
 

1. ledna 2022 č. 1/22 ročník XVI. 

 

Nebyla v něm láska 
 

Stalo se to jednoho dne krátce před Vánoci. Šla jsem na obchůzku po domově 

důchodců, kde pracuji.  

Do pokoje starého pána, který žil sám, právě před čtvrthodinou kurýr doručil balík, 

proto jsem se nedivila, když se na moje zaklepání neozvala hned odpověď. „Á, vánoční 

balík!“ myslela jsem si. A opravdu. Když konečně zaznělo: „Dále!“ starý pán stál u stolu 

a přehrabával se v balíku, který právě otevřel. Na první pohled bylo patrné, že v balíku 

byla štědrá nadílka.  

Později jsem se dozvěděla, že odesílatelkou byla dcera starého pána, bohatá 

obchodnice. V tom čase všichni lidé trpěli nouzí a nedostatkem. Poválečná doba byla 

časem hladu. Ale v tom balíku byly vidět cigarety, tabák, koňak, červené víno, teplé boty 

a oblečení – všechno, po čem mohli mnozí jen toužit. 

Starý pán měl však zamračenou tvář, nebyla na ní vidět ani jiskřička radosti z toho 

množství darů. „Ale pane Mailere,“ řekla jsem, „jak jen můžete mít tak smutný výraz 

tváře nad takovým vánočním dárkem? Vždyť tam jsou samé dobré věci!“ Starý pán se na 

mě podíval a řekl: „Není v něm láska!“ 

A začal vyprávět o své bohaté dcerce. Balík dala zabalit svým zaměstnancům a na 

pohlednici s předtištěným textem dopsala jen: „Tvoje dcera Luisa a zeť.“ Jinak nic; 

žádné osobní vánoční přání, žádný slib brzké návštěvy, žádné pozvání, aby starý pán 

oslavil svátky s nimi. Na všech dárcích byly ještě cenovky, aby si starý otec všiml, kolik 

do něj investovali. 

Starý pán měl pravdu: Nebyla v tom láska! 

Ani ty nejkrásnější a nejdražší dárky nejsou hodnotné a neudělají radost, když v nich 

není láska. Darujme s každým darem i kousek sebe a hlavně milosrdnou Boží lásku, která 

se k nám sklání nejen v tento vánoční čas! 

(Z Víťazstvo Srdca 119/2017) 

 

 

Poselství Panny Marie z Medžugorje 
z 25. prosince 2021 

„Drahé děti! Dnes vám nesu svého Syna Ježíše, aby vám dal svůj mír. Dítka, bez míru 

nemáte budoucnost ani požehnání, proto se vraťte k modlitbě, protože plodem modlitby 

jsou radost a víra, bez které nemůžete žít. Dnešní požehnání, které vám dáváme, noste 

do svých rodin a obohaťte všechny ty, s kterými se setkáte, aby pocítili  milost, kterou 

vy přijímáte. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. 



 

Listujeme v kalendáři: 
 1. 1.  -   so   - Slavnost Matky Boží Panny Marie 

 3. 1.  -   po  - Nejsvětější jméno Ježíš 

 6. 1.    -   čt   - Slavnost Zjevení Páně, Tři Králové 

 18. 1.  -  út    - Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 

 24. 1.  -  po   - Sv. František Saleský 

 25. 1.  - út     - Svátek obrácení svatého Pavla 

 28. 1.  -  pá   - Sv. Tomáš Akvinský 

 2. 2.    -  st   - Svátek Uvedení Páně do chrámu 

 3. 2.    -  čt   - Sv. Blažej 

 

Tříkrálová sbírka 2022 
Tříkrálová sbírka proběhne v obcích Býškovice, Horní 

Újezd, Malhotice, Provodovice, Rouské a Všechovice v 

sobotu 8. ledna 2022. Požehnání Tříkrálovým koledníkům 

bude uděleno v pátek 7. ledna 2022 při večerní mši svaté ve 

farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všechovicích. Prosím, 

podpořte letošní sbírku finančním darem nebo modlitbou. Váš 

finanční příspěvek bude sloužit k podpoře charitního díla. 

