formace. Před připuštěním kandidáta k jáhenské-
mu svěcení Církev musí mimo jiné ověřit, že do-
sáhl emocionální zralosti kandidáta kněžství.

Souhlas s udělením svěcení a výzva k ně-
mu je osobní odpovědností biskupa nebo vyšší-
ho řeholního představeného. Když má v rukou 
vyjádření těch, jimž byla svěřena odpovědnost 
za formaci kandidáta, musí biskup nebo vyšší 
představený dospět k morálně jistému úsudku 
o jeho vhodnosti, než jej připustí ke kněžskému 
svěcení. V případě vážné pochybnosti v tomto 
směru jej nesmí ke svěcení připustit.

Posouzení povolání a zralosti kandidáta je 
také závažnou povinností rektora a ostatních 
učitelů semináře. Před každým kněžským 

svěcením musí rektor vyslovit svůj úsudek 
o Církví požadované kvalitě kandidáta.

Pro posouzení kvalifikace k svěcení připadá 
závažná povinnost spirituálovi. Je vázán zacho-
váním důvěrnosti, ale reprezentuje Církev, po-
kud jde o forum internum. Při setkáních s kan-
didátem musí mít zvlášť na paměti požadavky 
Církve ohledně kněžského celibátu a emocio-
nální zralosti, jaká má být pro kněze specifická, 
a také mu pomáhat, aby rozpoznal, zda odpoví-
dající kvality má. Je povinen zhodnotit všechny 
kandidátovy osobnostní vlastnosti a ujistit se, 
že nedává najevo sexuální potíže neslučitelné 
s kněžstvím. Jestliže kandidát praktikuje homo-
sexualitu nebo projevuje hluboce zakořeněné 
homosexuální sklony, musí jej spirituál, stejně 
jako zpovědník, ve svědomí odrazovat od po-
kračování na cestě ke kněžskému svěcení.

Rozumí se ovšem, že primární odpovědnost 
za svou vlastní formaci má kandidát sám. Musí 
se s důvěrou vystavit posouzení Církve, bisku-
pa, který zve k svěcení, rektora semináře, spiri-
tuála a ostatních učitelů semináře, jimž biskup 
nebo vyšší představený svěřil úkol formace bu-
doucích kněží. Bylo by těžce nečestné, kdyby 
kandidát zatajoval svou homosexualitu, aby na-
vzdory všemu přistoupil k svěcení. Tak neau-
tentický postoj neodpovídá duchu pravdivosti, 
loajality a disponovatelnosti, jaký musí charak-
terizovat osobnost toho, kdo věří, že je povolán 
sloužit Kristu a jeho Církvi v kněžské službě.

Závěr 
Tato kongregace potvrzuje nezbytnost, aby 

biskupové, vyšší představení a všichni další od-
povědní činitelé velmi pečlivě dbali na rozpozná-
vání způsobilosti kandidátů vyšších svěcení, a to 
od přĳímání do semináře až po kněžské svěcení. 
Toto posuzování se musí dít ve světle koncepce 
služebného kněžství ve shodě s učením Církve.

Biskupové, biskupské konference a vyš-
ší představení řeholí musí bdít nad tím, aby 
byly normy této instrukce věrně dodržovány 
pro dobro kandidátů samých a aby byli vždy 
pro Církev zajišťováni vhodní kněží, praví 
pastýři podle Ježíšova Srdce.

Nejvyšší velekněz Benedikt XVI. tuto in-
strukci dne 31. srpna 2005 schválil a nařídil 
její zveřejnění.

V Římě 4. listopadu 2005, v den svatého 
Karla Boromejského, patrona seminářů

+ kardinál Zenon Grocholewski, prefekt
+ arcibiskup J. Michael Miller CSB, sekretář

Z anglické verze dokumentu Kongreace 
pro katolickou výchovu zveřejněného agenturou 

Catholic World News pro pracovní účely 
přeložil Dr. Václav Frei

DOKUMENTY
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Kostka a Katedrála
Proč zejí evropské kostely prázdnotou?

Kostel při nedělní bohoslužbě v go-
tické katedrále v Amiens, největší ve 
Francii, byl téměř prázdný. Kromě mně 
se mše svaté zúčastnilo asi šest turistů 
v postranní kapli.

Amiens není výjimkou. Většina vel-
kých evropských kostelů je během týdne 
opuštěných, případně se stávají pouhým 
monumentem na obdiv turistů. Toto za-
nedbávání má svůj důvod. V knize Ka-
tedrála a Kostka (2005) Weigel charakteri-
zuje evropskou kulturu nejen jako stále 
více sekulární, ale v mnoha případech 
i jako přímo křesťanství-nepřátelskou. 
Evropa trpí „kristofóbií“.

