
Každý den kyti čku pro Pannu Marii 
 

Po očkování jsem si na doporučení sedl jako ostatní.  Před sebou 
mám sedící mladší a starou ženu. Asi matka a dcera. Sedí a mlčí. Nějak mě 
napadla myšlenka: Proč mladší nevyužije nucenou chvíli odpočinku a nevezme 
tak trochu dezorientovanou matku za ruku. Bude mít jindy čas? Nebo počká až 
na poslední chvíle člověka, jak to při štěstí bývá? Tato čerstvá událost mně 
vytanula na mysli, když jsem si vzpomněl, že bych v Andělovi chtěl vzdát hold 
Matce Boží Panně Marii. Co v měsíci květnu, který je jí zasvěcen se chytat 
rukou P. Marie, projevovat jí svou přízeň, obracet k Ní svoje srdce. Kdo se jí 
chytne za ruku, nebude dezorientován. Ale naopak půjde cestou Kristovou, 
cestou života, cestou naplňování smyslu naší existence. P. Maria nás povede 
a bude posilovat, abychom uskutečňovali její radu: Udělejte všechno, co vám 
(Ježíš) řekne. P. Maria, naše matko našeho Pána, přijímej všechny ty naše 
modlitby, písně, básně, květy, pobožnosti, skutky, pozornosti Tobě jako dík, že 
jsi s námi, že můžeme být ve tvém společenství, a tak být blízko Krista tvého 
Syna, v blízkosti nebeského Otce, který Ti učinil veliké věci, v Duchu svatém, 
jehož jsi chrámem. Ať společně s Tebou můžeme vyjadřovat: „Velebí má duše 
Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli.“ Nechť zaznívá z úst křesťanů 
v naší krásné zemi, ve které jest pro nás darem žít.   

 
Aktuáln ě 

Byl jsem v jednom ústavu, kde sloužím mši sv..  Jeden účastník mně 
informoval, že Pán Ježíš říkal, že se má odpouštět. A byly tam různé dotazy na 
Pána Boha.  A potom jeden říkal o tom napětí mezi Rusy a námi a mezi Rusy 
a Poláky, Maďary atd. Asi hodně sledoval TV. Začala mše sv. A v přímluvách 
jsme se modlili i za naši zem, děkovali jsme za solidaritu, kterou naše 
společnost projevuje k nemocným. A říkali jsme si, jak nás všechny lidi Pán 
Ježíš vytahuje z hrobu. A také jsme se modlili, aby se lidé smířili. Odpouštěli si, 
jak si přál Pán Ježíš.  Ale nejen jednotlivci, ale i národy. Češi, Rusové, Poláci, 
Slováci.  Já jsem ještě dodal s Němci. A potom se tam ozvalo: “A také teroristi. 
„A my jsme se všichni usmáli a řekli: „I ti.“  Kéž bychom si my křesťané 
odpouštěli, modlili za usmíření mezi národy: Češi, Rusové, Ukrajinci, Němci 
atd.  Bude to velký příklad pro teroristy i protiteroristy. Mně to inspirovalo 
k pravidelnější přímluvě za tuto věc, protože to přivádí k dobru pokoje, léčí to a 
dává naději.   

J. Lízner 
 

Program bohoslužeb v našich farnostech 
a další akce ve farnosti jsou ohlašovány p ři ohláškách 
nebo je sledujte na farním webu, 
který je na adrese: 
www.farnostkostelec.cz 

Neprodejné. Jen pro vnitřní potřebu. Za obsah článku ručí jeho autor. 

KOSTELECKÝ  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 5.       XIX.ro čník        Vychází v květnu 2021 
 

   
 
 
 
 

NA CO ČEKÁME? 
 
Vážení a milí, 

 
věříte ve zmrtvýchvstání? Ano, řeknete, a i když vyznáváme 

neděli co neděli že „s nadějí očekáváme příchod našeho Pána“, jsme 
rádi, že to ještě nenastalo, že je to ještě vzdáleno. Jsme jako Marta: 
vím, že bratr „vstane při vzkříšení v poslední den“ (Jan 11,24), tedy až 
potom, někdy, až jednou…. Copak to není strašné čekat na budoucí 
život? Jenže Ježíš Martě odpoví: JÁ jsem Vzk říšení a  Život a to te ď, 
hned! Vždy ť „království Boží je ve vás“!  (Luk 17,21) Ne tedy až 
jednou, ale teď! „Služebníku dobrý a věrný, sdílej radost svého Pána“ 
(Mat 25,21) 

 
Proč tedy nesdílet tu radost Pána hned teď? Proč se hned teď 

nestát tím, čím chceme zůstat navěky? Přijměme, že Ježíš je naše 
Vzkříšení teď, kdy žijeme s ním a pro něho. Vždyť kdo tak věří, 
„nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života.“ (Jan 5,24) 

 
Copak není lepší žít v radosti než ve strachu? 

