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Půst 
/úvaha P. Marinka Šakoty, faráře 

v Medžugorji/ 

 

Půst je jednou z prvních a 

nejdůležitějších výzev Panny Marie 

v Medžugorji. Výzvy k půstu je možné 

nacházet už na samém počátku Bible, 

v knize Genesis (A Hospodin Bůh 

člověku přikázal: „Z každého stromu 

zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání 

dobrého a zlého však nejez. V den, kdy 

bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ Gen 2,16), ale i v druhých biblických knihách. 

Postili se proroci i Ježíš i první křesťanská společenství. Postní praxe byla běžná během 

celé historie křesťanství až do 20. století, kdy se půst téměř vytratil. 

Jeden kněz říkal fra Slavkovi Barbaričovi: „Tady v Medžugorji jsem si uvědomil, že 

za třicet roků kázání jsem nikdy nemluvil o půstu, např. abych vysvětloval proč, jak, kdy, 

jaká jsou nebezpečí a přednosti. Připomínal jsem přirozeně půst, alespoň ve svatopostním 

období. Teď, když čtu Písmo svaté, ptám se, jak bylo možné, že jsem neviděl toto 

poselství, když je skoro na každé stránce. Ježíš se postil, mluvil o půstu, řekl, že jeho 

učedníci se budou také postit. Jak je to možné, ptám se neustále a bojím se, že je ještě 

mnoho poselství, která čekají na moje obrácení, abych je potom objevil.“ 

 

Co je půst? 

Půst není dieta. Zatímco dieta je zaměřena výlučně na tělo, v křesťanském chápání 

půstu je těžiště v nitru a proměně srdce. 

Půst je skutek pokory před Bohem a kající výraz naší potřeby obrácení od hříchu a 

sobectví, abychom Boha milovali nadevše, a svoje bližní jako sebe sama. Jeho cílem je 

proměna celé naší bytosti – těla, duše i ducha. Nutně ho provází modlitba a konání 

skutků milosrdenství. 
Půst je skutek, kterým prozkoumávám sebe, abych viděl CO JÍM a Z ČEHO ŽIJI… 

 

Jak se postit? 

V poselstvích Panny Marie si můžeme všímat výzvy k půstu. 

Vizionáři se jednou ptali Panny Marie, jaký půst je nejlepší. Odpověděla jim: 

„Nejlepší půst je o chlebu a vodě.“ (21. 7. 1981) 



Při jiné příležitosti je vyzvala, aby se postili „přísně“ (14. 8. 1984) 

„Proto vás všechny vyzývám, drahé děti, abyste se modlily a postily ještě silněji.“ (25. 

8. 1991) 

A potom Panna Maria vyzývá k růstu v půstu, k prožívání půstu v nitru. Panna Maria 

si přeje, aby se věřící nepostili jenom navenek, ale aby to byl vnitřní úkon. Proto vyzývá: 

Postěte se srdcem. 

„Dnes vás vybízím, abyste začali půstem ze srdce. Je dost lidí, kteří se postí, ale jen 

proto, že se postí všichni. Stalo se to zvykem, který nikdo nechce přerušit. Farnost 

prosím, aby se postila na poděkování, že mi Bůh dovolil, abych zůstala tak dlouho v této 

farnosti. Drahé děti, postěte se a modlete se srdcem!“ (20. 9. 1984) 

Jsou tedy dva způsoby půstu: 

a) půst ze zvyku 

b) půst srdcem 

Půst je proces směřující od návyku k srdci. Od vnějšku k nitru. Nezůstávat jen na 

povrchu, ale vejít do hloubky – do srdce. 

„Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a 

nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je 

milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým 

zlem.“ (Joel 2, 12-13) 

Půst není záslužný skutek před Bohem. Vzpomeňme jen na farizeje, který se modlí v 

 Chrámě a postí dvakrát týdně. Ježíš říká, že jeho modlitba a půst nemají před Bohem 

cenu. Půst není před Bohem záslužný skutek. Nezačneme být lepší a větší v Božích očích 

tím, že se postíme. Pro Boha je důležité jen to, co se v nás děje skrze půst. Někdy se před 

lidmi pochlubíme, že se postíme. Zdůrazňujeme, že se postíme, aby to druzí slyšeli. Proč 

je Ježíš proti tomu, aby lidé věděli, že se postíme? Protože se nepostíme, abychom se 

líbili lidem. A půst můžeme použít, abychom nasytili a posílili svoje ego, ale my se ve 

skutečnosti potřebujeme obracet opačným směrem: oslabovat ego a osvobozovat se ho. 