„Katedrála“ v názvu Weigelovy kni-
hy označuje pařížskou Nôtre Dame, jež 
nyní stojí v kulturním stínu Arc de la De-
fense, ultramoderní „kostky“ na okraji 
Paříže. „Evropané sami sebe předsvěd-
čili, že k tomu, aby byli moderní, je nut-
né, aby byli radikálně sekulární,“ píše 
Weigel. „Toto přesvědčení a jeho důsled-
ky stojí u kořene současné evropské civi-
lizační krize.“

Je pravda, že k poslednímu rozlou-
čení s Janem Pavlem II. přišly veliké zá-
stupy věřících. Zatímco ovšem katolíci 
truchlili nad odchodem papeže, fran-
couzští socialisté a zelení odsoudili roz-
hodnutí francouzské vlády stáhnout 
vlajku na půl žerdi. Vláda se bránila tím, 
že čest byla vzdána Janu Pavlu II. nikoli 
v jeho náboženské roli papeže, ale v je-
ho politické roli hlavy vatikánského mi-
nistátu.

Tento incident stojí v centru Weigelo-
vy analýzy loňských diskuzí o tom, zda 
má být křesťanství zmíněno v ústavě 
Evropské Unie. Poslední verze z červ-
na 2004 obsahuje v preambuli chlad-
nou zmínku ´kulturního, náboženské-
ho a humanistického dědictví Evropý . 
To je asi tak náboženské maximum, kte-
rého je Evropa schopna na ploše doku-
mentu dlouhého 70 000 slov, podotýká 
Weigel.

Praktikující křesťané mají v Evropě 
pozici podobnou kuřákům marihuany 
či zastáncům neobvyklých sexuálních 
praktik: nikomu to nevadí, pokud zůsta-
nete v soukromí. Nemluvte ale o tom na 
veřejnosti a neptejte se druhých, zda to 
také dělají. Křesťanství je věc minulosti, 
jakýsi atavismus v „progresivní” společ-
nosti, které jde na prvním místě o „dob-
ré žití” — dlouhou dovolenou, krátkou 

pracovní dobu, velkorysou státní pod-
poru.

V čem vězí hlubší zdroj evropské ne-
vraživosti vůči náboženství? Podle Wei-
gela lze kořeny vidět již v 14. století, 
v tzv. „nominalismu”. Podle tohoto fi-
losofického směru, univerzální pojmy, 
jako např. „spravedlnost” či „svoboda”, 
stejně tak jako „bělost” a „dobro”— ne-
existují jinak než jako slova vztažená 
k jednotlivým příkladům těchto slov. Ev-
ropané postupně ztratili důvěru v tran-
scendentní pravdy, jež by je nějak pře-
sahovaly. Jedním z padlých na bojišti je 
i pojem „lidská přirozenost“.

„Pokud neexistuje něco jako lidská 
přirozenost,” píše Weigel, „pak neexis-
tuje ani univerzální morální řád, který 
by z této přirozenosti vyplýval.” A po-
kud neexistuje objektivní morální řád, 
pak náboženství, které tento řád hájí, je 
pouhá forma útlaku, z něhož se osvíce-
ní Evropané musí osvobodit. (Tento ar-
gument je třeba zpracovat lépe, než to 
činí Weigel; vzpomenout je třeba vyni-
kající studie Richarda Weavera Ideje mají 
své důsledky).

Weigel dále podává analýzu součas-
ných evropských poměrů: nízká porod-
nost, zadluženost, muslimská immigra-
ce, sťourání se v detailech na úkor celku 

při každém důležitějším politickém roz-
hodnutí. Na závěr této sekce líčí Weigel 
jeden ze čtyř možných scénářů evrop-
ského politického vývoje; jakýsi hořký 
konec vymírající a morálně zmatené Ev-
ropy: „Hlas muezínů volá věřící k mod-
litbě v centrální lodžii Chrámu svaté-
ho Petra. Nôtre Dame byla přeměněna 
v Hagii Sofii na Seině — velký křesťan-
ský kostel přestavěn na islámské muze-
um …”

Takovýto scenář je možná trochu při-
tažený za vlasy. (I když nezapomeňme, 
kde stojí největší evropská mešita: u sva-
tého Petra v Římě; a uvědomme si sym-
bolický význam nedávné přestavby jed-
noho z granadských kostelů na mešitu). 
Každopádně je třeba vzít vážně Weige-
lovy umírněnější argumenty týkající se 
oficiálního evropského ateistického hu-
manismu. Svoboda a důstojnost člověka 
je dobrá věc … i podle Evropanů. Stojí 
za ni ale bojovat? I když by to něco stá-
lo? Dobro je přeci relativní a není to nic, 
co by nás přesahovalo … V takovémto 
světě ovládaném utilitární vypočítavostí 
schopnost oběti mizí, rodiny se rozpada-
jí a kostely zejí prázdnotou.