                                                                    
                                                                                       Jan Rybář SJ 
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Mariánská poutní místa 
76. Chomutov – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
Chomutov leží na levém břehu 

říčky Chomutovky v Chomutovsko-
teplické (mostecké) pánvi při úpatí 
Krušných hor. První zmínka o 
Chomutově pochází z 29. března 1252, 
kdy Bedřich Načeradův z Chomutova 
daroval městečko řádu německých 
rytířů, kteří zde roku 1264 zřídili svou 
komendu.  

V centru města se dochovalo 
množství historických památek, které 
tvoří památkovou zónu. Při 
severozápadní straně náměstí stojí 
budova původní řádové komendy 
(později zámku), která je od roku 1607 
městskou radnicí. K radnici přiléhá 
nejcennější stavba ve městě, raně 
gotický kostel sv. Kateřiny, dokončený 
roku 1281. Na protější straně severní 
části náměstí stojí pozdně gotický kostel 

Nanebevzetí Panny Marie a v jeho těsné blízkosti 53 m vysoká Městská 
věž (věž dostala svou současnou podobu v letech 1873-1874), která v letní 
sezóně slouží jako vyhlídka. Při jižním konci náměstí stojí raně barokní 
kostel sv. Ignáce. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie patří mezi nejcennější a 
nejkvalitnější pozdně gotické stavby v severních Čechách. Na tomto místě 
již dříve stával polodřevěný kostel datovaný k roku 1290. V průběhu 14. 
století byl přestavěn, a právě z tohoto období pochází nejstarší část 
dnešního objektu – zdivo presbytáře a sakristie. Později, roku 1357, se stal 
kostelem farním. Ovšem již v roce 1421 byl kostel poškozen husity, dobytí 
města provázel masakr více jak 2 000 obyvatel. 

Práce na obnově kostela v trojlodní gotický chrám začaly až roku 
1516 za podpory tehdejších držitelů města – rodu Veitmilů. O devět let 
později však dochází k požáru a budova je tak dokončena až kolem roku 
1542. Další požár objekt zachvátil v roce 1598, kdy ostatně vyhořelo téměř 
celé město, a chrám tak bylo nutno znovu opravit. V průběhu třicetileté 
války byl kostela celkem třikrát vyloupen a většina vybavení odvezena či 
zničena. Polozbořená stavba byla opravena teprve roku 1662, kdy se 
zároveň stala i kostelem děkanským.  

Z historického kalendá ře 
 
1.května 1716 hrabě Špork uvedl do Prahy sestry celestinky, 

které si v dnešní pražské Jindřišské ulici zřídily 
svůj klášter (305 let) 

1.května 1881 se narodil Pierre Teilhard de Chardin, francouzský 
jezuita (140 let) 

1.května 1981 zemřel Dominik Pecka, český katolický filozof  
(40 let) 

2.května 1366 pražská arcidiecézní synoda se rozhodla slavit 
svátek sv.Zikmunda jako zemského patrona 
v Českém království. Jeho ostatky přivezl 
z Burgundska císař Karel IV. roku 1365, dnes jsou 
uloženy v katedrále sv. Víta (655 let) 

6.května 1346 papež Klement VI. Vyhlásil na žádost císaře Karla 
IV. ochrannou bulou zabezpečení Svatováclavské 
koruny. Za její zcizení stanovil trest exkomunikace. 
V bule je uvedeno, že Karel IV. korunu zasvětil a 
daroval sv. Václavu (675 let) 

13.května 1981  byl spáchán atentát na papeže Jana Pavla II.  
(40 let) 

15.května 1931 vydal papež Pius XI. sociální encykliku 
Quadragesimo anno, v níž formuloval základy 
stavovského uspořádání společnosti a odmítl třídní 
boj (90 let) 