 

Kdy se postit? 

(I v jiných obdobích církevního roku.) 

Maria, Královna míru vybízí k půstu dva dny v týdnu: ve středu a v pátek. 

 

Život o chlebu a vodě 
Půst to není jen odříkání si něčeho! Půst je život o chlebu a vodě. Ve dnech půstu žiji 

o chlebu a vodě. To je moje strava, z které žiji.  

 

Pravidlem je: chléb pít – vodu jíst. 
Chléb nejíst nikdy celý krajíc, ale vždy ho lámat. Pomalu chléb jíst a mnohokrát ho 

přežvykovat, až se promění v tekutinu. Vodu pít postupně, doušek za douškem…Tedy, 

důraz je na přežvykování chleba s vodou. Ten úkon vychutnávání chleba a vody můžeme 

proměnit v modlitbu: Ježíši, děkuji Ti...  Ježíši, Ty jsi chléb živý… 

 

Tělesná dimenze půstu 
Půst, jak ho chápe křesťanství, se týká celého člověka – těla, duše i ducha. To je 



proces, který vychází od povrchu, ale nezastavuje se u něj. Jeho cílem je proměna srdce a 

prohloubení vztahu s Bohem. 

Ve vztahu k tělu půst působí jako napravování chybného způsobu stravování a jedení 

potravy. Protože mnozí lidé jedí o třetinu více, než potřebují, při půstu se odhaluje 

přebytek kilogramů, což zatěžuje organismus. Tím nadbytkem trpí v prvé řadě srdce, ale i 

druhé orgány, a snižuje se tím i obranyschopnost těla proti nemocem. 

„To se děje každému kdo rychle jí, protože nemůže vědět, kolik jeho organismus 

potřebuje. Tak se vytrácí i vazby mezi organismem, který dává znamení, když má už dost 

jídla a pití a vysílá vědomé odpovědi z mozkového centra. To je zhoubné pro každý 

organismus.“ (fra Slavko Barbarič) 

Kvůli rychlosti jídla i z jiných důvodů mnozí lidé terorizují svoje tělo, protože 

neslyší, když ono říká: Dost! 

Proto fra Slavko uzavírá: „Tedy, pokud neposloucháme svoje vlastní tělo, když se 

přejídáme, jak potom můžeme poslouchat někoho jiného?“ To nemá být chápáno, jako že 

by tlustí lidé byli špatní a hubení dobří, ani že by tloušťka byla překážkou svatosti. 

Naopak! V popisu světců nezřídka najdeme i tlusté lidi. Vypráví se, že bratři 

v dominikánském klášteře kvůli jednomu spolubratru uřízli část stolu, aby si kněmu mohl 

pohodlně sednout, protože byl velmi tlustý. A nejednalo se o nikoho menšího ani většího 

než o velikého světce Tomáše Akvinského. Ale bez ohledu na dobrotivost tlustých lidí, 

přesto je potřeba hledět na tělo, které nám Stvořitel daroval, a půst je jedním ze způsobů 

té péče. Kromě toho, že se jím osvobozujeme od přebytku, je půst i hygiena těla, protože 

se jím tělo očišťuje od nečistot, které se hromadí přísunem stravy. Číňané mají přísloví: 

„Jedna čtvrtina jídla pro tvoje tělo, tři čtvrtiny pro lékaře!“ Proto národní moudrost 

připravila myšlenku: „Ať ti potrava je lékem, a ne léky potravou!“ 

Přirozeně, tělo a duše jsou spojené, jedno působí na druhé, kvůli čemuž je potřeba se 

starat nejen o jídlo, které vnášíme do organismu, ale i o stav duše. 