Brian M. Carney, Wall Street Journal, 
14. dubna 2005

Přeložil a upravil DDN.
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Karol Wojtyla a nová vize lidské lásky
Jako kněz a biskup se Karol Wojtyla 

(pozdější papež Jan Pavel II.) rád setká-
val s mladými lidmi, snoubenci a manželi 
a doprovázel je. Své zkušenosti a teologické 
znalosti pak uplatnil při psaní knihy Láska 
a odpovědnost. Ta vyšla dva roky před zahá-
jením II. vatikánského koncilu a byla před-
znamenáním nové vize, nového, hlubšího 
pochopení manželské lásky ve všech jejích 
odstínech. Její čas měl však teprve přĳít.

Katecheze o lásce a svátostné 
povaze manželství

Na konkláve v Sixtinské kapli, které 
zvolilo Jana Pavla I., pracoval na textu 
knihy, která by z onoho počátku vychá-
zela. Jejím cílem bylo ukázat, že poža-
davky encykliky Humanae vitae, která 
byla mezitím vydána Pavlem VI., nejen-
že nejsou v rozporu s biblickým posel-
stvím a učením II. vatikánského koncilu 
o manželské lásce, ale že v celém kon-
textu „pokladu víry“ dávají smysl a do-
tvářejí oslnivě krásnou mozaiku pravdy 
o člověku. Nikdy ji nevydal, alespoň ne 
v té podobě, jakou si představoval. Své 
poznámky totiž nakonec použil jako 
podklad středečních katechezí. Kateche-
ze jsou rozvrženy do šesti cyklů.

Počátek
První cyklus je meditací nad Kristovou 

odpovědí farizeům. Svatý Otec nás na zá-
kladě slov knihy Genesis vede až za samot-
ný práh lidské historie, k okamžiku, který 
předcházel prvotnímu hříchu. Biblický text 
je mu vodítkem, aby zrekonstruoval tři zá-
kladní zkušenosti člověka ve stavu nevin-
nosti: tou první je zážitek prvotní samoty člo-
věka (člověk je „sám“ před Bohem i před 
viditelným světem protože si uvědomuje 
svou odlišnost) i muže (protože nenachází 
pomoc sobě rovnou: v jeho srdci je už od 
počátku touha po společenství). Druhou je 
prvotní jednota (muž a žena tvoří společen-
ství osob prostřednictvím upřímného da-
rování sebe sama). A konečně třetí je prvot-
ní nahota. Ta ovšem není spojena s pocitem 
studu, který se objevuje až po prvotním 
hříchu jako reakce na ohrožení upřímnos-
ti daru sebe sama: člověk se tak instinktiv-
ně brání, aby nebyl druhým považován za 
pouhý předmět k uspokojení potřeb.

Vykoupení srdce
V tomto cyklu Svatý Otec na zákla-

Teologie těla
Nová kniha na českých pultech 

dě Kristových slov z Horského kázá-
ní (Mt 5,27–28: „Každý, kdo se dívá na 
ženu se žádostivostí, už s ní zcizolo-
žil ve svém srdci.“) ukazuje, jak zásad-
ním způsobem bylo lidské srdce po pr-
votním hřích zasaženo trojí žádostivostí 
(očí, těla a honosným způsobem života, 
srov. 1 Jan 2,17). Tělo se pak stává doslo-
va místem boje mezi tím, co pochází od 
„nebeského Otce“, a tím, co pochází ze 
„světa“. Touhy těla (lidské přirozenosti 
zraněné prvním hříchem) se stavějí proti 
touhám Ducha. Aby člověk z těchto bojů 
vyšel vítězně, musí růst ve ctnosti čisto-
ty, musí být posilován Boží milostí i vě-
domím skutečnosti, že tělo je chrámem 
Ducha, tedy náležitou úctou k tělu. V té-
to souvislosti se Svatý Otec zamýšlí i nad 
úlohou umění, které si bere lidské tělo za 
námět svých děl, při vytváření příznivé 
atmosféry pro rozvoj čistoty srdce.

