5. cervna 2022 č. 6/22 ročník XVI.

Duch svatý - Utěšitel
Duch svatý se v nás modlí
Duch je velkým Utěšitelem především v modlitbě. Toužíme se
modlit hlouběji, upřimněji a déle, bez roztržitosti, soustředěně a
pozorně po celou dobu, kterou jsme si pro modlitbu vyhradili. Přejeme si
být vroucní v lásce.
Zatím je naše modlitba bohužel mnohdy jedinou dlouhou roztržitostí.
Namísto vroucnosti vnímáme svou vlažnost a svůj nezájem. Taková zkušenost
bolí.
Zapomněli jsme snad, že máme Utěšitele, který se touží modlit v nás? Jeho útěcha se
neomezuje na několik chlácholivých slov nebo na povzbudivé poklepání na rameni.
Utěšuje nás tím, že se sám stává naší modlitbou.
Možná i po životě neustálé modlitby toužíme, ale vždyť už v sobě máme
Modlitebníka předkládajícího naše modlitby neustále Bohu. Vnímáme-li křehkost své
modlitby, není třeba napínat síly k jejímu zkvalitnění. Vlastními silami Boha nikdy
nedosáhneme. Místo toho bychom měli konečně začít počítat se svým Utěšitelem a
dovolit mu aby se v nás nerušeně modlil sám.
Naslouchejme a buďme tichými svědky dokonalé modlitby, protože ta v nás neustále
trvá. Děkujme a radujme se z toho, že je Otec působením Ducha svatého důstojně
oslavován. Čím hlubší je naše modlitební zkušenost, tím více posílí naše přesvědčení, že
se nelze dobře modlit pouze z vlastních sil. Začneme stále více spoléhat na modlitbu
Ducha v nás.
Duch svatý nám ukazuje vlastní slabost
Pokusíme-li se vzít evangelium vážně, dříve či později budeme konfrontování se svou
ubohostí. Začneme si uvědomovat, že v sobě máme mnohem více temnoty a zla, než
jsme byli ochotni připustit. Zakoušíme tak svou neschopnost žít v souladu s vysokým
ideálem evangelia a poznáváme, že se silou vlastní vůle daleko nedostaneme.
V této zoufalé situaci nám Duch pomáhá a těší nás. Vlastně nás chce dovést právě
k tomu, aby nám mohl přispěchat na pomoc.
Nedává nám v první řadě více síly, spíše nás učí přijímat (a dokonce milovat) vlastní
bídu. V poznání, že naše schopnosti jsou nedostatečné, se skrývá nepopsatelná radost.
Toužíme-li se dovědět, zda už začínáme chápat něco z poselství evangelia, postačí se
podívat, jak reagujeme na poznání vlastní ubohosti. Nalézáme hluboký pokoj a radost,
když si uvědomíme, že potřebujeme pomoc druhých, anebo nás to ubíjí a deprimuje?
Duch svatý nám pomáhá pochopit, že právě bezradnost je naším bohatstvím. Bůh
nedokáže odmítnout člověka, který ví o své bídě a vztahuje k němu ruce.

„Zrušte pokušení,“ říkával jeden z pouštních otců, „a nikdo nebude spasen.“
V pokušeních a těžkostech zakoušíme svou slabost. Často trvá dost dlouho, než ji
poznáme a přijmeme. Duch nás však učí, že právě ona otvírá dveře k Bohu.
Naslouchat, jak Duch volá: „Přijď!“
Místnost v horní části domu (srov. Sk 1,13), v němž se shromáždili apoštolové
s Marií a společně očekávali Ducha svatého, je v každém z nás. Hluboko v sobě nosíme
touhu, očekávání a otevřenost pro Ducha.