Není smysl půstu jen v odříkání si jídla a pití. Odříkání si je teprve počátek, ale smysl 

se skrývá v proměně nitra. Na to již upozorňoval svatý Jan Zlatoústý: „Ať se náš jazyk 

postí od škodlivých a ošklivých slov, protože jaký z toho máme užitek, když si na 

jedné straně odříkáme jíst slepici nebo rybu, a na druhou stranu „pojídáme“ své 

bratry.“ 
Svatopostní období, které prožíváme, slouží k tomu, abychom prožívali půst jako 

terapii, kterou se zaměřujeme na Vzkříšeného Pána a přibližujeme se a připodobňujeme 

se Jeho lásce. 

https://www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/aktuality/ 

 

 
 Adopce na dálku – poděkování 

Do poloviny února se u mne sešlo 20 tisíc korun na Adopci na dálku na naše dvě děti 

v indickém Bangalore. Námi podporovaná dívka Dorca ukončila středoškolské vzdělání a 

má tak otevřenou cestu k lepší budoucnosti. Místo ní jsem vybrala z databáze dětí, které 

čekají na „adopci“ šestiletou dívenku Renitu. 



 

Ještě trochu shrnutí a statistiky. Od roku 2006 jsme podporovali tyto děti: 

Savitha (2006 – 2014) celkem 60 000 Kč 

Allan (2006 – 2018) celkem 85 000 Kč   

Dorca (2015 – 2021) celkem 49 500 Kč 

Hanumant  (2019 – 2022) celkem 34 500 Kč 

Peter 2018 – jednorázový příspěvek  5 500 Kč 

Mimořádná pomoc – 2020 koronavir  19 500 Kč 

Renita  2022  celkem 10 000 Kč. 

 

Celkem od roku 2006 jsme přispěli na Adopci na dálku do Indie částkou 264 000 Kč 

Vám všem, kteří jste přispěli „Pán Bůh zaplať!“        

                                                                                 Eliška Cíchová st.    

 

Výtěžek sbírky na pomoc Ukrajině 
V neděli 27. 2. proběhla ve všech farnostech sbírka na pomoc Ukrajině. V jednotlivých 

obcích našich farností se vybraly tyto částky: 

Všechovice     31 284 Kč 

Býškovice      3 443 Kč 

Horní Újezd     3 620 Kč 

Paršovice        9 555 Kč 

Opatovice     3 550 Kč 

Celkem       51 452 Kč 

 

Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 

 

Listujeme v kalendáři: 
 25. 3.  -   pá   - Zvěstování Páně 

 

 

Postní doba v naší farnosti  
Milí farníci všechovské, hornoújezdské i paršovské farnosti, po nucené roční pauze 

přicházíme letos opět s nabídkou modlitby křížové cesty. Sejdeme se v neděli 20. března 

ve 14 hod před kostelem ve Všechovicích a společně budeme putovat na Skalku (jedna 

cesta cca 2 kilometry).  

V plánu máme také moderované čtvrteční adorace ve všechovském kostele, přesný 

termín se dozvíte v nedělních ohláškách. Adorace se uskuteční ve večerních hodinách, 

přesný čas bude upřesněn. 

Přejeme vám hluboké prožití postní doby a těšíme se na setkání s vámi.  

Za dívčí pastorační skupinku Míša  



 

Postní aktivita – proměna srdce 
Postní doba se zvláště v dnešním měřítku jeví jako nejpříhodnější příležitostí pro 

proměnu našich srdcí. Toužíme mít vřelá srdce, ve kterých proudí život a radost z něj. 

V této proměně nám právě může pomoci postní aktivita, která probíhá v kostele ve 

Všechovicích. 

Zúčastnit se jí může opravdu každý, protože pravidla jsou velmi jednoduchá: 

Každý, kdo se chce do aktivity zapojit, má možnost si vybrat z několika nastříhaných 

papírových květinek, na kterých je napsán vždy jeden jednoduchý úkol. Když daný úkol 

splníte, můžete si při další návštěvě kostela květinku nalepit na předem připravené 

srdíčko na nástěnce. Květinky jsou barevně rozlišeny a to podle věku účastníků. Žluté 

květinky s modrým středem jsou určené pro děti do 15 let a modré květinky se žlutým 

středem pro ostatní dospělé. 

Každým splněným úkolem proměníme naše srdce a současně i srdce na nástěnce. Na 

konci postní doby pak vznikne velké, krásně rozkvetlé a živé srdce celé naší farnosti. 

Prosíme, zapojte se do této aktivity všichni, kteří máte alespoň malý zájem o to 

proměnit své nitro pro našeho Pána a podílet se s námi na aktivním životě farnosti. Aby 

naše společné srdce mohlo růst a plnit se dobrými věcmi, a to nejen v době postní. 

