
Zářící srdce
ročník 2016
Nejsvětější

Srdce Ježíšovo
Občasník ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem

Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Milí farníci,

opět po čase se nám dostává do rukou vydání farního občasníku. A to
právě v měsíci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Srdce, kterému v historii
naší farnosti byla vždy vzdávána náležitá úcta. Svědčí o tom i původní
název farního zpravodaje „Zářící srdce“, ke kterému se opět vracíme.

V tomto čísle pan Smrčina objasňuje, proč tento název. V dnešním
světě, ve kterém je tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě
ženy, muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi
stará, a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po
pomstě, předsudky ani nenávistí. Toto srdce touží jen po jediném: lásku
rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí
lidské utrpení, a když vidí lidskou nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které
chce rozdávat útěchu, naději a odvahu (H. J. Nouwen).

Věřím, že i tento tištěný příspěvek, bude takovou pomocí pro nás, abychom pochopili
a porozuměli lásce Božího syna k nám, v našich všednostech, životních zápasech a růstu
naší víry. Přeji vám také, krásné léto, a vyprošuji mnoho milostí Božích.

Váš Otec Pavel

Farnost zářícího srdce
Své první dojmy po přestěhování do farnosti Lysá nad Labem jsem před devíti roky vyjádřil
v příspěvku pro internetový časopis Skleněný kostel, v němž jsem mimo jiné napsal:

Co bych rád na té – dnes již naší – farnosti závěrem zvláště vyzdvihl, je úcta k Nejsvětěj-
šímu Srdci Páně, jehož obraz je umístěn nad svatostánkem. A zde se také koná pravidelná
eucharistická pobožnost po mši svaté o každém prvním pátku v měsíci, spojená s modlit-
bou Korunky k Božímu milosrdenství podle přání Pána Ježíše, který je sdělil sv. Faustině
Kovalské.

Já i moje žena jsme rádi, že nás do svého středu v právě končícím roce přijala farnost
Lysá nad Labem, jejíž bulletin nese pro ni charakteristické označení Zářící srdce.

O pět let později jsem v tomto bulletinu, jehož název se mezitím (pro mne trochu
nesrozumitelně) změnil na „Srdce farnosti“, opět zamýšlel nad úctou k Ježíšovu Srdci
u nás:

Úcta k Srdci Páně patří ke staleté tradici naší farnosti. Svědčí o tom historické prameny
i vnitřní a vnější výzdoba farního chrámu. Tato úcta zde překonala i různá omezení nařízená
za vlády císaře Josefa II., jakož i v obdobích nesvobody v letech 1939 až 1945 a 1948 až
1989.
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Na prahu Roku víry, vyhlášeného Svatým otcem Benediktem XVI., bychom se měli za-
myslet nad tím, jak tuto farní tradici nejen udržet, ale i prohloubit. Zejména se účastněme
v hojnějším počtu prvopáteční mše svaté a následné adorace Nejsvětější svátosti spojené
s obnovou zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Páně. Zasvěťme mu své rodiny a domy. Vyu-
žijme bohaté nabídky nové náboženské literatury, popř. i jiných způsobů osvěty, abychom
poznali, že tyto formy náboženské úcty nejsou nějakým archaismem, ale jsou stále živé,
a dokonce velmi aktuální.

Dnes bych k tomu, po dalších více než třech letech, dodal, že se farní tradice úcty
k Ježíšovu Srdci nejen udržuje, ale došlo i k potěšitelnému rozšíření prvopáteční adorace
Nejsvětější svátosti na všechny pátky v měsíci. Vzniklo také nové místní společenství
Sekulárního františkánského řádu, jež rozvoj takovýchto tendencí rovněž podporuje.

Měli bychom však, v duchu výzvy Svatého otce Františka, využít příležitosti Roku
milosrdenství k hojnější účasti na eucharistických pobožnostech a k individuálnímu prak-
tikování úcty k Ježíšovu Srdci ve svých rodinách a domech. Jan Smrčina OFS

Rok milosrdenství a Ježíšovo Srdce
Dne 8. prosince 2015 zahájil papež František Rok milosrdenství a krátce poté se ve své
promluvě 29. prosince zamyslel nad symbolem Božího milosrdenství, za nějž označil
Ježíšovo Srdce. Uveďme zde některé myšlenky z této Františkovy promluvy:

Srdce je jedinečným symbolem Božího milosrdenství, středem a zdrojem, z něhož prýští
spása celému lidstvu.