19.května 1611 se narodil bl. Inocenc XI. (Benedetto Odescalchi), 
římský papež v letech 1676 až 1689 (410 let) 

22.května 1851 se narodil Antonín Cyril Stojan, olomoucký 
arcibiskup v letech 1921 až 1923 (170 let) 

25.května 1801 zemřel Ferdinand Kindermann, sedmý litoměřický 
biskup v letech 1790 až 1801 (220 let) 

31.května 1431 upálena Jana z Arku, v roce 1920 svatořečena 
(590 let) 

 
1.května 1951 pro Československo zahájila vysílání rozhlasová 

stanice Svobodná Evropa (70 let)  
26.května 1936 na řece Dyji zahynulo 31 dětí z Rakvic (85 let)  

 
 

Uzávěrka p říštího čísla je 29. kv ětna 2021 
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OKO EKUMÉNY 
 
Nikolaj Berďajev: Pokušení královstvím 
 

Celý problém království souvisí s tím, že člověk je předurčen 
k tomu, aby kraloval. A tak člověk hledá své království, posedlý touhou po 
něm. Hledá své království, vynakládá své síly na jeho zbudování, ale toto 
království z něj činí otroka. Ne vždy to postřehne a sladké otroctví se mu 
nezdá být otroctvím. Své vytoužené království ztotožňuje se světovou 
jednotou, s konečným sjednocením lidstva. 

Pokušení královstvím je jedním z těch, jež zavrhl Kristus na poušti. 
Ďábel mu ukázal z vysoké hory „všechna království světa i jejich slávu“ a 
vyzval ho, aby se jim klaněl. Kristus zavrhl toto pokušení a zavrhl je navždy 
a platilo všem královstvím světa. Křesťané nenásledovali Krista a uctívali 
království, protože rouhačsky směšovali a spojovali království Kristovo 
s královstvím tohoto světa. 

Kristus vyzýval především k hledání království Božího a jeho 
pravdy. Křesťané však hledali všechno, co se jim hodilo; polekali se, že 
hledáním království Božího způsobí zkázu královstvím světa. V tom 
křesťané opravili Krista. 

„Říše císařova“ se nikdy nesmířila s tím, že by „království Boží“ 
mělo být autonomní oblastí, ale vždy od něj vyžadovala služby, vždy se ho 
snažila proměnit ve svůj nástroj. Říše císařova trpěla křesťanství, pokud se 
jí přizpůsobovalo a posluhovalo. Za to mu darovala nejrůznější privilegia. 

 
Lubomír Hole ček 

 
Narodil se 9. února 1946 v Kolíně 

a v 60.letech minulého století patřil ke 
studentským vůdcům. Pro své kritické 
názory byl v roce 1967 vyloučen z ČVUT a 
povolán na vojnu. Na jaře roku 1968 se 
mohl vrátit a přestoupil na studium 
filozofie. Stal se představitelem Svazu 
vysokoškolských studentů Čech a Moravy. 
V dubnu 1970 byl znovu vyloučen ze 
studií. Začátkem května 1976 jej srazilo 
auto, které vjelo na tramvajovou zastávku 

u Invalidovny. Po dvou dnech (7.května 1976) zemřel v nemocnici. Viník 
nehody údajně nebyl potrestán. 

R. Jozíf  

Přibližně po sto letech však opět zasahuje do jejího vývoje válečný 
konflikt (sedmiletá válka) a i tentokrát byl objekt vyloupen a poškozen. 
Roku 1810 pak dochází ke zrušení hřbitova, který svatostánek obklopoval, 
avšak na kterém se již od 15. století nepohřbívalo.  

Jedna z dalších rekonstrukcí proběhla i v letech 1873-1874 a právě 
tehdy nechal děkan opatřit chrám barevnými okny. Další zajímavou 

událostí v historii kostela Nanebevzetí 
Panny Marie je zemětřesení roku 1899, 
které způsobilo uzavření objektu až do 
roku 1911 z důvodu hrozby zřícení.  

Poslední významná úprava pak 
byla provedena v letech 1913 až 1915, 
kdy vznikl dnešní západní 
pseudorenesanční štít. V chrámu je dnes 
k vidění hlavní barokní oltář z roku 1723 
s pozdně gotickou sochou Madony, dále 

například barokní lavice, novogotické varhany a na západní kruchtě výjevy 
šestnácti světců (směrem od hlavního oltáře: svatý Václav, sv. Jan 
Nepomucký, sv. Vít, sv. Erasmus, sv. Eustach, sv. Diviš, sv. Markéta 
Antiochijská, sv. Pantaleon, sv. Barbora, sv. Kryštof, sv. Kateřina 
Alexandrijská, sv. Blažej, sv. Jiljí, sv. Jiří, sv. Akátius a sv. Cyriak). 