Anička Šatánková 

 

POSTNÍ KAPKY 

Začala nám postní doba. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro 

toto období přípravy na velikonoce – „Postní kapky“ (téma - RODINA). Prostřednictvím 

mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den 

dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz 

 

 

 

 

 

Misijní koláč 
 

Zájemkyně, které chcete tuto akci podpořit, přineste 

v sobotu 19. března v 16 hod. koláče (buchty, cukroví, cokoliv, 

co rády pečete) na faru. Plánovaný počet balíčků k prodeji je 100 

ks. 

 

V neděli 20. 3. bude prodej sladkých balíčků po mši sv. před kostelem. 

 

Minimální cena balíčku 50,-Kč. 

 

Předem děkujeme za vás, kteří podpoříte „misijní koláč“ ať už upečením koláčků, 

nebo jejich zakoupením. 
 

 



 

CHARITATIVNÍ FARNÍ BLEŠÍ TRH 
2. - 3. dubna 2022 

 
I VY MŮŽETE PŘINÉST: 

 Oblečení, obuv 

 Doplňky – šperky, kabelky 

 Kuchyňské potřeby 

 Knihy, obrazy, obrázky 

 Hračky 

 Cokoliv, co vám doma zavazí, nebo zabírá místo 

 

Věci, prosím, přineste v dobrém stavu, nedíravé, oprané, očištěné, plastové hračky případně 

vydezinfikované. 

 

 A to buď ve čtvrtek 31. 3. od 17 do 18 hodin 

 nebo v pátek 1. 4. od 16:30 do 18 hodin na faru. 

 

NAKOUPIT SI PŘIJĎTE: 

 v sobotu 2. 4. v časech 9-11 a 14-16 hodin 

 v neděli 3. 4. po mši sv. 9-11 hodin 

 

Neprodané věci poputují do Bystřice pod Hostýnem /do azylových domů/, potřebným Ukrajincům, 

případně si je můžete odnést zpět. 

 

Výtěžek půjde uprchlíkům z Ukrajiny 

Předem děkují za štědrost maminky z modlitebního společenství modliteb matek! 



Milé maminky, pozdravuji vás z celého srdce!  
 

… Zprostředkovaně vím, že když naše zakladatelka 

Veronika Williams v roce 1998 navštívila Levoču (byla u toho 

tehdejší česká a slovenská národní koordinátorka), řekla před 

kostelem sv. Jakuba bezprostředně mimo kontext tuto 

větu: „Modlitb matek v Čechách a na Slovensku přispějí 

podstatnou měrou k záchraně celého světa.“ Celé ty roky ji 

vnímáme jako proroctví.  

V této době, v těchto dnech vás vyzývám a zároveň nechávám ve svobodě, jak se 

rozhodnete, abychom se připojily k slovenským maminkám ke každodenní modlitbě 

desátku radostného růžence „kterého jsi v Betlémě porodila“. Úmysl je zřejmý, a to „za 

záchranu celého světa.“  Pokud se divíte, proč právě tento desátek, tak nejen proto, že je 

to modlitba, kterou se modlíme vždy před založením nové skupinky a je úzce spjatá se 

začátky MM, ale také proto, že se chceme učit od Panny Marie, jak ona přemýšlela a 

jednala, když byla v nedostatku, tísni, obavách, cizím městě, vydaná na milost druhých. 

Právě tento desátek vyjadřuje v této době nejlépe naši spiritualitu. K tomu přidejte 

modlitbu za obnovu, kterou se modlíme vždy na konci našich setkání. Maminky, které se 

nemohou či nechtějí modlit tento desátek, vyberte si jinou modlitbu. 

Nezapomeňte, že Ježíš nás povzbuzuje slovy: „Nebojte se“. S důvěrou zůstaňme v 

loďce s ním. Možná zrovna „spí“, byla by však pošetilost vystoupit z lodi do bouře a bez 

něj. 

Zůstávejte věrné modlitbě, myslíme na vás! 

Markéta Klímová, koordinátorka Hnutí Modlitby matek v ČR 

 

 

POMOC PRO UKRAJINU 
Charita Hranice vyhlašuje pro uprchlíky 

materiální a potravinovou sbírku z války postižené 

Ukrajiny.  