V tomto prostoru vysovujeme jediné slovo: Přijď! Duch říká:
„Přijď!“ a nevěsta odpovídá: „Přijď!“ Duch vábí nevěstu a nevěsta
přivolává Ducha neustálým opakováním „Přijď!“ Bůh přichází
k člověku a člověk k Bohu. „Přijdou-li“ skutečně oba, je setkání
nevyhnutelné.
Naše modlitba by neměla být monologem, při nemž sami sebe
slyšíme volat: „Přijď Duchu svatý!“ Stejně tak je třeba naslouchat jeho
vyzvání. Jeho „Přijď!“ je mnohem jemnější a pronikavější než naše.
Dovolme mu, aby nás okouzlil a přitáhl svým Maranatha, dovolme
mu, aby nás polapil do svých sítí.
Své „Přijď“ můžeme volat způsobem jasně signalizujícím naši nedostatečnou víru.
Můžeme to opakovat tak netrpělivě a křečovitě, že z toho přímo číší naše nevíra v to, že
by chtěl skutečně přijít a že si to přeje mnohem více než my. Naše křečovitá modlitba
prozrazuje, že jsme úplně zapomněli na skutečnost, že už přišel. Prosíme o něco, co už
jsme dávno dostali, aniž jsme si to pořádně uvědomili. „Přijď!“ říká Duch svatý, „objev,
že jsem!“
Od okamžiku našeho křtu se na nás Duch svatý vylévá jako živá voda. Ten pramen
nikdy nevyschne. Nezapomněli jsme z něj ale pít?
Zkušenost neomezená smysly
Někteří z nás si tak vroucně přejí přijmout Ducha svatého, že
se o to horlivě modlí. Možná se i účastní modlitebních setkání, a
přesto nic nepociťují. Stěžují si, že všecko jejich úsilí vychází
naprázdno a že se jich seslání Ducha svatého netýká.
Kdo takto žehrá, dokazuje tím, že mu vlastně nejde o Ducha
samého, nýbrž
pouze o prožitky. Duch je však ve svém jednání naprosto nezávislý na našich pocitech.
Modlíme-li se za uzdravení nějakého tělesného neduhu, nemůžeme si být předem
jisti, bude-li naše modlitba vyslyšena. Možná má s námi Bůh zvláštní záměr a ponechává
nás napospas tělesné slabosti. Prosíme-li však o Ducha svatého, smíme si být
stoprocentně jisti, že obdržíme, oč jsme se modlili.
…tím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí! (Lk 11,13).
Vezměme tato slova Boží vážně a odvažme se uvěřit, že jsme naplněni Duchem
svatým. Naše srdce není pusté, je obydleným domem.
Odvrátíme-li se trvale od všeho povrchního, kde snadno ulpíváme v nestálých
emocích, a obrátíme-li se místo toho k pravdivému životu v sobě, náš pohled na život se
zcela a od základu změní.
Čím více zakotvíme v hluboké a pevné víře v Boží příslib, tím intenzivněji zakusíme
Pánovu přítomnost. Tato zkušenost ovšem sahá hlouběji než pouhé emoce. Nebudeme se
už křečovitě chytat nestálých pocitů radosti a vstoupíme do trvalé a věčné radosti Boží.

Duch svatý – náš terapeut
Duch svatý nám pomáhá a utěšuje nás tím, že nás vede k pravdě, a to nejen k pravdě
Boží, nýbrž i k naší osobní. Pod jeho vedením se naučíme krok za krokem vidět sami
sebe, jací jsme, se svými světlými i temnými stránkami, s možnostmi i omezeními. Duch
svatý nás učí přijímat se ve všem, co jsme prožili a vytrpěli, s celou naší minulostí, se
všemi našimi komplexy a bolestmi.
Psychologie a možná i naše zkušenost nás učí, že je těžké pohlédnout vlastní pravdě
do očí – že je to dokonce tak těžké, že k tomu mnozí potřebují pomoc psychoterapeuta,
neboť vstoupit do vlastních temnot se sami neodváží.
