
  KAMARÁD 

Kristus nás má rád 
      ----------------------------------------------------------------------------------   

                                páté číslo        květen 2008                    zdarma 
      ---------------------------------------------------------------------------------- 

Maria - pravzor církve 
 
Mariin život je těsně spjatý s vykoupením Ježíše Krista. Bůh totiž neuskutečnil svůj 

plán bez toho, aby Marie vyřkla své „ano“: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle 
tvého slova“ (Lk 1,38). Tak se Marie stává předlohou a vzorem každému věřícímu člověku. 
Neboť i naše víra je odpovědí na zavolání a nabídku Boha. Také Marie věřila i v nejistotě. 
Především při porodu a pod křížem. Proto Marii rádi nazýváme „matkou věřících“. 

Ze stejného důvodu je také nazývána „pravzorem církve“. Neboť i církvi může vždy 
jít jen o to, aby upřímně přijala to, co Bůh člověku nabízí prostřednictvím Ježíše Krista. 
Proto II. vatikánský koncil o Marii hovoří v souvislosti s církví a společenstvím věřících. 

V „Evangelickém katechismu pro dospělé“ (1975) se říká: „Marie patří do 
evangelia... Je označována jako příkladná posluchačka slova Božího, jako služebnice Páně, 
která říká „ano“ vůli Boží, jako milostí zahrnutá, která sama o sobě není nic, ale 
prostřednictvím Boží dobroty je vším. A tak je Marie pravzorem lidí, kteří se otevírají Bohu 
a nechávají se obdarovávat, pravzorem společenství věřících, církve...“ (s. 392 a 
následující).  

Maria je velkou služebnicí, která souhlasila, aby se jí vše stalo podle slova Páně.  
 

Modlitby papeže Jana Pavla II. (+2005) k Marii  
 

Matko naše a Těšitelko, potěš nás všechny a dej všem pochopit, že tajemství štěstí je 
v tom, že budeme opravdu dobrými lidmi, když budeme přemáhat zlo dobrem, věrní vždy 
tvému Synu Ježíši Kristu. 

***** 
Matko pravdy, Panno oděná sluncem pravdy, ještě nikdy nebyly masy lidí tak 

soustavně obelhávány falešnými ideologiemi, tak neprodyšně izolovány od pravdy 
křesťanské víry, od modlitby, od svátostí Kristovy církve, od výchovy ke křesťanské 
mravnosti. Ještě nikdy nebylo tolik lidí tak promyšleně zmateno a vnitřně zotročováno. 
Ďábel se raduje, že konečně zmátl člověka do té míry, že lidé zničí sami sebe a temné 
mocnosti budou triumfovat. 

Maria, dějinná hodina tvé pomoci křesťanům i celému světu, pro kterou tě Bůh 
připravil od věčnosti, je zde. Znič svou panenskou pokorou pýchu a zdánlivou moc otce lži. 
Vrať nám svého Syna, který se z tebe narodil, aby vydal svědectví pravdě.  

Mně pak dej odvahu, abych za žádnou cenu nikdy nelhal, ani ústy, ani jiným 
způsobem jednání. Amen. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-2- 

Světci měsíce 
Petr Celestýn 
( 19. květen ) 

 

Petr Celestýn se narodil roku 1210 nebo 1214 jako jedenácté dítě v 
rolnické rodině. Když jeho otec zemřel, matka se snažila dobře vychovat 
svých dvanáct dětí, přestože byli velmi chudí. Ještě v dětství míval Petr 
vidění Panny Marie, andělů a svatých, kteří ho plísnili, když udělal nějakou 
chybu a nabádali ho k modlitbě. Studoval na kněze, ale krátce před 
vysvěcením, když mu bylo dvacet let, utekl a stal se poustevníkem na hoře 
Monte Morrone. Hledal samotu, rozhovor s Bohem a blízkost přírody. Celé 
dny trávil modlitbou a četbou Bible. Kromě toho opisoval knihy nebo dělal 
těžkou práci, aby ho ďábel nenašel v nečinnosti a nepokoušel ho. Několik 
let byl napadán zlými duchy a pokoušen tělesnou žádostivostí, ale zároveň 
utěšován anděly.  

Roku 1246 se nechal vysvětit na kněze a oficiálně se stal 
benediktinským mnichem ve Faizole. Za pět let mu bylo povoleno vrátit se 
na Monte Morrone. Pro jeho svatý život k němu začali přicházet další poustevníci a během let se 
jich shromáždilo tolik, že zde Petr založil r. 1274 poustevnický řád, nazvaný Celestini (od slova 
"celeste" - nebeský). Petr byl pro ně dobrým duchovním otcem a takto strávil 60 let svého života. 