Ježíšovo srdce v Písmu
V evangeliích nacházíme různé zmínky o Ježíšově Srdci, například v úryvku, kde Kristus
sám praví: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt
11, 28–29). Základním je pak podání Kristovy smrti podle Jana. Tento evangelista totiž
dosvědčuje, co viděl na Kalvárii, kde voják probodl Ježíšovi bok těsně po jeho smrti kopím
a z této rány vyšla krev a voda (srov. Jan 19,33-34). Jan v této zdánlivě bezvýznamné
příhodě rozpoznal naplnění proroctví: ze srdce Ježíše, Beránka obětovaného na kříži,
proudí odpuštění a život všem lidem.

Milosrdenství je síla, která křísí
Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment; je to síla, která dává život a křísí člověka!
Říká nám to také evangelijní epizoda s vdovou z Naimu (Lk 7, 11–17). Ježíš spolu se svými
učedníky přichází do Naimu, galilejské vesnice, právě ve chvíli konání pohřbu. Ke hřbitovu
je nesen chlapec, jediný syn jisté vdovy. Ježíšův pohled hned spočívá na plačící matce.
Evangelista Lukáš říká: „Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto.“ Tímto „soucitem“ je Boží
láska k člověku; je to milosrdenství, tedy postoj Boha ve styku s lidskou ubohostí, naší
nemohoucností, naším utrpením, naší úzkostí. Takto nás miluje Bůh, říká Písmo.

A co je plodem této lásky, tohoto milosrdenství? Život! Ježíš řekl vdově z Naimu: „Ne-
plač!“, pak oslovil mrtvého chlapce a vzkřísil jej jakoby ze sna (Lk 7, 13–15). Představme
si tu krásu: Boží milosrdenství dává člověku život, křísí jej ze smrti.
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Ježíšovo milosrdenství a my
Pán i na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; nezapomínejme na to. Stále nás milosrdně
očekává. Nemějme strach se k Němu přiblížit! Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje
vnitřní rány, svoje hříchy, vždy nám odpustí. Je čirým milosrdenstvím. Jděme za Ježíšem!

Z historie úcty k Ježíšovu Srdci
Náznaky úcty k Ježíšovu Srdci se objevují již v křesťanském starověku, např. u sv. Anselma
(1033–1109).

Ve 13. století Pán ukázal sv. Luitgardě (1182–1246) krvácející ránu ve svém boku
a ztotožnil se se svým Srdcem. Sv. Gertruda (1256–1302) sepsala litanie k Srdci Ježíšovu
a její spolusestra svatá Mechtilda (1241–1299) se klaněla Ježíšovu Srdci v jeho božství
i lidství ve chválách a díkůvzdání. Od té doby bylo tělesné Ježíšovo srdce vnímáno jako
symbol lásky Vtěleného Slova k Bohu Otci i k lidem. Úcta k Ježíšovu Srdci se současně
přenesla k františkánům. – K tomu, co zahlédl sv. František z Assisi (1182–1226) a sv.
Antonín z Padovy (1195–1231) při meditacích o Kristově utrpení, se hlásí i sv. Bonaventura
(1221–1274): „Budeme ti tedy stále blíž, Ježíši, protože již pouhá vzpomínka na tvoje
Srdce nás naplňuje radostí.“

Ve 14. století se úcta k Nejsvětějšímu Srdci dále šířila také zásluhou dominikánů, např.
bl. Jindřicha Suso (1295–1366). Věřící se shromažďovali k pobožnostem a úcta k Ježíšovu
Srdci nebyla jen soukromou záležitostí.

Od 16. století se do šíření úcty k Ježíšovu Srdci zapojují také jezuité, například Petr
Canisius (1521–1597) – a rozšiřují ji po celém světě.

Významnou osobností, která se v 17. století zasazovala o šíření úcty k Ježíšovu Srdci,
byl sv. Jan Eudes (1601–1680), který o něm sestavil liturgické mešní texty a jeho dílo
i odkaz připravily církev na to, co následovalo.

Úcta k Ježíšovu Srdci byla zvláště posílena, když se v letech 1673 až 1688 Nejsvětější
Srdce Ježíšovo zjevovalo ve francouzském Paray-le-Monial řeholnici sv. Markétě Marii
Alacoque jako živé Srdce v Ježíšově těle, symbolizující Ježíšovu lásku k lidem. Tato
zjevení vtiskla pobožnostem specifický ráz smírného uctívání za hříchy vlastní i celého
světa a zasvěcování se Srdci Ježíšovu – a to zejména o prvních pátcích v měsíci. Pán Ježíš
sv. Markétě také sdělil četná zaslíbení pro ty, kdo budou takto žít v souladu s jeho láskou
– včetně příslibu bezpečného útočiště v posledních chvílích života.

V 18. století šířil úctu k Ježíšovu Srdci mimo jiné sv. Ludvík Maria Grignion, postupně
byla zaváděna památka Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v mnoha diecézích a v roce 1765 ji
ustanovil papež Klement XIII. pro celou církev.