Duch svatý je náš nejlepší terapeut. S jeho pomocí jsme schopní krok za krokem si
troufnout přehlédnout celý svůj život a s díky jej přijmout. Je to možné, protože Duch nás
zároveň vede k pravdě a utěšuje tak, že nám umožňuje pochopit, jak bezvýhradně nás
Bůh přijímá. Je nekonenčně lehčí přijmout sám sebe a svůj život, víme-li, že přesně
takové nás přijímá Bůh.
„Neboj se vidět sám sebe takového, jaký jsi,“ šeptá nám Duch neustále, „právě tak
stojíš před tváří Boha, protože on tě miluje takového, jaký jsi, a ne takového, jaký nejsi.“
Psychoterapii nám Bůh poskytuje zadarmo, a to nikoliv třikrát týdně, ale pořád, bez
přestávky, ovšem jen za předpokladu, že mu nasloucháme. Pravidelná, vytrvalá modlitba
v mlčení je nejlepším způsobem, jak přijímat vedení Ducha svatého.
Z knihy I dnes je den Boží, Wilfrid Stinissen
Poselství Panny Marie z Medžugorje
z 25. května 2022

„Drahé děti! Dívám se na vás a děkuji Bohu za každého z vás, protože On mi dovolí,
abych byla jěště s vámi, abych vás povzbuzovala ke svatosti. Dítka, mír je narušený a
satan si přeje nepokoj. Proto ať vaše modlitba je ještě silnější, ať utichne každý nečistý
duch rozdělení a války. Buďte tvůrci míru a nositeli radosti Vzkříšeného ve vás i kolem
vás, aby dobro zvítězilo v každém člověku. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.“
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- Slavnost seslání Ducha svatého
- Panna Maria, Matka církve
- Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
- Nejsvětější Trojice
- Tělo a Krev Páně
- Nejsvětší Srdce Ježíšovo
- Sv. Petr a Pavel

FARNÍ KAVÁRNA
Milí farníci, přijměte pozvání do farní kavárny v neděli 5. 6. po mši svaté na faře.
Přijďte posedět, vypít kávu, prohodit řeč.

!!! Výzva pro všechny farnice zahradnice !!!
Prosíme farníky/farnice, kteří by chtěli darovat
vypěstované květiny ze svých zahrad a zahrádek
k výzdobě kostela, ať je nosí v průběhu celého roku do
všechovského kostela do božího hrobu. Mohou to být
květiny jako třeba mečíky, jiřiny, astry, lilie, pivoňky,
růže a jiné pestrobarevné květy a listy. Paní Šatánková je
ráda využije k ozdobení oltářů a svatostánku.
Krátký program noci kostelů proběhne i v kostele Nejsvětější Trojice ve
Všechovicích. Koná se 10. 6. 2022 po mši svaté, která začíná v 18 hodin.

Svatá Markéta Marie Alacoque
a čtyři mystická zjevení Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
Ježíš zjevil přání, aby bylo oddaně uctíváno Jeho
Nejsvětější Srdce, sv. Markétě Marii Alacoque v několika
mystických viděních mezi lety 1673 až 1675. Sv. Markéta
Marie byla francouzskou řeholnicí řádu Navštívení Panny
Marie. Ježíš se jí zjevil čtyřikrát ve francouzském Paray-leMonial, aby jí zjevil lásku, kterou ve svém Nejsvětějším
Srdci prožívá vůči lidstvu.