Vzkříšení těla
Svatý Otec rozjímá nad Kristovou od-

povědí saduceům, kteří nevěřili ve vzkří-
šení (Mk 12,24–25). Tím se uzavírá jaký-
si triptych dějin lidského těla: Zatímco 
předcházející dvě katecheze se zabývaly 
„počátkem“ (stavem nevinnosti) a osu-
dem člověka po prvotním hříchu, Kristo-
va slova nás přivádějí na práh „budoucího 
věku“ — vzkříšení a vykoupení těla, kdy 
se už lidé „nebudou ženit ani vdávat“.

Dá se říci, že tyto první tři cykly od-
povídají na otázku: „Kým člověk je (a má 
být) podle prvotního plánu Stvořitele?“ 
Nebo také: „Co znamená být člověkem?“

V návaznosti na to odpovídá následu-
jící trojice katechezí na otázky: „Jak mám 
žít svůj život, abych dosáhl štěstí? Jak mám 
svým životem odpovědět na Boží volání?“ 
Proto je jejich tématem povolání k zasvěce-
nému panenství (celibátu) a k manželství.

Křesťanské panenství
Křesťanské panenství a celibát jsou es-

chatologickým předjímáním a znamením 
„budoucího věku“. Svatý Otec se opírá 
o text Mt 19,13 a zdůrazňuje právě tyto as-
pekty života těch, kteří se zřekli manžel-
ství, protože je Pán k tomu povolal. Vedle 
krásy tohoto povolání Jan Pavel II. připo-
míná i jeho nadpřirozenou plodnost.

Svátostná povaha manželství
V tomto bodě cyklus katechezí v urči-

tém smyslu vrcholí. Svatý Otec se zamýš-
lí nad pojem svátosti v obecném slova 
smyslu (jako viditelného znamení a zpří-
tomnění božských tajemství) a konkrétně 
pak nad svátostnou povahou manželství. 
Ukazuje na hlubokou souvislost mezi 
„velkým tajemstvím“ snubního vztahu 
Krista a církve (srov. Ef 5,32) a manžel-
stvím jako jeho svátostným znamením. 
Manželství je podle Svatého Otce v jis-
tém smyslu „prvotní svátostí“, která vy-
věrá z tajemství stvoření a své dovršení 
nachází v Kristově vydání sama sebe pro 
jeho nevěstu církev.

Jedno z ústředních poselství tohoto 
cyklu a celé teologie těla je překvapivě 
prosté: snubní vztah muže a ženy (vzá-
jemné výlučné, úplné, trvalé a upřímné 
sebedarování) vypovídá velmi mnoho 
o smyslu a cíli našeho bytí, o pravé tou-
ze našeho srdce, o povaze manželství, 
kněžství a zasvěceného života.

Manželé celým svým životem jis-
tým způsobem zobrazují v tomto svě-
tě tajemství vnitřního života Boží Troji-
ce. V okamžiku intimního sebedarování 
jsou tím nejdokonalejším odleskem vzá-
jemné sebedarující se lásky osob Troji-
ce ve viditelném vesmíru. Jejich intim-
ní setkání se stává zpřítomněním tohoto 
tajemství i pro ně samotné. Jedná se sa-
mozřejmě pouze o analogii a obraz ne-
konečně vzdálený realitě božského živo-
ta. Ale lepší obraz nenajdeme.

Láska a plodnost
Poslední cyklus představuje uplatně-

ní teologie těla na oblast odpovědného 
rodičovství. Jsou v něm rozebírány ně-
které zásadní výroky encykliky Huma-
nae vitae o manželské lásce a její plodnos-
ti, zvláště ty, které se týkají nerozlučného 
spojení mezi plodivým a spojivým vý-
znamem manželského styku.

Teologie těla a obnova církve
Četba katechezí Jana Pavla II. tak tro-

chu připomíná lovení perel na dně moře. 
Čas od času potřebujete vyplout na hladi-
nu, abyste nabrali dech, abyste načerpali 
sílu znova se ponořit za tím fascinujícím 
leskem, který jste zahlédli v tichu hlubiny.

Mgr. Karel. D. Skočovský
Autor působí v Institutu výzkumu 

dětí, mládeže a rodiny.
Jan Pavel II.: Teologie těla.