Vybral R. Jozíf 

 
Panna Maria Svatotomská 

 
 V letech 1735 - 1736 dal převor 

brněnských augustiniánů Ondřej Zirkl obraz vsadit 
do stříbrného rámu a vyzdvihnout na nový stříbrný 
oltář, který vytvořili v Augsburgu stříbrník Johann 
Georg Herkomer a jeho bratr sochař Johann Jakob 
Herkomer mladší. Při ceremoniálu papežské 
korunovace dne 10. května 1736 obraz zlatými 
korunkami slavnostně korunoval olomoucký biskup 
a kardinál Wolfgang Hannibal von Schrattenbach 
jako třetí mariánskou ikonu v českých zemích. Za 
josefinských reforem roku 1783 byli augustiniáni 
nuceni přemístit svůj klášter i s Madonou do 
kostela Nanebevzetí Panny Marie zrušeného 
kláštera cisterciaček na Starém Brně, kde je 
zázračná madona uctívána dodnes na hlavním 
oltáři. 

Vybral R. Jozíf 
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MODLITBA VELKÉ TEREZIE  
 

Církev v Evropě ztrácí na své věrohodnosti, způsobené 
neakceptovatelným chováním své vrchnosti, Martin Luther uveřejňuje 
95 Tezí o novém nahlédnutí Evangelia a Anglie opouští katolickou 
církev kvůli králi, který chce být „papežem“ i králem zároveň. Píše se 
16. století. 

V obdobích, kdy selhává církevní instituce, vyrůstají z potřeby 
lidí nové charizmatické proudy, nová řeholní společenství a jedinci, 
kteří svým čistým poznáním a přesvědčivým způsobem života ukazují 
nové cesty. 
 
Takovým člov ěkem byla i svatá Terezie narozená 28. b řezna 1515 ve 
špan ělské Ávile. 
   

Nedávno se mi dostala do ruky kniha, která předkládá výběr 
textů z děl Terezie. 

Kniha je věnována modlitbě, o praktickém přístupu k ní, o 
důležitosti, o mystériu, o jejím vnitřním prožívání a dalších 
zkušenostech této nadčasové řeholnice. 
   
Na začátku knihy Terezie píše: 
 

Modlitba není mluvením 
….některým osobám Pán nepřestává vnukat svaté touhy, jež 

dojímají srdce, a dává jim světlo, aby poznaly marnost světa a své svaté 
království, a uvádí je do modlitby klidu, avšak ony se staví hluchými. 

Lpí tak na ústních modlitbách, a odříkají jich tolik, jako by si 
myslely, že se jich musí pomodlit každý den určitý počet, a proto se snaží 
splnit to co nejrychleji. 

Vy se však sestry toho varujte! …jediné slovo otčenáše pronesené 
tu a tam má mnohem větší cenu, než odhrkáte-li jej mnohokrát celý. 

…A má-li někdo zvyk mluvit s Boží Velebností jako s nějakým 
otrokem, spokojen s tím co mu přijde na jazyk, nebo co se naučil 
nazpaměť, protože se to už mnohokrát modlil – to nepovažuji za modlitbu, 
a kéž Bůh nedopustí, aby se tak někteří křesťané chovali. 
---------------------------  
      Často prosíme „všechny svaté“ aby za nás orodovali, ale učíme se od 
nich……?!   
                                                                        

                                                                           Marie Večeřová 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
jako křesťané prožíváme Velikonoční události, Vzkříšení Ježíše Krista, 
každým slavením mše svaté. Věříme tomuto Životu a Pravdě a máme 
dobrou vůli skrze Něho hledat cestu našeho života. 
Letošní Velikonoce v pandemii jsme na rozdíl od jiných farností prožili 
relativně klidně a díky malému počtu věřících jsme mohli slavit velikonoce 
stejně, jako vždy. Jsme tedy bohatí a posilnění. 
                           
ANKETNÍ OTÁZKA  
---------------------------------- 
JAK PŘEDÁVÁTE POSELSTVÍ VELIKONOC MIMO ST ĚNY KOSTELA? 
 