Uvádíme několik výňatků ze čtyř zjevení, které si sv. Markéta Marie zaznamenávala
do svého deníku:
První zjevení: 27. prosince 1673
„Jednoho dne, když jsem se modlila před Nejsvětější svátostí, (...) cítila jsem se celá
uchvácená Jeho božskou přítomností. (...) Oddala jsem se Jeho božskému Duchu a své
srdce jsem svěřila moci Jeho lásky a On mi dovolil dlouho spočinout na Jeho božské
hrudi, přičemž odkryl přede mnou nádhery Jeho lásky a nevýslovné tajemství Jeho
Nejsvětějšího Srdce. (...) Řekl mi:
„Mé Božské Srdce plane tak silnou láskou k lidem a zvláště k tobě, že ty horoucí
plameny lásky už déle nemohu udržet v sobě, chci, aby se přes tebe šířily, a toužím
ukázat se lidem, obohatit je svými poklady, které před tebou odkryji, obsahujícími
posvěcující a spásonosné milosti potřebné k záchraně před propastí zatracení. K
uskutečnění tohoto plánu jsem si vybral tebe, která jsi nehodná a neučená, aby se
všechno dokonalo skrze mne.“
Pak mě požádal o moje srdce a já jsem Ho prosila, aby si ho vzal; On to udělal a
vložil ho do svého vlastního ctihodného Srdce, ve kterém mi ho ukázal jako maličký
atom, který se stravuje v Jeho pohlcující záři. Následně ho vyňal jako hořící plamen ve
formě srdce a vložil ho tam, odkud jej vzal, se slovy:
„Moje milovaná, toto je drahocenná záruka mé lásky obsahující malou jiskru z
nejživějších plamenů, která bude tvým srdcem a bude tě stravovat až do konce tvého

života. (...) Aby ses mohla přesvědčit, že velká milost, kterou jsem ti dal, není žádný
přelud, ale základ všech ostatních milostí, kterými tě obdaruji, rána na tvém boku,
přestože jsem ji už zacelil, tě bude bolet až do konce tvých dní. I tento léčivý prostředek
tak poznačím svým Křížem, který ti však přinese více ponížení a utrpení, než úlevy a
útěchy. Upřímně tě o to prosím, i když ti útěchou bude 'jen' vylití tvé krve na kříži
ponížení a pokoření. A když jsi byla dosud jen mou otrokyní, od nynějška budeš
milovanou učednicí mého Nejsvětějšího Srdce“.“
Druhé zjevení: 2. července 1674 - Slavnost Navštívení Panny Marie
„Božské srdce se mi ukázalo, jakoby na plamenném trůnu, jasnější než slunce a
průhlednější než křišťál se svojí ctihodnou ranou. Bylo obklopené korunou z trní,
symbolizující urážky způsobené našimi hříchy. Nad ním se tyčil kříž, který znamenal, že
už od prvních chvil Jeho Vtělení (...) byl kříž vbitý do tohoto Srdce, které od samého
počátku naplňovala hořkost ponížení, chudoby, bolestí a pohrdání, které potom
podstupovala Jeho lidská přirozenost v životě a během umučení. Ukázal mi, že to byla
vroucí touha, aby ho lidé milovali a zachránili se před zavržením, kam je Satan ve
velkém množství vrhá, která ho vedla k tomu, aby lidem vyjevil své Srdce se všemi
poklady lásky, milosrdenství, milosti, posvěcení a spásy, které obsahuje.