Do nového roku Vám jménem Charity Hranice přeji 

hodně Božího požehnání, spokojenosti a zdraví.   

Irena Kývalová 

 

Narození Boha v nás 
Ježíš Kristus, zrozený z Otce před všemi věky a zrozený z Marie v Betlémě, se musí 

narodit i v našem srdci. Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí (Ef 5,14). 

Kristus se chce stát jasným denním světlem našeho srdce. Nebylo by k ničemu, že se stal 

člověkem a narodil se v Betlémě, kdybychom mu nedovolili, aby se zrodil i 

prostřednictvím nás a ozářil naše nitro. 

Vánoční tajemství není skutečností mimo nás. Je dovedeno k dokonalosti pouze 

tehdy, stane-li se skutečností uvnitř nás. 

Maria a Josef hledali nocleh v hostinci – a Král králů se spokojil s chudým chlévem a 

jesličkami pro zvířata. Najde se pro něho nocleh v našem nitru – on přece nežádá mnoho, 

anebo jsme tak naplněni sebou, že nám pro něho nezbývá ani kousek místa? 

Umožníme-li Bohu, aby se narodil skrze nás, staneme se posly lásky. Pak už 

nebudeme nic dělat kvůli sobě. Všechno bude inspirováno láskou. Budeme-li mu stále 

znovu otvírat hlubiny svého srdce, on se bude stále znovu zjevovat v nás i skrze nás. 

Stejně jako se bez přestání rodí z Otce, bude se bez přestání rodit z nás. 

Není třeba se bát, že mu budeme muset nabízet něco velkého a nádherného. Naše 

chudoba zazáří v jeho přítomnosti božským světlem. Nejlépe se bude cítit v prostotě a 



tichosti, hlavně když mu necháme otevřené dveře. 

 

Možnost začít znovu 
Je umění začínat znovu, dokázat se odloučit od toho, co bylo. Možná se i v našem 

životě stane něco rozhodujícího, opustíme-li všechno staré a zažité? Co nám poskytne 

příležitost prohloubit společenství s Bohem. 

Co bylo, přineslo nám částečně radost a částečně bolest, trochu milosti a trochu 

hříchu. Za Boží milost máme být vděční a svých hříchů litovat a prosit za odpuštění. 

Všecko, co nám Bůh v milosti dal, si smíme vzít s sebou do nové skutenčnosti. 

Všechno skutečně pozitivní má rozměr nekonečna. Vždycky jsme přece byli Božími 

milovanými dětmi, na to nezapomínejme, a Bůh nám dokázal svou věrnost mnoha 

způsoby. Je třeba si to uchovat jako drahocený poklad. 

Své hříchy naopak do nového života nevpouštějme. Svěřme je Boží shovívavosti: Pán 

je vyhladí tak, že přestanou existovat. Co Bůh dělá, dělá vždycky dokonale. Odpouští-li, 

odpouští absolutně a zcela. Vejdeme do nového života lehkým krokem a nebudeme se už 

hrbit pod těžkým břemenem. Převezme je Beránek Boží. Odnese je k Otci, a ten je od 

něho radostně přijme. Ano, Otci působí radost, může-li dát najevo svou shovívavost a své 

milosrdenství. 

Všechno nepříjemné, co bylo, hřích, smutek, bolest, skončí v Otcově náručí. 

Nemusíme se ničím zneklidňovat. Bez obav vejděme do nového začátku. 

 

S jasně stanoveným cílem  
Když chtěli mudrci z Východu pozdravit 

novorozeného židovského krále, museli jistě překonat 

řadu protivenství, než se vydali na cestu, aby ho 

vyhledali; hodlali však postupovat důsledně podle 

svého plánu. 

Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo předem neví, 

kudy cesta povede. I my se budeme muset vydat na 

cestu bez mapy, jako se vydali tehdejší mudrci. 

Budeme mít dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme a že jdeme oklikami. Jsme-li však 

rozhodnuti Boha najít, bude naše stezka v jeho očích vždycky přímá. 