 

Materiální sbírka: 

POUZE termo deky, lehké přikrývky, spacáky, karimatky, čepice, rukavice, termo 

prádlo, spodní prádlo, ponožky, powerbanky, lékárničky, obvazový materiál, svítilny a 

baterie, plastové lžičky, jednorázové talířky!!!  

Z drogerie POUZE vlhčené ubrousky, dětské pleny, mýdlo, sprchový gel, kartáčky na 

zuby, zubní pasty, dámské vložky!!!  

 

Potravinová sbírka: 

POUZE masové konzervy, minerální voda v balení max. 1l, instantní nebo hrníčkové 

polévky, paštiky, čaj, přesnídávky, oplatky, sušenky, piškoty, rybičky, rýžové chlebíčky, 

knäckebroty, extrudovaný chléb, mléčná výživa pro děti, sušené mléko, hotová jídla a 

polotovary, droždí, mouka, pohanka, těstoviny, slunečnicový a řepkový olej!!!  

 

Všechny tyto komodity můžete darovat v pracovní dny od 7 do 15 hodin přímo v 

sídle Charity Hranice Purgešova 1399, Hranice  



kontakt: Martin Fujdl tel. 737711488 (materiál) 

Radka Andrýsková, tel. 733755881 (potraviny)  

Aktuální informace najdete na www.hranice.charita.cz 

 

 

Modlitba za Ukrajinu 
Papež František vyzval, aby věřící obětovali půst popeleční středy za mír. V tomto úsilí 

můžeme pokračovat i dále. Své oběti můžeme obětovat za mír a usmíření. I naši 

biskupové nás vybízí k intenzivní modlitbě za mír na Ukrajině a celém světě: 
 

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s 
důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na 
Ukrajině. 
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě 
a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je 
svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní 
a dokážeme si navzájem odpouštět. 
 
Otče náš…, Zdrávas, Maria… 
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.  
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. 
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. 
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. 
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 
  
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

 

 

REK LEKCE 
 otce Dominika Chmielewského SDB 

 

11. Konec časů, Eucharistie a Maria, síla Kristova těla a krve 
Milovaní, pokračujeme v dalším dni novény, která nás připravuje na svátek Panny 

Marie, protože takový je smysl a cíl této novény, přijít k plášti Panny Marie, abychom se 

přikryli pláštěm, abychom byli ochráněni před každým zlem.  

Dnes večer se musíme dotknout velmi důležitého tématu. Toho, o čem hovořili svatí a 

mystici, tedy o konci časů. Konec časů a konec světa jsou dva různé termíny, které se 

vyskytují v Písmu svatém, ale nejsou rovnocenné. Konec časů je konec určitého období 

panování satana na zemi a konec světa to je závěr lidských dějin, které se skončí 

posledním soudem. Velmi mnoho mystiků a svatých prakticky od konce 19. století 

prorokovali o tom, co se bude dít na konci časů.  

Jeden z velkých mystiků a svatých, zakladatel našeho řádu, svatý Jan Bosco, měl sen, 

který byl vizí toho, co se bude dít v boji o církev. Viděl moře a velkou armádu nepřátel 

církve. Viděl papežskou loď a malé loďky, které symbolizovaly církev po celém světě. 



Armáda nepřátel byla obrovská a velmi strašná. Zdálo se, že 

ta papežská loď a ty malé loďky, které symbolizovaly církev 

po celém světě, nemají žádnou šanci. Když se ten boj na 

moři začal, nepřátelská armáda zaútočila na papežskou loď 

a v jisté chvíli došlo k zabití papeže nepřáteli.  

Panna Maria Fatimská hovoří o této události, že papež, 

který jde přes napůl zničené město, jde okolo kardinálů, 

biskupů a kněží, kteří jsou zavražděni a okolo mnoha laiků, 

kteří leží v krvi. Papež přichází na vrch, kde je kříž a je 

zabit střelami z luku a karabinovými náboji. Kněz Bosco 

prorokuje o tom zabití padesát roků před tím. Tyto dvě 

vidění do sebe splývají. Mluvila o tom také sestra Lucie, že 

kněz Bosco prorokoval o třetím poselství z Fatimy. Vraťme 

se k vidění Dona Bosca. Papež je zabitý na nepřátelském 

území na lodi.  