Kristus tedy touží, aby ti, kteří budou chtít dát mu všechnu lásku a vzdávat mu čest a
slávu, jaké jsou jen schopní, byli hojně obdarováni těmi božskými poklady, jejichž
pramenem je Božské Srdce: a toto Srdce je třeba uctívat na obrazu lidského srdce,
které podle Jeho přání má být veřejně vystaveno (...). Kdekoliv bude tento obraz
vystaven a uctíván, On vylije své milosti a požehnání. Tento kult je jakoby posledním
pokusem Jeho lásky, která touží pomoci lidem v těchto posledních časech, aby je
osvobodil zpod nadvlády Satana, který ji chce zničit.“
Třetí zjevení: Prvopáteční pobožnost, červenec 1674
„Jednoho dne jsem klečela před Nejsvětější Svátostí oltářní, ... tehdy přišel ke mně
můj milovaný Mistr Ježíš Kristus v záři své slávy a Jeho pět ran se skvělo jako mnoho
sluncí. Ukázal mi, jak moc miloval lidi, od kterých dostal jen „nevděk a pohrdání“ a říkal
mi i o nutnosti láskyplného zadostiučinění: „Toto mě bolí víc, než co jsem vytrpěl při
mém Umučení. Kdyby mi lidé aspoň odpláceli mou lásku, tehdy by mi už nezáleželo na
tom, co jsem za ně vytrpěl. Oni jsou však chladní a odmítají všechno mé úsilí, které
vyvíjím jen pro jejich dobro. (...) Alespoň ty, podle svých sil, udělej zadost za jejich
nevděčnost.““
Markéta má tedy tak často, jak je to jen možné, přistupovat ke svatému přijímání,
„bez ohledu na hanbu a pokoření, které ti to může přinést. (...) Navíc budeš přistupovat
ke svatému přijímání každý první pátek v měsíci. A každou noc ze čtvrtka na pátek ti dám
pocítit smrtelný smutek, jaký jsem prožíval na Olivové hoře.“
Žádal ji, aby v noci před prvním pátkem hodinu před půlnocí bděla a modlila se
na památku jeho smrtelné úzkosti v noci před utrpením. Tak vznikly dvě
pobožnosti: svaté přijímání na první pátek a svatá hodinka ve čtvrtek v noci před prvním
pátkem.
Čtvrté zjevení: Ježíš ustanovuje slavení svého Nejsvětějšího Srdce, červen 1675
„Jednoho dne, když jsem během oktávy svátku Božího Těla byla před Nejsvětější
Svátostí, dostala jsem od mého Boha mimořádný důkaz Jeho lásky.

Celým srdcem jsem toužila oplatit Ježíši Jeho lásku, a proto mi řekl: „Nemůžeš mi
projevit větší lásku než tak, že nepřestaneš dělat to, co od tebe neustále žádám. Pohleď,
toto Srdce, které tak velmi milovalo lidi, nešetřilo se, ba i samo sebe strávilo, jen aby
ukázalo svou lásku. Namísto vděčnosti se mu však za úplatu od velmi mnoha dostává
nevděk projevující se neúctou, svatokrádežemi, chladem a pohrdáním vůči mně v
Eucharistii.
Ale nejvíce mě bolí to, že takto jednají i srdce, které mi byly zasvěcené.
Proto od tebe žádám, aby první pátek po oktávě slavnosti Božího Těla byl ustanoven
jako zvláštní slavnost, aby se ten den uctívalo mé Srdce slavnostním odprošováním a
aby v ten den lidé přistupovali ke sv. přijímání s tím úmyslem, aby vynahradili nesčetná
zneuctění, kterých mu dostalo po ten čas, co bylo vystaveno na oltáři.
Slibuji ti, že mé Srdce se otevře a hojně obdaří svou božskou Láskou ty, kteří ho
budou tímto způsobem uctívat.““
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!
Zdroj: www.fatym.com
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12. Víra v moc Ježíše, největší intimita lásky, touha těla po něze
Budeme se modlit za odpuštění toho, že jsme tolikrát v našem životě neprožívali
Eucharistii z celého srdce, že pro nás byla těžkou povinností, že i když jsme byli na mši
svaté, tak srdcem a myšlenkami jsme byli někde úplně jinde a ne s Ježíšem. Že jsme ho
přijímali ve svatém přijímání bez plné víry. A potom se budeme modlit za osvobození a
uzdravení. O osvobození od strachu, protože mnozí z nás neustále žijeme ve strachu.
Stále se něčeho bojíme.
Pán Ježíš přišel na tento svět, aby zničil moc strachu a my jako křestané se stále
něčeho bojíme. Například covid19 nám ukázal, jak velmi jsme ustrašení. A potom se
budeme modlit za fyzické uzdravení, protože Ježíš nás chce uzdravit i z našich fyzických
chorob, nemocí různého druhu našeho těla. Ježíš uzdravuje slovem, dotykem, skrze svoje
Tělo a svoji Krev. Všechna pravá uzdravení mají svůj zdroj v Eucharistii, takže v Jeho
umučení a smrti na kříži. Musíme obnovit víru v moc Ježíše Krista.