Jediná věc nás může skutečně zavést na scestí, a sice že ztratíme z obzoru pevný cíl. 

Není-li jím Bůh, počítejme s tím, že promarníme hodně času. Nevíme-li už, kam 

směřujeme, vnitřní člověk v nás zestárne a unaví se. Máme-li však cíl pořád před očima, 

naše srdce si uchová mládí a svěžest. 

Je dobré, abychom se občas sami sebe zeptali, zda si stále ještě uchováváme vědomí 

původního zaměření a zda jsme neztratili prvotní lásku a oddanost. 

Není vykořeněnost naší doby právě důsledkem toho, že člověk už nemá pevný životní 

cíl? V plnosti se staneme lidmi teprve v okamžiku, kdy si uvědomíme, kam směřujeme. 

Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli. Po všechny dny a noci života, ve všech údolích i na 

vrcholcích hor máme vždycky vztažný bod. Můžeme si být jisti, že neztratíme-li hvězdu 

z dohledu, dojdeme k cíli. 

 

W. Stinissen, I dnes je den Boží; Rozjímání na celý rok 



REK LEKCE 
 otce Dominika Chmielewského SDB 

 

10. Taktika ďábla, zdeformování obrazu Boha Otce, krize otcovství 
Boží milosrdenství se týká činosti celé 

Nejsvětější Trojice. Je důležité vědět, že 

Lucifer se odpojil od Pána Boha, který je 

Otcem. Lucifer neodmítl Boha, který je 

Bohem, Lucifer odmítl Boha, který je Otcem.... 

nejněžnějším z otců. Otcem, který má srdce 

matky. Otcem, který je nekonečnu něhou. Toto 

Luciferovo odmítnutí Pána Boha, který je 

otcem, ho zdeformovalo na Satana. Tak stejně 

vytrhl jednu třetinu andělů od Pána Boha, který 

je Otcem, což způsobilo, že andělé se 

zdeformovali na démony. To je velmi důležité, 

abychom to opravdu celým srdcem viděli.  

Ve chvíli, kdy přestaneš vidět v Pánu Bohu nejněžnějšího Otce, začínáš se 

přeměňovat na Satana. Začínáš se bát Pána Boha. Konečným důsledkem bude nenávist 

vůči Bohu. Všichni, kteří jsou v pekle, jsou lidé, kteří nenávidí Pána Boha, kteří byli 

zničení hříchem a Satanem, který v nich zdeformoval obraz Boha jako nejněžnějšího 

z otců. Rozumíte tomu? Rozumíte strašné podstatě hříchu?  

To neznamená, že já si hřeším jako všichni. Každý hřích nás odděluje od Pána Boha, 

který je Otcem… nejněžnějším z otců a začíná v nás deformovat Jeho něhu vůči nám. A 

Satan začíná působit, abychom se začali Pána Boha bát. Satan začíná působit, abychom 

cítili pocit hanby vůči sobě. A zveličuje v nás ten pocit viny, který nedokážeme snést. 

Proto si psychologie neumí poradit s tím, co je v nás největším utrpením. Rozumíte 

tomu? Mám rád psychology, spolupracuji s nimi, ale oni přesně vědí, že do jisté míry 

mohou pomoci, ale potom už může pomoci jen Pán Bůh.  

Satan, který se vzdaluje od Boha, který je Otcem, se stal prvním sirotkem na světě. 

Sirotkem, který nemá pocit bezpečí. Sirotek je někdo, kdo bojuje o přežití. Je to někdo, 

kdo nenávidí sebe sama za to, že je sirotek. Sebehodnota Satana je nulová. On nenávidí 

sebe samého za to, kým je. Nenávidí Boha, protože si myslí, že to On je vinný za to, co 

se stalo. A nenávidí člověka, protože vidí, jak Bůh miluje člověka. Což nemiluje Bůh 

stejně i Satana? Samozřejmě že miluje. Nekonečnou, neustálou, milosrdnou láskou, ale 

Satan tak nenávidí sebe samého a zároveň nenávidí Pána Boha, že není schopný přijmout 

tuto lásku.  