Pokud se budete chtít zapojit do ANKETY a zveřejnit svoji odpověď na 
stránkách Anděla, pošlete odpov ěď do 15. 5.  e-mailem na adresu  
marivecerova@seznam.cz    
 
V případě, že nemáte možnost e-mailu, vho ďte odpov ěď do schránky 
označené ANKETA v zadní části kostela. D ěkujeme. 

 

CHVÁLA   CHVÁLY 
Můj dědeček často říkal: „U nás doma se nechválilo. Byly 

povinnosti a ty byly samozřejmé, bez nároku na pochvalu.“ 
A tak mnozí rostli bez toho, aby věděli, jestli to, co udělali, bylo 

někomu k radosti, k potěšení nebo si toho nikdo ani nevšiml. A vzory se 
opakovaly. Ale takovému bytí něco scházelo… Důležitá ingredience 
k rozvoji člověka. 

Pochvala je totiž velmi důležitá. Je jako ranní rosa, která nedovolí, 
(ani v úpalu nastávajícího dne) aby rostlina úplně uvadla. 

Myslím, že potřeba chválit je lidskou pohnutkou člověka, který se 
sám cítí být milovaný a připomíná prvotní Boží požehnání člověku – 
DOBREM. 

A to DOBRO se má rozdávat, stejně jako požehnání, které má 
s pochvalou něco společného. 

Pochvalou dáváme najevo, že si druhého všímáme, že vnímáme 
jeho snahu a že nám jeho konání není lhostejné. A požehnáním mu 
připomínáme, že o něm ví Bůh, který ho miluje. 

Obojí má kladný náboj a ten často bývá příčinou lidské proměny. 
 
P.S. Ovšem, o všem se dá ještě diskutovat  !   

                                                                                         Marie Večeřová  
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bytostný základ má náboženská zkušenost odpovídá teologie, že je ve 
stvořeném bytí a je v něm podřízení Kristu. Jak se zkušenost jevila 
v dějinách spásy? Zřejmě nezávise na lidském pokroku, v dějinách 
lidského pokolení představuje náb. zkušenost dar, není výdobytkem 
svobody, ale darem spojeným s tajemstvím stvoření.   

Tématu Jednota zkušenosti a mnohost náboženství věnuje autor 
celkem malý prostor. Náb. zkušenost se skoro vždy projevuje uprostřed 
náboženství, vtiskuje zkušenosti svůj ráz a ovlivňuje její viditelné projevy. 
Různá náboženství v průběhu dějin mají specifické projevy. Zkušenost se 
projevuje ve všech náboženstvích, ale žádném se nevytváří dokonale. 
Přesto lze mluvit o jednotě zkušenosti. Základní jednotě v Kristu. V této 
oblasti teologie přejímá výzkum od jiných disciplín: dějin náboženství, 
národopisu a etnologie. Náboženství je podstatný prvek každé kultury. 
Otázka náboženské zkušenosti bez náboženství   míří k ateistické kultuře. 
Podle autora otázka velmi ožehavá, kdy se mluví o bezejmenných 
křesťanech uprostřed náboženství bez Krista. V této souvislosti autor 
důrazně upřesňuje, že nebude mluvit o křesťanství. Teologie (Nostra 
astate) odpovídá, že se o přítomnosti náboženské zkušenosti 
v ateistických kulturách neuvažuje, i když buddhismus je uváděn jako 
náboženství.  

Dokončení příště, Mgr. Jindra Junová 

 

Emil Kapaun   
*20.4. 1916 Pilsen (Kansas), USA, †23.5. 1951 Pyokdong, KLDR 

 
Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který 

v roce 1951 zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji. Jeho služba ale 
zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. V současné době probíhá 
proces jeho blahořečení. 

R.Jozíf 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ve všech v ěcech si zachovej svobodu ducha a sleduj, kam t ě 
Duch vede. 

                                                                        Ignác z Loyoly  
 

POHLED ZVENČÍ 
 
Hledej nejprve Boží království 
 

Z víry, která je důvěrou a oddaností Ježíši Kristu a která je dána 
v jeho nabádání ve slovech horského kázání „hledejte především království 
Boží a spravedlnost jeho a ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,33) se stalo 
mnohdy pouhé rozumové přijímání toho co církev učí. Křesťanství bývá 
často přijato pouze povrchně. V Pánu Ježíši pak vidíme jen svého 
pomocníka, a ne však svého Spasitele a Pána a sloužíme mu jen obřady a 
nikoli životem.  Co Ježíš myslí hledáním Božího království?    