Můj kolega, kněz, který spolu se mnou dělal doktorantská studia, dělal doktorát
z misiologie. Cestoval potom na misie do Jižní Ameriky, aby tam v hluboké džungli
evangelizoval Indiány. Vykládal mi, jak se připravoval na svou první mši svatou,
odslouženou po indiánsku. Připravil pěkný oltář na takové vyvýšenině, aby všichni
všechno pěkně viděli. Několik dní trvalo svolat všechny tyto indiány z celé džungle.
Dobře už ovládal indiánský dialekt, takže se nebál mít kázání v indiánském jazyku, ale
byl tak vzrušený, jakoby to byla jeho primiční mše svatá. Když už se všichni ti Indiáni
shromáždili okolo oltáře, uviděl, že ještě před začátkem mše svaté některé indiánské ženy
přinesly své děti a položily je před oltář. Všechny ty děti byly velmi nemocné, některé
vypadaly jako ve stavu agonie, jako kdyby už byly mrtvé. Nevěděl, co to znamená, tak
začal sloužit mši svatou a po ukončení mše svaté, když odcházel z té vyvýšeniny, viděl,
že si ty ženy přišly pro své děti a tu úplně překvapený uviděl, že všechny ty děti jsou

zdravé, smějí se, hrají si. Jde k těm ženám a úplně překvapený se ptá: „Ty děti jsou
zdravé?“ A matky hovoří: „Ano otče, vždyt byla mše svatá“. Kněz hovoří: „Já vím, já
vím, že byla mše svatá, ale jak se to stalo, že tyto děti jsou zdravé?“ A ženy hovoří:
„Otče, vždyť přišel Pán Ježíš a On je uzdravil.“ A kněz hovoří: „Já vím, já vím, že přišel
Pán Ježíš, ale jak se to stalo, že ony jsou zdravé?“ A tehdy ony udělaly takové velké oči:
„Otče, ty nevěříš, že přišel Pán Ježíš, a uzdravil ty děti?“ A říká mi: „Dominiku, cítil jsem
se tak hloupě a měl jsem trapný pocit. Jsem knězem dvacet let, každý den sloužím mši
svatou, někdy i několikrát denně, mám doktorát z teologie, a moje víra v porovnání s
vírou těchto Indiánek, je nulová.“ Rozumíte?
Druhý můj kolega, kněz, který je známým kazatelem v USA, měl mít duchovní
cvičení v neděli ve velkém půstu, ale v pátek přišel úplně o hlas. Nedokázal ani šeptem
něco říct. Byl šokovaný a nevěděl, jak začne duchovní obnovu. Nepomáhala žádná
antibiotika. Nakonec zatelefonoval své známé, řeholní sestře, která má stigmata na svých
rukách a nohách, která prožívá muka Pána Ježíše každý týden, která velmi mnoho trpí a
díky tomu, že se celá dává Ježíšovi, jí Ježíš dává všechno, o co požádá. Takže jí
zatelefonoval a takovým neslyšitelným šeptem ji poprosil, aby se pomohlila za uzdravení
jeho hlasivek. Ale na druhé straně telefonu bylo ticho. Sestra nic nemluví. Myslel si, že
také onemocněla, ale po chvíli uslyšel její hlas, velmi smutný hlas: „Otče, za chvíli budeš
v řeholním domě sloužit mši svatou. Tělo a Krev Ježíše Krista projde přes tvé nemocné
hlasivky. Kde je tvoje víra? Kde je tvoje víra?“
Velmi se zastyděl. Nechal telefon, šel do své kapličky, vytáhl Pána Ježíše
v Eucharistii a začal prosit o odpuštění za to, že tak úplně nevěří. Ne to, že nevěří, že to
je Bůh. Ale nevěří, že Pán Bůh je všemohoucí a dokáže uzdravit každou chorobu. Modlil
se takto asi hodinu, prosil Boha o odpuštění z celého srdce a potom sloužil mši svatou.