A jeho nenávist je nasměrovaná na každého z nás. Aby každého z nás vzdálil, 

odpoutal od Pána Boha, který je Otcem, aby zdeformoval v každém z nás Pána Boha, 

který je nejněžnějším z otců, a abys měl obraz Pána Boha, který je Bohem přikazujícím, 

strašným, který je jak hromovládný Neptun, který udeří na zem, aby potrestal lidi. A když 

máš takový obraz Pána Boha, nejsi schopný Pána Boha milovat. Často rodiče mají tuto 

strategii Satana a straší děti Bohem: „nedělej to, nebo Pán Bůh tě potrestá“. Ale to je 

strašný výchovný omyl. Nikdy se děti nemají strašit Pánem Bohem. Strašte děti Satanem, 



ale ne Bohem. Mluvte, co s tebou Satan může udělat, zatratit tě v pekle, když budeš 

hřešit, ale nikdy nestraště děti Bohem. Víte co mu tehdy děláte? Dáváte mu velkou ránu, 

která proráží jeho nejněžnější Srdce. Kde se vyskytuje srdce Boha Otce? V jeho Synu, 

v Ježíši Kristu. Jaký je Boží soud nad našimi hříchy? Trest? Nebo milosrdenství? 

Nestrašte děti nebo jiné lidi Bohem. Protože děláte práci Satana. A dáváte největší bolest 

jeho lásce vůči dětem. 

Satan dobře ví o tom, že když zdeformuje obraz Pána Boha Otce v srdcích dětí 

Božích, tak vlastně vyhrál všechno, protože žádné dítě nebude milovat Pána Boha, 

kterého se bojí. Někdo však může říci, že přeci existuje něco jako bázeň Boží. 

Nerozumíme ale tomu pojmu: bázeň Boží. Tu nejde o to, abychom se báli Pána Boha. 

Bázeň Boží je něco úplně jiného. Bojím se zranit Boží lásku svým hříchem. Rozumíte? 

Když někoho milujeme celým srcem, tak se bojíme toho, abychom ho zranili čímkoliv. 

Muž může říci: mám bázeň vůči ženě. To neznamená, že se jí bojím, že když přijdu 

z práce, tak mi natluče. Ale právě proto, když vidím, jak mě miluje, nechci ji zranit 

nedostatkem lásky vůči ní.  

Satan pracuje nad každým z nás, aby nás přivedl k hřešení, a skrze hřích způsobí, že 

se budeme bát Pána Boha, budeme se stydět sami před sebou a budeme mít obrovský 

hnusný pocit viny.  

Myslíte si, že je náhoda že na celém světě máme krizi otcovství? To není náhoda, 

protože Satan dobře ví, že když vzdálí otce od dětí, když otcové nebudou mít čas na 

svoje děti, nebudou mít lásku vůči nim, nebudou mít čas kdy se ukázat dětem, protože 

jsou stále v práci, nebo se dívají na televizi, nebo sedí na internetu, nebo sedí na pivě 

s kolegy, že tehdy zvítězí. Protože tehdy budou mít zdeformovaný obraz Boha, který je 

Otcem, protože my přirozeným způsobem přenášíme vlastnosti svého biologického otce 

na Boha. Pokud tvůj otec na tebe nemá čas, budeš se modlit Otče náš, ale to takto budou 

mluvit jen tvoje ústa, protože tvoje srdce bude hovořit: i tak na mě nemáš čas. Když tvůj 

otec neměl na tebe čas, protože jiné věci byly důležitější – práce a tak dále, to budeš 

mluvit Otče náš, ale v srdci budeš cítit, že jsou důležitější věci, jak moje záležitosti. A co 

já mohu hovořit Pánu Bohu o mojich problémech, když je tolik, důležitých věcí na světě. 

A nevidíš ani, že tyto představy o Pánu Bohu jsou přeneseny od vlastností, chování tvého 

biologického otce.  