Paulínky, Praha 2005. 592 stran, 350 Kč.
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Praha: Literatura druhé republiky
V pondělí 12. prosince ve 20 hodin se 
v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha 
koná přednáška PhDr. Jaroslava Meda 
Literatura druhé republiky.

Brno: Liturgie a umění
V úterý 13. prosince přednášejí na Pet-
rově od 16.30 hodin PhDr. Karel Rechlík 
a SLLic. Pavel Kopeček na téma Liturgie 
a umění.

Olomouc: Neprávem opomíjení literáti
Cyklus přednášek Neprávem opomíje-
ní literáti pod vedením PhDr. Tomáše 
Mazáče pokračuje v úterý 13. prosin-
ce od 19.30 hodin v přednáškovém sále 
dominikánského kláštera s názvem Jan 
Zahradníček, básník, publicista, překladatel. 
Ukázky z díla Jana Zahradníčka předne-

se Bc. Eva Tkadlecová.

Prostějov: Sběratelství ve středověku 
a současnosti
Přednáška PhDr. Zdeňka Tomáška na 
téma Sběratelství ve středověku a součas-
nosti se koná v CM gymnáziu v úterý 
14. listopadu od 17.30 hodin.

Jihlava: Kulturní klima v 1. republice
Přednáška Mgr. Miroslava Jeřábka, PhD. 
na téma Kulturní klima v 1. republice se 
koná v sále svatojakubské farnosti v úte-
rý 14. listopadu od 18.45 hodin.

Světlá nad Sázavou: Židé a křesťané
Ve čtvrtek 15. prosince v 19.30 hodin se 
v zasedací místnosti střední školy v Sá-
zavské ulici koná přednáška P. Jana Bár-
ty Židé a křesťané.

11. 12. Neděle Iz 61,1–2a.10–11, Lk 1, 1 Sol 5,16–24, Jan 1,6–8.19–28
  3. neděle adventní
12. 12. Pondělí Nm 24,2–7.15–17a, Žl 25, Mt 21,23–27
  sv. Spyridon
13. 12. Úterý Sof 3,1–2.9–13, Žl 25, Mt 21,28–32
  sv. Lucie
14. 12. Středa Iz 45,6b–8.18.21b–25, Žl 85, Lk 7,19–23
  sv. Jan od Kříže

15. 12. Čtvrtek Iz 54,1–10, Žl 30, Lk 7,24–30
  sv. Valerián
16. 12. Pátek Iz 56,1–3a.6–8, Žl 67, Jan 5,33–36
  sv. Adéla
17. 12. Sobota Gn 49,1a.2.8–10, Žl 72, Mt 1,1–17
  sv. Jan z Mathy

DOPORUČUJEME

Liturgická čtení

18. 12. Neděle 2 Sam 7,1–5.8b–12.14.16, Žl 89, Řím 16,25–27, Lk 1,26–38
  4. neděle adventní
19. 12. Pondělí Sd 13,2–7.24–25a, Žl 71, Lk 1,5–25
  sv. Anastáz I.
20. 12. Úterý Iz 7,10–14, Žl 24, Lk 1,26–38
  sv. Dominik ze Sila
21. 12. Středa Pís 2,8–14, Žl 33, Lk 1,39–45
  sv. Petr Kanisius

22. 12. Čtvrtek 1 Sam 1,24–28, 1 Sam 2, Lk 1,46–56
  sv. Františka Xav. Cabrini
23. 12. Pátek Mal 3,1–4.23–24, Žl 25, Lk 1,57–66
  sv. Jan Kentský
24. 12. Sobota 2 Sam 7,1–5.8b–12.14.16, Žl 89, Lk 1,67–79
  Předci Ježíšovi

Praha: Adventní koncert
V neděli 18.prosince se od 17 hodin v kos-
tele sv. Rodiny v Řepích koná IV. adventní 
koncert. Vystoupí komorní smíšený sbor 
Byzantion. Výtěžek koncertu bude věno-
ván na nákup polohovacích postelí pro 
pacienty a k zajištění provozu Domova.

Hradec Králové: Vybrané kapitoly 
z českých církevních dějin
Cyklus přednášek PhDr. Tomáše Pet-
ráčka Ph.D., L.S.T. Vybrané kapitoly z čes-
kých církevních dějin pokračuje v pondě-
lí 19. prosince od 19.30 hodin ve farní 
místnosti Nového Adalbertina.

Vsetín: Živý Betlém
Ve středu 21. prosince se na prostranství 
před Domem kultury koná Živý Betlém 
— tradiční vánoční hra se zpěvy.

KALENDÁŘ AKCÍ