V moderní době lidská morálka funguje (pokud vůbec) jako 
pragmatická směrnice rozumného egoismu, neboť aby člověk uspokojil 
svůj zájem, je nucen být falešně ctnostný; ctnost je prostředek dosažení 
společenského úspěchu, uznání a blahobytu. Osobní morální odpovědnost 
před absolutnem byla z člověka sňata. 

Také církevní náboženská etika, která slibuje člověku za ctnost 
v pozemském životě odměnu a blaženost v životě posmrtném, buduje 
morálku na přirozeném lidském úsilí o štěstí. Podle této logiky uvažují ti, 
kdo zakládají mravní pohnutky na duchovním uspokojení, které má člověk 
z vědomí z vlastní ctnosti nebo své vnitřní spokojenosti, že kolem sebe šíří 
radost a lásku. 

Ani jedno ani druhé není čistota morálního motivu ve smyslu slov 
Ježíšových. Princip toho či onoho druhu zainteresovanosti mravnost spíše 
podkopává a umenšuje všechnu její vznešenost – učí jen lépe kalkulovat 
Opravdové mravní naladění člověka ve smyslu Ježíšova příkazu spočívá 
v tom, že člověk plní svoji povinnost a neočekává odměny ani na tomto, 
ani na onom světě, neočekává ani vnější prospěch, ani vnitřní uspokojení a 
nepočítá s kompenzací. A i když je jediným zájmem člověka jeho snaha o 
velkou sebeúctu, o zjemnělý duchovní zájem, stejně je tu motivem 
sebeláska a ješitnost. Skutečně morální způsob myšlení není sebeopojení, 
ale sebekritika před nesmírným úkolem, který je člověku uložen. 

Sama morálka rozhodně nepotřebuje ideu jiné bytosti nad 
člověkem, stačí si sama, má své zvláštní důvody. Neboť pozorujeme-li 
opravdu mravní čin, odloučený od veškerých zájmů prospěchu, pak je 
takový čin pro nás daleko přitažlivější než stejný čin, avšak uskutečněný 
z osobního zájmu. 
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Příklad skutečně mravního jednání a motivu povznáší duši a budí 
přání, abychom jednali rovněž tak. Čistá představa povinnosti a vůbec 
mravního zákona, má mocnější vliv na lidské srdce než všechny ostatní 
podněty. Je potřeba mít větší víru v člověka než dnes, kdy se předpokládá, 
že jsou lidé schopni jednat mravně jen z osobního zájmu.   Zrodil-li se Bůh 
v člověku (od Abrahama), pak důvěřujme člověku jako morální bytosti a 
počítejme s duchovní účinností jeho skutečně mravních motivů. 

Jen když se bude člověk řídit opravdu morálními motivy, a ne 
chytrostí nebo obavou před nepříznivými následky, když bude autoritou 
sám sobě, když bude o nutnosti jednat dle mravních zásad přesvědčen ve 
svém nitru, může se člověk stát pánem nad svou přirozeností, může se 
stát skutečně svobodný v souladu s životem Ježíše. 

                                                                             Jan Svatoš 

 

Vladimír Boublík: Teologie mimok řesťanských náboženství 
Pokračování z minulého čísla 

 
Další průzkum zaměřuje autor na Boha náboženské zkušenosti. 

Nábož. zkušenost přijímá Boží existenci a hledá vztah s Bohem. Zde se 
objevuje nový pojem „posvátno“ (R. Otto) a zkušenost „posvátného“, 
protože jméno Bůh nenajdeme ve všech náboženstvích.  Autor je 
přesvědčen, že je důležitý obsah náb. zkušenosti „posvátného“ a zde jsou 
největší rozdíly v pohledu na tento jev. Pozornost věnuje imanenci a 
přesažnosti „posvátného“ a uvádí, že udržet mezi nimi rovnováhu je velice 
obtížné. Imanence se týká převážně východních náboženství a přesažnost 
monoteistických náboženství.  Teologie může vylíčit opravdový pojem 
přesažnosti Stvořitele. Dále upozorňuje na rozdíl mezi „posvátnem“ a 
posvátností tvorů, vymezuje „posvátno“ jako Druhý ve smyslu, že Stvořitel 
se chce setkat se všemi, žije pro ně a chce být Druhý.  