Jak hovoří svatý Don Bosco, ještě se neutišil triumfální křik nepřátel, protože zabili 

papeže, když je vybraný nový papež a v tom momentě nový papež vidí, že ze dna moře 

vyrůstají dva obrovské silné sloupy. Vyšší sloup, s nápisem Eucharistia, s Nejsvětější 

Svátostí a menší sloup s Pannou Marií a s nápisem Panna Maria, pomocnice křesťanů. A 

tehdy ten nový papež přikazuje, aby se všechny ty papežské a malé lodě nasměrovaly na 

tyto dva sloupy a když se všechny ty lodě přibližují k těmto dvěma sloupům, nepřátelské 

armády bojují mezi sebou navzájem a potopí se navzájem. Moře se uklidní a nastává 

velké vítězství církve. Don Bosco velmi důrazně hovoří, že v té poslední bitvě o církev 

satan zaútočí na tyto dva sloupy. Za každou cenu bude chtít zničit Eucharistii a úctu 

k Nejsvětější Panně Marii.  

Logika hovoří o tom, že v tomto období posledního zápasu o církev, kdy papežská 

loď a ty malé lodičky z celého světa budou muset změnit směr, aby dopluly k těm dvěma 

sloupům, že v tom období celá církev včetně apoštolského stolce a všech různých církví, 

nebudou při těch dvou sloupech. Ony se budou muset vrátit k tomu co je podstatou 

katolicismu - Eucharistie a Matka Boží Panna Maria.  

Víte dobře o tom, že spolu s růstem protestantismu už od 16. století zaútočili 

protestanti na Eucharistii, Nejsvětější svátost a na Pannu Marii. Protestanti neuznávají 

Eucharistii, vysmívají se jí a tak stejně se vysmívají Panně Marii. Mám na mysli 

například takového svatého Bruna Cornacchiolu, italského mystika, který byl na začátku 

20. století velmi horlivým stoupencem protestantismu, který evangelizoval na ulicích 

Říma, ohlašoval Ježíše Krista a zároveň z celé síly nenáviděl církev a papeže. Považoval 

katolickou církev za služku satana, Eucharistii za největší modloslužbu a Pannu Marii 

považoval za démona. Ale to mu nepřekáželo každý den ohlašovat Ježíše na ulicích 

Říma. Je to velmi šokující, že na jedné straně je možné ohlašovat, zvěstovat Ježíše Krista 

a na druhé straně nenávidět Eucharistii, Pannu Marii a církev.  

Pán Ježíš hovoří o té situaci, která bude pro ty, kteří neustále ohlašovali Ježíše, 

šokující. V evangeliu je ukázaná scéna soudu, kde přicházejí před Pána Boha lidé, kteří 

uzdravovali v jeho jménu a hovoří: „Pane Ježíši, ve tvém jménu jsme uzdravovali 

nemocné.“ Přijdou před Pána Boha velicí charismatici: „Ve tvém jménu jsme uzdravovali 

nemocné, ve tvém jménu jsme vyháněli zlé duchy, ve tvém jménu jsme ohlašovali 



evangelium o království.“ a Ježíš se na ně podívá a řekne šokující slova“ „Jděte pryč ode 

mě, nikdy jsem vás nepoznal, vás, kteří se dopouštíte nepravosti.“  

Nepravost znamená: neohlašovat plnou, celou pravdu. Takže dá se uzdravovat v 

Ježíšově jméně, je možné vyhánět zlé duchy v Ježíšově jméně a je možné ohlašovat 

evangelium ve jméně Ježíše a dostat se do věčného zatracení a slyšet rozsudek Ježíše 

Krista: nikdy jsem vás neznal. 

Rozumíte, o čem hovořím? Dnes máme velmi mnoho protestanských církví a učení, 

musím to s bolestí říci, kteří na jedné straně propagují uzdravení, projevy ducha a různé 

zázraky a na druhé straně nenávidí Eucharistii, smějí se Panně Marii a nenávidí 

katolickou církev. Ale lidé přicházejí ke knězi a říkají, že jsou přeci uzdraveni. 