Když byl tvůj otec alkoholikem nebo vůbec nebyl doma, samozřejmě že ses na něho 

nemohla spoléhat. Viděla jsi celý život svého otce jako nějakého slabocha a musela sis 

sama poradit v životě. Nemohla ses spoléhat na otce, protože byl stále někde pryč a teď 

se modlíš Otče náš, ale i tak víš, že si sama musíš se vším poradit. Proto důvěra vůči 

Pánu Bohu je pro tebe jen heslem. Říkáš důvěřuju Pánu Bohu, ale i tak děláš všechno 

sama, protože cítíš, že se na něho nemůžeš spolehnout, všechno musíš udělat sama, 

protože tvůj otec byl takový, jaký byl. Rozumíš, že my přenášíme ty vztahy s naším 

biologickým otcem na Pána Boha.  

Představte si jak velká je bolest, když otec sexuálně zneužívá svoje děti. To je největší 

zranění v obraze Pána Boha u dítěte. 90% pedofílie na světě, lidé odsouzení ve vězení, to 

jsou otcové, kteří zneužívali sexuálně svoje vlastní děti, 90%. A jen 0,2% pedofilů jsou 

kněží. Satanovi jde o to, aby to zveličil maximálně, že je to největší problém církve, 

pedofílie, ale statistiky jsou přesvědčující. Že kněží, kteří jsou odsouzení a sedí ve vězení 

je 0,2%. 90% to jsou otcové, kteří zneužívají svoje děti.  



A ještě jiná otázka pro nás kněze. Ve třech farnostech se dělala anketa na téma obrazu 

Boha Otce. A něco se ukázalo, že vlastnosti, které vyplývaly z té ankety, jsou na 90% 

vlastnostmi faráře té farnosti. Takže nepřenášíme na Pána Boha jen vlastnosti našeho 

biologického otce, ale také kněží jsou ti, kteří v nás budují obraz Boha Otce.  

Otčec, který máš děti, pochop z celé síly, že svým chováním vůči dětem, svým 

otcovstvím buduješ na celý život dokonce na celou věčnost jejich obraz Boha Otce. Jsi si 

vědomý odpovědnosti, kterou máš?  

Když jsem to viděl, tak jsem založil v Polsku hnutí mužů nazývané Bojovníci Marie 

V Polsku a v Evropě už je nás více jak pět tisíc mužů, kteří se vracejí k tomu, aby celým 

srdcem budovali obraz Boha Otce ve svých dětech. A není to jednoduché, protože od 

svých otců tu lásku nedostali, takže se musí od začátku učit, jak je miluje Bůh Otec, aby 

tou láskou potom mohli milovat své děti. 

https://www.youtube.com/watch?v=u2DDAIuuXBM 

Dokončení 10. části příště 

Překlad slovenského překladu Šlosarová Anička 

 

Kněžské požehnání 
 

Co pro tebe znamená kněžské požehnání? 

Kdy sis ho naposledy vyptal od kněze? Síla 

kněžského požehnání je tak velká, že si ani 

neumíme představit jeho následky, říká Pán 

Ježíš ctihodné Terezy Neumanové, jedné 

z největších mystiček a stigmatiček 19. 

století, která žila pouze z eucharistie. 

 

„Drahá dcero, chci tě naučit, jak vřele 

přijímat mé požehnání. Snažte se pochopit, 

že když dostanete požehnání od mého kněze, 

děje se něco velkého. Požehnání je záplavou mé Božské svatosti. Otevři svou duši a 

dovol jí, aby se stala svatou skrze mé požehnání. Je to nebeská rosa pro duši, skrze kterou 

může být užitečné vše, co se děje. Silou požehnání jsem dal kněžím moc otevřít poklad 

mého Srdce a vylít déšť milosti na jejich duše. 