Když přijímal Tělo a Krev Pána Ježíše s vírou, kterou měl v srdci, poprosil, aby ho Pán
Ježíš uzdravil. A jak si můžete domyslet, nic se nestalo. Dokončil mši svatou a smutný
se vratil do svého pokoje a hned před svým pokojem pocítil náhle neskutečné teplo ve
svém krku a v jednom okamžiku získal zpět hlas, padl na kolena a začal plakat od
vzrušení. Rozumíte tomu? Kde je problém?
Dokončení 12. části příště, https://www.youtube.com/watch?v=dQ3voIp5o-Q
Překlad slovenského překladu Šlosarová Anička
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ŽIVOT V KRISTU
Desatero Božích přikázání

DESATERO V CÍRKEVNÍ TRADICI
Církvení tradice věrná Písmu a v souladu s Ježíšovým příkladem uznala, že Desatero
má základní důležitost a význam.
Deset přikázání vyhlašuje požadavky lásky k Bohu a k bližnímu. První tři se vztahují
hlavně na lásku k Bohu a dalších sedm na lásku k bližnímu.
Tridenský koncil učí, že deset přikázání zavazuje křesťany a že i ospravedlněný
člověk je musí zachovávat.

JEDNOTA DESATERA
Desatero tvoří nedělitelný celek. Každé „slovo“ odkazuje ke každému dalšímu slovu i
ke všem ostatním; vzájemně se podmiňují; vytvářejí organickou jednotu. Přestoupit jedno
přikázání, znamená porušit všechno ostatní. Nelze ctít jiné lidi, aniž by se vzdávala
chvála Bohu, jejich Stvořiteli. A nebylo by možné klanět se Bohu bez lásky ke všem
lidem, jeho tvorům. Desatero spojuje v jednotu život člověka ve vztahu k Bohu i ve
vztahu ke společnosti.
DESATERO A PŘIROZENÝ ZÁKON
Desatero přikázání je součástí Božího zjevení. Zároveň nás učí pravému lidství.
Vyzdvihuje základní povinnosti, a tedy nepřímo i základní práva, která tkví v přirozenosti
lidské osoby.
I když jsou přikázání přístupná pouhému rozumu, byla zjevena. Hříšné lidstvo
potřebovalo toto zjevení, aby dosáhlo plného a bezpečného poznání všech požadavků
přirozeného zákona.
ZÁVAZNOST DESATERA
Protože Desatero Božích přikázání vyjadřuje základní povinnosti člověka k Bohu a
k bližnímu, zjevuje ve svém základním obsahu těžké závazky. Ty jsou vpodstatě neměnné
a zavazují vždy a všude. Nikdo nás jich nemůže zprostit. Bůh vryl deset přikázání do
srdce lidské bytosti.
Poslušnost vůči přikázáním zahrnuje také závazky, jejichž předmět je sám o sobě
lehký. Tak páté přikázání zakazuje slovní urážku, která se však může stát těžkým
hříchem jen podle okolností a úmyslu toho, kdo ji pronáší.
„BEZE MNE NEMŮŽETE DĚLAT NIC“
Ježíš říká: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten
nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.“ Ovocem, naznačeným těmito
slovy, je svatost života oplodněného spojením s Kristem. Když věříme v Ježíše Krista,
podílíme se na jeho tajemstvích a zachováváme jeho přikázání, sám Spasitel přichází,
aby v nás miloval svého Otce a své bratry, našeho Otce a naše bratry.
Co Bůh přikazuje, to činí možným svou milostí.
(Výtažky z KKC 2058 –2082)
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