Uzdravujeme nemocné, vyháníme zlé duchy. Když se protestanté modlí, tak lidé padají 

v kostele. Víte, já už jsem za 25 let viděl různé projevy ducha, viděl jsem mnoho situací, 

kdy lidé na různých modlitebních střetnutích, například hinduistických, padali na zem, 

viděl jsem guru, kteří se dotýkali čela a lidé padali jako „kafky“. Ale když někdo během 

modlitby padne, to ještě neznamená, že to je od Ducha svatého. Mnoho let jsem se 

účastnil exorcismu a viděl jsem projevy zlých duchů. Když zlý duch vycházel z toho 

člověka, ale jen to předstíral a pak se vrátil do toho člověka. To nebylo skutečné 

osvobození. Viděl jsem různá uzdravení a lidé byli přesvědčení, že jsou zdraví, ale po 

nějakém čase se nemoc vrátila. Takže když někdo hovoří, že byl uzdravený v čase 

modlitby, to ještě nic neznamená, když hovoří, že byl osvobozený od zlého ducha, když 

byly nějaké duchovní projevy, neznamená to, že je to člověk, který uzdravuje a vyhání 

zlé duchy… zda ten duch je opravdu od Ježíše.  

Dneska je mnoho podvodů v církvi… „Běžte pryč ode mě vy, kteří se dopouštíte 

nepravosti.“ Zlý duch klame, když hovoří polopravdu. Poví trošku pravdy a trošku 

nepravdy. Na tom spočívá podvod, klam. Na začátku si člověk neuvědomuje, zda ten 

člověk hovoří plnou pravdu nebo jen polovinu pravdy. Když ten pastor hovoří tak pěkně 

o Ježíši a zároveň nenávidí katolickou církev, Eucharistii, Pannu Marii. A tuto situaci už 

předpovídali svatí a mystici od začátku 19. století, že katolická církev bude nakažená, 

infikovaná duchem protestantismu, právě proto, aby se v srdcích katolíků zničila láska 

k Eucharistii a láska k Matce Boží.  

První útok na Eucharistii spáchal ďábel už v Evangelium. Když má Pán Ježíš říká tzv. 

eucharistickou řeč, o tom, že ten kdo bude jíst tělo Pána Ježíše a pít krev Pána Ježíše, 

bude mít život věčný. Zástupy učedníků, kteří ho poslouchali, 

říkali, že to nedokážou poslouchat. Evangelista Jan mluví o 

tom, že Ježíš věděl, kteří to jsou, kteří nevěří a kdo ho měl 

zradit. To je velmi zajímavé. Ježíš poprvé hovoří o Jidášově 

zradě v kontextu toho, čím je Eucharistie. Zrada Jidášova se 

začala tím, že nepřijal skutečnost, že Pán Ježíš bude v těle a krvi 

a bude se dávat pro nás, že v chlebě a víně bude po proměnění 

skutečný Bůh ve svém těle a krvi.  

A tehdy, jak mluví evangelium podle svatého Jana, když Pán 

Ježíš mluvil o Eucharistii, mnoho učedníků s ním přestalo 

chodit, mnoho učedníků od něho odešlo. Tam Satan poprvé 

zaútočil na Eucharistii. Je šokující, že ten verš, který hovoří o 

tom, že mnoho učedníků od něho odešlo a přestali s ním chodit, 



to je šestá kapitola, šedesátý šestý verš. 666 - číslo bestie, satana. Apokalyptická bestie 

bude atakovat, útočit na Ježíše v Eucharistii. Není pochybnosti o tom, že ten útok bude 

spojený s dvěma druhy útoků na Eucharistii. Jeden druh je zprotestantisovaný způsob 

myšlení katolíků, pro které Eucharistie bude jen jedním z druhů modliteb, bude 

jednoduše jen památkou toho, co se stalo před dvěma tisíci lety. Nebo to bude útok 

spojený s tím, co vidíme dnes (tato katecheze byla v době, kdy byly zavírány kostely a 

nebyly mše svaté s účastí lidu na počátku koronaviru, pozn. red.).  