Když kněz žehná, dávám požehnání. Potom nekonečný proud milosti proudí z mého 

Nejsvětějšího Srdce do duše, dokud ji zcela nenaplní. Mějte vždy otevřené srdce, abyste 

nepřišli o požehnání. Díky mým požehnáním se vám dostává milosti lásky a pomoci pro 

duši i tělo. Mé svaté požehnání zahrnuje veškerou pomoc potřebnou pro lidstvo. Skrze 

něj získáte sílu a touhu hledat dobro, vyhýbat se zlu, radovat se z ochrany mých dětí proti 

silám temnoty. Je to velká čest, když jste požehnáni. Nedokážete dostatečně pochopit, 

kolik milosrdenství se vám skrze něj dostává. Ujistěte se, že nikdy nepřijímáte svá 

požehnání povrchně nebo v rozptýlení, ale s celkovou a úplnou pozorností. Než obdržíte 

požehnání, jste chudí, po jeho obdržení jste bohatí. 

Je mi smutno, že požehnání církve jsou tak nedoceněné a málokdy přijímané. Posiluje 

se skrze něj dobrá vůle, událostem se dostane mé zvláštní péče, slabost je překonána mou 

silou. Myšlenky jsou inspirovány a všechny špatné vlivy jsou neutralizovány. 



Mé požehnání dostalo ode Mne neomezenou sílu: toto vychází z nekonečné lásky 

mého Nejsvětějšího Srdce. Čím větší je horlivost, se kterou je mé požehnání dáno a 

přijímáno, tím větší je její účinek. Ať už je to požehnání dítěte nebo požehnání celého 

světa, požehnání má větší cenu než tisíc světů. 

Berte v úvahu, že Bůh je nesmírný, nesmírně velký. Jak malé jsou věci ve srovnání s 

Ním! Je to stejné, pokud jen jedna osoba nebo mnozí obdrží požehnání. Je to jedno, 

protože dávám každému podle jeho víry. A protože jsem nekonečně bohatý, je vám to 

dáno nad míru. Tvá naděje není nikdy příliš velká, všechno překoná i tvá nejhlubší 

očekávání! 

Má dcero, ochraňuj kněze, který dává požehnání. Velmi si važ požehnaných věcí, tak 

se budeš líbit Mně, svému Bohu. Pokaždé, když jsi dostal požehnání, jsi se Mnou více 

spojen, posvěcen, uzdraven a chráněn láskou mého Nejsvětějšího Srdce. 

Často držím v tajnosti účinky svého požehnání, které budou známy pouze na 

věčnosti. Často se zdá, že požehnání nemá žádný účinek, ale jeho účinek je zázračný. I 

účinky, které se zdají méněcenné, jsou dobrodiním, dosaženým skrze svatá požehnání. 

Toto jsou tajemství mé Prozřetelnosti, která nechci zveřejňovat. 

Mé požehnání mnohokrát nesou účinky neznámé duši. Proto měj velkou důvěru v 

toto vylévání z mého Srdce a vážně se zamysli nad touto laskavostí (jejíž zjevné účinky 

jsou před tebou skryty). 

Přijímej svatá požehnání s upřímným srdcem, neboť Jeho milosti vstoupí jen do 

pokorného srdce! Přijímej ho s ochotou a záměrem stát se lepším. Potom pronikne 

hluboko do tvého srdce a splodí své účinky. Buď dcerou požehnání a potom tehdy budeš 

požehnáním pro ostatní.“  

zdroj: modlitba.sk 
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ŽIVOT V KRISTU 

Boží spása: zákon a milost 
3. ČLÁNEK CÍRKEV, MATKA A UČITELKA  

Křesťan uskutečňuje své povolání v Církvi ve společenství se všemi pokřtěnými. Od 

Církve přijímá Boží slovo, v němž jsou obsaženy jednotlivé články učení „Kristova 

zákona“. Od Církve dostává milost svátostí, které jej posilují na „cestě“. Církev mu dává 

příklad svatosti; její vzor a pramen poznává v nejsvětější Panně Marii; svatost poznává v 

ryzím svědectví těch, kteří ji žijí; objevuje ji v duchovní tradici a v dlouhých dějinách 

světců, kteří žili před ním a jejichž památka se v liturgii podle církevního kalendáře slaví.  

