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Modlit se za zemřelé?  
Aneb pomoc těm, kteří nás předešli  

 
MEZI ŽIVÝMI A MRTVÝMI NENÍ ROZDÍL 
Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem 
živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. Z této perspektivy můžeme smrt vnímat jako velkou 
naději a radostně očekávat setkání s Kristem tváří v tvář. Můžeme říkat: „Přijď brzy, Pane 
Ježíši!“ 

  

MODLITBA POMÁHÁ NEJEN ŽIVÝM  
Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli modlit i za mrtvé? 
Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (srov. Lk 
20,38). Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli 
smrti. Láska, kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi 
láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to popření slov Bible a 
zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt 
přemohl. 

O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible: "Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť 
za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy" (2 Mak 12,46). 

Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela 
zvláště eucharistickou oběť (mši svatou), aby očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s 
Bohem. Církev také doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme jim 
na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary 
za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou 
mrtvi, a obětujme za ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý) 

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi 
prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského) 
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Světci měsíce 
Rafael Josef Kalinowski 

( 15. listopad ) 
 

22. června 1983 prohlásil papež Jan Pavel II. za 
blahoslaveného  polského krajana, který roku 1907 
zemřel v papežově rodném městě Wadovicích 
v tamějším karmelitánském klášteře.  

Syn profesora se narodil 1. září 1835 ve Vilnu. 
Zprvu se rozhodl pro důstojnickou dráhu, během níž se 
však věnoval dílům křesťanské lásky k bližnímu. Tak 
založil mladý Kalinowski nedělní šklou pro mladistvé, 
v níž sám vyučoval. 

Když pak  roku 1863 vypuklo polské národní 
povstání, vzdal se Josef Kalinowski své vojenské 
kariéry, připojil se k povstalcům a nakonec se stal 
jejich vůdcem. Avšak už za několik měsíců byl zatčen 
a odsouzen k deseti letům žaláře. Během nelidské 
práce v sibiřských dolech Kalinowski nikdy nenaříkal 
a svým vzorným příkladem utěšoval své spoluvězně. 

Když byl Kalinowski roku 1873 propuštěn, působil zprvu jako vychovatel v Paříži a 
pak roku 1877 vstoupil ve Štýrském Hradci do karmelitánského řádu. Po studiu teologie 
otec Rafael, jak se nyní nazýval, přijal kněžské svěcení a poté pracoval pro svůj řád 
v Polsku. Jako provinciální vikář dopomohl karmelitánům ve své vlasti k novému 
rozkvětu. Nadto se Kalinowski věnoval obrácení Ruska. 

Po četných těžkých chorobách zemřel Rafael Josef Kalinowski 15. listopadu 1907 
v klášteře ve Wadovicích. Papež Jan Pavel II. jej také svatořečil. 

 

Josafat z Indie 
( 27. listopad ) 

 
Podle životopisného příběhu Jana Damašského byl Josafat královským synem 

v Indii, kterého chránil jeho otec od všeho nepříjemného ve světě. Mnich a poustevník 
Barlaam obrátil později Josafata přes odpor ke křesťanství a přivedl ho k mnišskému 
životu. Životopis byl v 11. století přeložen do latiny a ve 12. století do řečtiny a došel 
všude velkého rozšíření. Dodnes není vysvětleno, zda šlo u Josafata a Barlaama o skutečné 
osoby nebo o legendární postavy. 

Josafat bývá znázorňován jako mladý král s korunou, někdy s lehkým vousem. 
Barlaam, s nímž je většinou zobrazen, má jako stařec dlouhý bílý vous. Vedle Josafata je 
často lev.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Nastal měsíc listopad. Měsíc, kterým končí podzimní období a začíná příprava na 

zimu. Tolik barev neuvidíme v žádné jiné části roku. Během podzimu se stalo také mnoho 
zajímavých událostí. Například nedávno 90 mladých přijalo v naší farnosti svátost 
biřmování, svátost, která je znamením dospělého křesťana. Přijetím této svátosti se 
biřmovanci rozhodli žít životem s Kristem. Věřme, že působení Ducha svatého ovlivní 
nejen je, ale i celou naši farnost.  

                       

Jarin 
 

1. Dvě mince dávají dohromady 3 Kč, i když jedna z nich není koruna. Co je to za 
mince ? 

 
 

2. Před vigvamem seděli dva rudokožci, jeden velký a jeden malý. Malý byl syn 
velkého, ale velký nebyl otec malého. Jak je to možné? 

 
 

3. V jistém hotelu mají 100 pokojů a jejich dveře označili čísly od 1 do 100. Kolikrát 
při tom použili šablonu, podle které se píše devítka? 

 
 

4. Jak známo, blízcí příbuzní nesmějí spolu uzavírat manželství. Smí se muž oženit se 
sestrou své vdovy? 

 
 

5. Pan Dlouhý bydlí v pětadvacátém poschodí. Každý den, vyjma sobot a nedělí, sjede 
ráno výtahem do přízemí a jde do práce. Večer, když se vrací, vyjede do 
čtyřiadvacátého poschodí a to jedno patro vyjde pěšky. Proč vystupuje ve 
čtyřiadvacátém poschodí a ne v pětadvacátém? 

 
 

6. Hlemýžď potřebuje půldruhé hodiny, aby oblezl kruhovou závodní dráhu ve směru 
hodinových ručiček. Když leze v opačném směru, urazí tutéž dráhu za pouhých 
devadesát minut. V čem to vězí? 

 



Z 
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Příběh 
O nevábných kamenech 

 

a jedné jasné noci, kdy bývá obloha protkána krajkou hvězdných světel, 
z jejichž záře sálá chlad spanilé krásy, seděl mladý chlapec v nekonečné 
pustině u nepatrného plamínku ohně. Jeho nevydatné teplo ale stačilo 
mladíkovi k překonání rostoucího chladu. 

Bohužel se však tenčily zásoby suchého dříví a oheň pomalu 
zhasínal. Chlapec začal mít strach a se smutkem v očích pozoroval 
poslední doutnající uhlík. Všechno vypadalo 
beznadějně. Propadal trudné mysli a uvažoval, 

jak asi dopadne, když nový den je ještě tak daleko. V rozčilení 
uchopil kámen, jež ležel u ohniště a chtěl jím vrhnout kamsi do 
dáli.  

Na pohled chladný kámen vyzařoval příjemné teplo a 
mladík si uvědomil, že právě v těchto nevábných kamenech je 
ukryta jeho záchrana. Naskládal je na hromádku, jež pečlivě 
zahrabal do zbylého popela. Potom po chvilkách vytahoval 
jeden po druhém a zahříval si jimi svoje zkřehlé tělo. Jasný 
měsíc pomalu putoval po sametové obloze. Až se v dáli nad 
údolím vyhouplo mocné slunce a mladý muž pochopil, že 
přežil další noc, kdy se rozhodovalo o jeho životě a smrti, a to 
díky obyčejným na pohled nevábným kamenům.   
 
 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Jedna je dvoukoruna a jedna koruna. Podmínka, 

aby jedna z nich nebyla koruna je splněna. 
2. Malý rudokožec je syn a velký matka. 
3. Čtyřicetkrát - dvacetkrát na devítky a dvacetkrát 
na šestky. 
4. Nemůže, protože když má vdovu, je sám mrtvý. 
5. Pan Dlouhý byl trpaslík a nedosáhl na knoflík do 
pětadvacátého poschodí. 

      6. Půldruhé hodiny je totéž co 90 minut. 
 
________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Luděk Machynka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