 Náboženskou zkušenost jako mysterium tremendum zachycuje ve 
dvojí podobě se služebným a spásným rozměrem a obě se vyznačují 
závislostí: tvor závisí na Bohu ve všem.  Posvátná bázeň má v náboženství 
velmi důležitý rozměr. Umocňuje vědomí hříchu a pocit viny. Takový postoj 
může být podvědomý, jak se to možná děje u dnešního lidstva, jež je ve 
stavu společného útěku od Boha1... Na druhé straně se stane tajemství 
„posvátna“ vytržením okouzlením, když se díky náb. zkušenosti člověk 
přiblíží a setká s Bohem. V této kapitole Boublík líčí autenticky nejniternější 
zážitky člověka ve vztahu s Bohem. Člověk je stvořen jako zdroj lásky 
k Bohu a v naprostém odevzdání se, člověk odpovídá na jeho povolání 
                                                           
1 Tamtéž, str. 105. 

k lásce a ke společenství s ním. Zmiňuje i bolestnou záhadu, že Bůh je 
láska, povolává nás k lásce a chce s námi žít, přesto se člověk hledající 
Boha často ocitá v naprosté temnotě a samotě a cítí se se svou láskou 
opuštěn. Tato samota, ale není vždy plodem hříchu. V každé náboženské 
zkušenosti se tedy uskutečňuje jisté pohoršení. Jsou to zejména smrt a 
utrpení.  Boublík užívá originální pojem „budoucnost“ v jiném než obvyklém 
významu toho slova, a to v souvislosti pro věci poslední, kdy se uskuteční 
stav spásy. A budoucnost jako osvobození od zla a hříchu, které nás 
zotročuje. Zdůrazňuje, že závěrečné osvobození nezávisí na člověku, ale 
jedině na Bohu.  Dále zkoumá nicotu, utrpení a hřích člověka. Potud o náb. 
zkušenosti, která, jak autor píše, se dá zkoumat i náboženskými vědami a 
filosofií… 

Pravá teologická práce začíná, když se v náboženské zkušenosti 
hledá projev tajemného otevření se Kristu, a právě pouze teologie může 
potvrdit, že lze tuto náboženskou zkušenost sledovat očima víry? 2 Podle 
autora je to choulostivá otázka.  V posledních letech se názorů na toto 
téma sešlo několik, ale k žádné adekvátní řešení se dosud nenašlo. 
Boublík zde nabízí vlastní řešení, které je podloženo některými výsledky 
v této oblasti. Teologie doporučuje opatrnost, aby se nezkreslila 
skutečnost, že spása uskutečněná v ukřižovaném a zmrtvýchvstalém 
Kristu je zdarma daná. Ale očekávání netvoří právo na příchod Krista, ani 
nevede člověka ke spáse, ale tajemně vyjadřuje podřízenost stvořeného 
bytí Kristu. 3 Boublík vysvětluje opodstatněnost pojmu „očekávání“ (vykládá 
čas před vtělením jako očekávání toho, kdo měl přijít) a jsou různé druhy 
očekávání, např. očekávání církve, celé stvoření očekává svou 
budoucnost. Důležitá je citace, která v kostce charakterizuje téma 
Očekávání Krista: Lidské pokolení má společné počátky, protože je 
stvořeno v Kristu, má společnou budoucnost, protože je připraveno pro 
Zmrtvýchvstalého, má společné dějiny, jejichž sedem je Kristus4.  A ve 
zkratce a poeticky vyjadřuje credo: Lidé věří v lásku, v budoucnost lásky, 
očekávají příchod lásky, očekávají Krista…i když jsou ponořeni 
v nenávisti5. Teologické vysvětlení v tomto nachází tajemné vlastnictví 
společné všem druhům náb. zkušenosti. Kristus budoucnost světa se 
očekává ve všech náboženstvích. 

Autor si pokládá teologické otázky v souvislosti s původem náb. 
zkušenosti. Počátky zkušenosti ve světě tajemství stvoření a spásy, člověk 
zřejmě zakusil mimo náboženství, v osobním životě. Na otázku, jaký   
                                                           
2 Tamtéž, str. 155. 
3 Tamtéž, str. 157. 
4  Tamtéž, 171. 
5  Srov., 171. 