Od roku 1292 do roku 1294 byl papežský stolec 27 měsíců prázdný a Petr prý kardinálům 
vzkázal, že Bůh není potěšen, když tak dlouho váhají s volbou papeže. Jemu bylo 84 let a 
připravoval se na smrt, když k němu přišli tři biskupové vyslaní z Říma a oznámili mu, že 
papežem byl zvolen on. Bylo to rozhodnutí, kterému předcházely velké rozepře mezi kardinály. 
Petr se lekl a za žádnou cenu volbu nechtěl přijmout, poukazoval přitom na svou nezkušenost a 
neschopnost. Jeho prosby ani slzy však nebyly nic platné. Utekl a schoval se do lesa, lidé ho však 
našli, a tak se musel podvolit. 

Brzy se ukázalo, že Petr, který si zvolil jméno Celestin V., na svůj úřad opravdu nestačí. 
Byl moc hodný a nedokázal nikomu nic odmítnout. Ve své naivitě se dopustil mnoha omylů, 
nevědomky například podepsal padělané listiny. Došlo k tomu, že neapolský král Karel II. dosadil 
za kardinály kolem papeže sobě oddané lidi, a tak vlastně řídil celou církev k vlastnímu 
politickému prospěchu. Ti kardinálové, kteří Petra nejvíce prosazovali, toho nyní hořce litovali. 
Jeden z nich, Latino Malabranka, zemřel kvůli tomu bolestí. Jeho smrt omráčila papeže jako blesk. 
Po pěti měsících svého působení se poradil s právníky, jestli by se dalo nějak zařídit, aby se mohl 
vzdát svého úřadu. Na jejich radu vyhlásil konstituci o odstupu a o tři dny později se rozhodl 
odstoupit. Sloužil svou poslední mši jako papež. Po závěrečném požehnání se uzdravil jeden 
chromý muž. Pak Celestin předstoupil před kardinály. Vrhl se jim k nohám a požádal o odpuštění 
za všechny chyby, kterých se dopustil. Oznámil jim, že se vzdává svého úřadu, protože není 
schopný ho vykonávat, a dává jim plnou moc zvolit nového papeže. Překvapení kardinálové se 
začali radit. Mezitím Celestin odložil všechny papežské odznaky, oblékl svou starou 
poustevnickou kutnu a odešel. Stráže ho však zadržely a odvedly zpět do paláce. Nejraději by se 
byl ale vrátil do své staré poustevny. Jeho nástupce, rázný papež Bonifác VIII., se však obával, že 
by mohli zlí lidé zneužít Celestinovy dobroty, provolat ho protipapežem a vyvolat tak v církvi 
rozpory. Ukryl ho proto na hradě Fumone. Nechal mu tam upravit jednu světnici přesně podle jeho 
oblíbené poustevny. Téměř nepřetržitě zpíval Petr Celestýn chvály Bohu. Po deseti měsících, roku 
1296, zavřel naposledy oči. Byl pohřben v Aquile.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
V rozkvetlých stromech, které v tuto dobu lemují téměř každou cestu, lze spatřit 

čistou krásu světlých květů. Stejně jako Panna Maria nás provázejí na cestách. Už z velké 
dálky je díky nim vidět i ta nejužší stezka, která spojuje příbytky lidí. Také Maria, kterou si 
tento měsíc obzvlášť připomínáme, nás vede po cestách vedoucích k Bohu. Jestliže se jí 
chceš nechat vést, měj otevřené a vnímavé srdce pro její rady a pomoc. 

    Jarin 

Biblický kvíz 
V závorkách nalezneš nápovědu, kde v Bibli najdeš odpověď. 

 
1. Na jakém místě v zahradě Eden se nacházel “strom poznání”? (Gn 3)  
        
2. Jakým dřevem byly obloženy stěny uvnitř Šalomounova chrámu? (1 Král 6) 
         
3. Podle kterého stromu poznali židé že přichází léto? (Mt 24) 
 

         4. Z jaké rostliny byla vyrobena mast, kterou potřela Marie Ježíšovy nohy? (Jan 12)         
  

5. Jaké druhy ovoce donesli zvědové z Kenaánu, aby ukázali, jak úrodná je tam  země?  
(Nm 13)          
 
6. K čemu je v příslovích přirovnáno vhodně pronesené slovo? (Př 25)          
 
7. Jaký olej se používal ke svícení ve svatostánku? (Ex 27)         
 
8. Na jaké druhy zeleniny vzpomínali Izraelci na poušti? (Nm 11)         
 
9. Jaké dvě rostliny použil Ježíš jako obraz dvou skupin, na které budou  rozděleni  lidé? 
(Mt 13)         
 
10. Ke kterým dvěma stromům je přirovnán spravedlivý člověk? (Ž 92)         
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LYGIE 

(pokračování z minulého čísla) 

 

 

 
(pokračování příště) 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Uprostřed zahrady.  
    2. Cedrovými deskami.   
    3. Podle fíkovníku.    
    4. Z pravého nardu.    
    5. Vinný hrozen, granátová jablka a fíky. 
     6. Ke zlatým jablkům se stříbrnými ozdobami. 
     7. Olivový. 
     8. Okurky, melouny, pór, cibuli a česnek. 
     9. Pšenice a plevel. 
     10. K palmě a libanonskému cedru. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
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