Jan Pavel II. ve své encyklice o Eucharistii píše, že Eucharistie, je životem církve, 

rozumíte? Jan Pavel II píše, že církve žije díky Eucharistii. Takže církev, která přestane 

přijímat Eucharistii, po celém světě umírá. Aby satan mohl uskutečnit svůj 

zdémonizovaný plán zničení církve, musí zničit nejprve Eucharistii, která je největší 

silou církve. Katechismus katolické církve hovoří o tom, že Eucharistie je potravou a 

vrcholem křesťanského života. To není jen jedna z modliteb… „Je to jedno, zda budu na 

Eucharistii nebo nebudu, důležité je že se pomodlím, Pán Bůh je přece všude.“ To není to 

samé. Být na Eucharistii, mít účast na umučení Pána Ježíše, přijmout jeho živé tělo a 

krev do svého těla a do své krve nebo podívat se na to v televizi, to není to stejné. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZN6Q82BBEY 

Dokončení 11. části příště 

Překlad slovenského překladu Šlosarová Anička 

 
 

 

atechismus 
 

ŽIVOT V KRISTU 

Desatero Božích přikázání 
„MISTŘE, CO MÁ DĚLAT…?“ 

„Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ Mladíkovi, který se 

na něho obrací s touto otázkou, Ježíš odpovídá tím, že mu připomíná nutnost uznat Boha 

jako „jediného dobrého“, jako nejvyšší dobro (par excellence) a jako zdroj všeho dobra. 

Pak mu Ježíš říká: „Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání.“ A vypočítává 

mladíkovi přikázání, která se týkají lásky k bližnímu: „Nezabiješ, nezcizoložíš, 

nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám 

sebe.“ Nakonec Ježíš shrnuje všechna tato přikázání do kladné formulace: „Miluj svého 

bližního jako sám sebe.“ 

A k této první odpovědi hned přidává druhou: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj 

majete a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě.“ Tato druhá 

odpověď však neruší první. Následování Krista zahrnuje zachovávání přikázání. Zákon 

není zrušen, ale člověk je vyzýván, aby ho našel v osobě svého Mistra, který je jeho 

dokonalým naplněním. 

Ježíš převzal deset přikázání, ale zjevil také sílu Ducha, která v jejich liteře působí. 

Hlásal „spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů“ a 

než spravedlnost pohanů. Objasnil všechny požadavky přikázání: „Slyšeli jste, že bylo 

K 



řečeno předkům: ´Nezabiješ!´ … Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, 

propadne soudu.“ 

Když je mu položena otázka: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“, Ježíš 

odpovídá: „´Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou 

myslí.´To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ´Miluj svého bližního jako sám 

sebe.´ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ Desatero se musí 

vysvětlovat ve světle tohoto dvojího a současně jediného přikázání lásky, plnosti Zákona. 

 

DESATERO V PÍSMU SVATÉM 

Slovo „desatero“ (dekalog) znamená doslovně „deset slov“. Těchto „deset slov“ 

zjevil Bůh svému lidu na posvátné hoře. Napsal je svým „prstem“, na rozdíl od ostatních 

příkazů napsaných Mojžíšem. Jsou to Boží slova v jedinečném 

smyslu. Předává nám je kniha Exodus a kniha Deuteronomium. Již 

od Starého zákona se posvátné knihy odvolávají na „deset slov“. 

Avšak jejich plný smysl zjevil teprve Ježíš v Novím zákoně. 

Desatero se chápe především v souvislosti s exodem (vyjitím 

vyvoleného lidu z Egypta), který je velkou událostí Božího 

osvobození v samém středu Staré smlouvy. Ať v negativní 

formulaci jako zákazy, nebo v pozitivní jako příkazy, stanoví 

„deset slov“ podmínky života osvobozeného z otroctví hříchu. 

Desatero je cesta života: 

„Jestliže budeš poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, 

která ti já dnes přikazuji, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, 

budeš-li chodit po jeho cestách a zachováš-li jeho přikázání, 

nařízení a ustanovení, budeš žít a rozmnožíš se.“ 

 

(Výtažky z KKC  2052 –2057) 

 

 

 

Poselství Panny Marie z Medžugorje 
z 25. února 2022 

„Drahé děti! S vámi jsem a modleme se společně. Pomozte mi, dítka, modlitbou, aby 

satan nezískal převahu. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu, navštívila Zemi. Proto, 

dítka, vraťte se k Bohu a modlitbě, půstu a odříkání si, za všechny ty, kteří jsou 

pošlapáni, chudí a nemají hlas v tomto světě bez Boha. Dítka, jestli se nevrátíte k Bohu 

a jeho přikázáním, nemáte budoucnost. Proto mne k vám poslal, abych vás vedla. 

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “ 

 
 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. března – pište, ať máme co psát 
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