Mravní život je duchovní bohoslužba. Přinášíme svá těla jako „oběť živou, svatou a 

Bohu milou“ v lůně Kristova Těla, které tvoříme, a ve společenství s jeho eucharistickou 

obětí. V liturgii a při slavení svátostí se modlitba a poučování (o pravdách víry) spojují s 

Kristovou milostí, aby osvěcovaly a živily křesťanský způsob jednání. Jako celý 

křesťanský život, tak i mravní život nachází svůj pramen a své vyvrcholení v 

eucharistické oběti.  

 

K 



I. Mravní život a učitelský úřad Církve  

Církev, „sloup a opora pravdy“ (1 Tim 3,15), „převzala od apoštolů Kristův 

slavnostní příkaz zvěstovat pravdu o spáse“. „Je úkolem Církve „vždy a všude hlásat 

mravní zásady včetně těch, které se týkají společenského pořádku, a také posuzovat 

kteroukoli lidskou záležitost, pokud to vyžadují základní práva lidské osobnosti nebo 

spása duší“.  

Učitelský úřad pastýřů Církve se v oblasti morálky obvykle vykonává katechezí a 

kázáním za pomoci děl teologů a duchovních autorů. Takovým způsobem se pod 

vedením pastýřů a pod jejich dohledem přenášel z generace na generaci „poklad“ 

křesťanské morálky, který tvoří souhrn charakteristických pravidel, příkazů a ctností, 

které pramení z víry v Krista a které oživuje láska. Tato katecheze si tradičně brala za 

základ vedle Kréda a Otčenáše Desatero, které vyjadřuje zásady mravního života platné 

pro všechny lidi.  

Římský velekněz a biskupové jsou „autentičtí, tj. Kristovou autoritou obdaření 

učitelé. Lidu sobě svěřenému kážou víru, v kterou má věřit a uplatňovat v životě“. Řádný 

a všeobecný učitelský úřad Svatého otce a s ním spojených biskupů učí věřící pravdám, 

kterým mají věřit, lásce, kterou mají prokazovat, a blaženosti, v kterou mají doufat.  

Nejvyšší stupeň účasti na Kristově autoritě zajišťuje charizma neomylnosti. „Sahá tak 

daleko, jak daleko sahá poklad božského zjevení“. 

Pravomoc učitelského úřadu se vztahuje také na zvláštní příkazy přirozeného zákona, 

protože jejich dodržování, požadované Stvořitelem, je nutné ke spáse. Když učitelský 

úřad Církve připomíná příkazy přirozeného zákona, vykonává podstatnou část svého 

prorockého úřadu – hlásat lidem, co opravdu jsou, a připomínat jim, jací mají být před 

Bohem. 

Boží zákon, svěřený Církvi, je předkládán věřícím jako cesta života a pravdy. Věřící 

mají tedy právo být vyučováni podle spásných Božích přikázání, které očišťují úsudek a 

skrze milost uzdravují zraněný lidský rozum. Mají povinnost zachovávat ustanovení a 

výnosy vydané právoplatnou církevní autoritou.  

K učitelské práci a k uplatňování křesťanské morálky Církev potřebuje oddanost 

pastýřů, vědecké znalosti teologů, přispění všech křesťanů a lidí dobré vůle. 

Prostřednictvím víry a uplatňováním evangelia jednotlivci zakoušejí, co je to „život v 

Kristu“, který je osvěcuje a činí je schopnými rozlišovat podle Božího ducha božské 

skutečnosti od lidských. Tak může Duch svatý použít prostých, aby osvítil učené a v 

důstojnosti výše postavené.  
Tak se může rozvíjet mezi křesťany ryzí synovské smýšlení vůči Církvi. Je to obvyklý rozvoj 

křestní milost, která nás zrodila v lůně Církve a jíž jsme se stali údy Kristova Těla. Církev nám 

ve své mateřské péči zprostředkovává Boží milosrdenství, které vítězí nad všemi našimi hříchy 

a působí především ve svátosti smíření. Jako starostlivá matka nám Církev denně 

prostřednictvím liturgie rozdává hojnou stravu slova a Eucharistie (našeho) Pána.  

 (Výtažky z KKC  2030 –2040) 
Uzávěrka dalšího čísla je 20. ledna – pište, ať máme co psát 
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