V roce 1856 povýšil Pius IX. tuto památku na svátek a v roce 1889 Lev XIII. na
slavnost. V 19. a 20. století pak probíhá intenzivně zasvěcování osob, rodin, domů, různých
společenství, ale i národů a celého lidstva Ježíšovu Srdci a stavějí se s tímto zasvěcením
chrámy (např. Sacre Coeur v Paříži nebo v Praze na Vinohradech).

Dědeček
Při křtu jsem dostala jméno Markéta po sv. Markétě Marii Alacoque, řeholní sestře, jíž
Pán Ježíš svěřil úkol šířit úctu k Jeho Nejsvětějšímu Srdci. Vzpomínám si, že jsme se jako
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děti denně modlili s rodiči zásvětnou modlitbu rodiny Ježíšovu Srdci. Také první pátek
v měsíci – den zasvěcený smíru Nejsvětějšímu Srdci – byl ve farnosti, odkud pocházím,
pravidelně slaven mší svatou, adorací i hojně využívanou příležitostí ke svátosti smíření.
Jak jsem dorůstala, vnímala jsem potřebu přijmout ty dobré zvyky z dětství nově, tak
nějak skutečně za sebe. Zajímalo mě, co vlastně Pán Ježíš té mé patronce říkal. A tak jsem
narazila na tento Ježíšův příslib sv. Markétě: „Z nesmírného milosrdenství svého Srdce
ti slibuji, že má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních
pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí.
Mé božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.“ Toto velké
zaslíbení mě povzbudilo, abych to zkusila. Vždyť tady Pán Ježíš nabízí vlastně jistotu
spásy! To přece stojí za trochu námahy!

Když se mi podařilo naplnit těch devět prvních pátků, hned mě napadlo, že by se
třeba dalo toto zbožné úsilí obětovat ve prospěch někoho jiného. O tom sice Pán Ježíš nic
neříkal, ale přišlo mi, že by neměl nic proti.

Když jsem se rozhlížela kolem sebe, kdo by to tak nejvíc potřeboval, přišel mi na mysl
můj dědeček. Byl to hodný člověk, velmi dobrosrdečný a štědrý, rozený extrovert. Ale oč
víc byl otevřený vůči lidem, o to méně byl přístupný Bohu. Byl sice pokřtěný, ale postupně
ze svého života poztrácel všechno, co by ho s Bohem spojovalo. Zřejmě v tom sehrála
svou roli i nějaká špatná zkušenost s církví, nevím… Ale vím, že se jakémukoliv hovoru
o Bohu s obratností sobě vlastní obloukem vyhnul. S přibývajícím věkem bylo jasné, že
se krátí čas vhodný na nějakou změnu. Svěřila jsem tedy Pánu svou starost o jeho spásu
právě skrze pobožnost devíti prvních pátků.

Uplynulo pak ještě mnoho let a zdánlivě se nic nedělo. Dědeček stále setrvával v postoji,
že jeho se nic náboženského netýká. Jednoho horkého červencového rána přišla zpráva –
děda prodělal záchvat mrtvice a je hospitalizován. V jeho vysokém věku to byl značný
důvod ke znepokojení. Moje maminka – jeho dcera – mu chtěla být co nejvíce nablízku.
Naskytla se příležitost zúčastnit se katolické charismatické konference, která se v tu dobu
právě konala v Českých Budějovicích, kde byl děda v nemocnici. Mohla tak být u něj každý
den a ještě s podporou této intenzívní duchovní obnovy. Dědečkův stav byl víceméně
stabilizovaný, ale vzhledem k věku mohl nastat zvrat kdykoliv. Den před odjezdem,
posílena společnou modlitbou za celou situaci, vypravila se maminka navštívit svého otce.
Rozhodla se, že se ho zcela otevřeně zeptá, jestli si nepřeje návštěvu kněze. Riskovala, že
řekne ne. To by pak samozřejmě nemohla jednat proti jeho vůli. Musela však odjet a od
ostatních příbuzných, kteří byli dědečkovi nablízku, se rozhodně žádná pomoc v tomto
ohledu čekat nedala. Přímé otázce dědeček zcela nečekaně neuhnul, ale naopak několikrát
zopakoval, že by si přál, aby k němu kněz přišel. Návštěva kněze se uskutečnila a podle
jeho slov přijal dědeček kajícně a při plném vědomí svátost smíření, svátost nemocných
i svaté přijímání. Maminka s ulehčením odjela. Za dvě hodiny poté se dostavil další záchvat
mrtvice, dědeček upadl do bezvědomí a za dva dny zemřel. Co dodat? „Věrný je Hospodin
ve všech svých slibech a svatý ve všech svých činech!“ (Žalm 145) Markéta
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