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Svatí a světice Boží. 

 
Všichni svatí a světice Boží byli za svého pozemského života zcela obyčejní lidé.  

Začínali svoji cestu k Bohu jako každý jiný člověk. Jak řekl svatý Jan Maria Vianney: „Ne 

všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil“. Jejich cesty skončily v Boží 

náruči, a tak mohou být pro nás příkladem i nadějí, že svatost není nedostupnou ctností, že 

svatost je pro každého. 

Svatí jsou přátelé samotného Boha a učiníme – li si z nich naše přátele a přímluvce, 

mohou se stát prostředníky našich modliteb, proseb i díku vzdání   tak, jako samotná Panna 

Maria, sv. Josef i sv. Petr a Pavel. Kromě těchto „velikánů“ svatosti máme v našem lysickém 

kostele sochy, obrazy i vitráže dalších velkých světců tak, jak byly představeny v informacích 

o kostele. Čím více o nich budeme vědět, o to s větší důvěrou se k nim budeme obracet. 

 

Životopisy světců a světic. 
 
1.) Svatý Michael  - archanděl  - kdo jest jako Bůh  

 

Socha je umístěna nad hlavním oltářem uprostřed  

 

Je jeden ze sedmi duchů, kteří stojí nejblíže trůnu Božího.  

Je nejpřednější ze všech andělů. V boji proti Luciferovi a jeho 

odbojným příznivcům byl Michael nejhorlivějším obráncem 

Božím. Jeho válečným heslem bylo: Kdo jest jako Bůh? Zvítězil 

v hrozném zápase silou, kterou mu všemohoucí Bůh udělil. 

Lucifer a jeho přívrženci byli z výšin nebeských do hlubin 

pekelných svrženi a stali se hroznými ďábly. Boj mezi anděly 

nikdy nepřestal a nikdy nepřestane, pokud lidé budou na zemi. 

Svatí andělé se ujímají nás lidí a hledí nás proti zlým duchům 

chránit. Mocný kníže nebeský Michael byl dříve ochráncem 

národa izraelského. Když však Božský spasitel ustanovil Nový 

Zákon, stal se sv. archanděl Michael ochráncem sv. katolické 

Církve. Pokud Německo bylo katolickým, byl sv. Michael ctěn jako jeho ochranný patron. Na 

válečných praporech měli jeho obraz: zlatá křídla zdobila jeho tělo a byl zobrazován, jak 

bojuje s pekelným drakem.  Byl mu také Bohem vytknut úkol, aby umírajícím v hodině smrti 

pomáhal, za co jej vzývá svatá církev. Konečně pomáhá sv. Michael i duším na soudu Božím 

a drží vážky, na nichž se spravedlivě váží a duše do nebe se přivést snaží. Právě z těchto 

důležitých příčin se sv. Michael vroucně uctívá. Mnoho kostelů a kaplí je mu zasvěceno. 

V našem kostele drží vážky anděl.        

    Zobrazován je většinou jako okřídlený rytíř ve zbroji s kopím nebo mečem a štítem, 

přemáhající ďábla v podobě draka. 
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2.) Svatá Notburga - v nouzi chránící  
 

Socha je umístěna nad hlavním oltářem vlevo.  

Narozena v Rotenbergu v Tyrolích r. 1268. Roku 1285 

vstoupila do služeb na zámku. Jak jen mohla, dávala se svolením 

vrchnosti chudým zbytky od oběda. Nová paní byla lakomá a 

poručila, aby se zbytky krmil dobytek. Proto dávala ze svého. 

Jednou zjišťoval pán, co nese v zástěře. Bůh učinil zázrak, pán 

viděl v zástěře jen drtiny a ve džbáně kal. Byla přesto propuštěna a 

vstoupila do služby k sedlákovi v Ebenu. Vymínila si, aby mohla 

ve svatvečer neděl a svátků chodit na nešpory.  

Jednou však musela pracovat i v této době. Hodila srp do 

vzduchu a on zůstal tam trčet. U sedláka, kde sloužila se Boží 

požehnání blahodárně jevilo, za to na zámku se vedlo hůř a hůř. 

Když ale Notburga paní na zámku v nemoci ošetřovala a šťastnou 

hodinku smrti jí vyprosila, byla znovu přijata na zámek do služby.     

Zemřela po přijetí svatých svátostí 14. září 1313. Byla pochována v kapli sv. Ruperta 

v Ebenu. Na jejím hrobě se konalo množství zázraků. Mnozí poutníci si u něho vyprosili, 

zvláště v nemoci moru u lidí i u dobytka pomoc od Boha. V Ebenu byl vystavěn nový krásný 

kostel a tělo  sv. Notburgy leží v krásné rakvi od r. 1738 na hlavním oltáři. Papež Pius IX. 

potvrdil v roce 1862 její úctu. 

 

3.) Svatý Isidor ( asi 1070 – 10.5 1130) 

 

Socha je umístěna nad hlavním oltářem vpravo 

 

  Rolník ve Španělsku. Rodiče nemohli Isidora posílat do 

škol, ale dali mu něco důležitějšího. Do jeho srdce vložili 

zbožnost a lásku k Bohu a bližnímu. Stal se oráčem u 

madridského měšťana a oženil se s pobožnou pannou Marií 

Toribií. Žil s ní spokojeně. Ráno se vždy účastnil první 

bohoslužby a práci začínal a končil modlitbou. Při těžké práci se 

posiloval vzpomínkou na utrpení Páně. Byl obžalován, že pro 

skutky zbožnosti méně pracuje. Na hospodářovy výtky 

odpověděl, že nebude – li na jeho poli úroda stejná či hojnější, 

škodu nahradí. Bůh mu požehnal.  

Skromný a pilný Isidor se domohl majetku, kterým podporoval 

chudé. Příležitost k dobrým skutkům nikde nepřehlížel a žádná 

námaha ho neodradila. Nikdy nevyslovil rouhavá nebo neslušná slova. Zemřel na zimnici 10. 

května 1130. 15. května 1170 bylo jeho tělo vykopáno úplně neporušené a Bůh učinil na jeho 

přímluvu mnoho zázraků. Papež Řehoř XV. ho prohlásil za svatého.       

Maria Toribia  zemřela 8.10 1140 a je ctěna jako světice. Podezření proti manželské věrnosti 

vyvrátila přejitím řeky suchou nohou. 

Svatý Isidor je zobrazován v oděvu prostého venkovana  s atributy, charakterizu jící 

jeho povolání zemědělské nářadí.Oba jsou ochránci venkovanů – rolníků. 
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4.) Svatý Štěpán – ověnčený 

 
Socha je umístěna vlevo vedle hlavního oltáře  

 

Prvomučedník, byl žákem slavného učitele 

Gamaliela a jeden ze 72 učedníků Páně. Svatí 

apoštolové zvolili 7 jáhnů k ošetřování chudých 

a posvětili je vkládáním rukou a modlitbou, mezi 

nimi byl i svatý Štěpán. V jeho čistém srdci si 

Duch svatý našel příbytek a osvítil sv. Štěpána 

tak, že byl plný milosti a síly. Činil mnoho 

zázraků a obrátil mnoho židů na křesťanskou 

víru, takže se mnozí domnívali, že se blíží konec 

synagogy. Při rozmluvě nemohli ničeho namítat 

proti Duchu, který z něho mluvil a obžalovali jej 

u velerady, že se rouhá proti zákonu Božímu. 

Svatý Štěpán se hájil tak skvěle, že byli o jeho nevině přesvědčeni a uznali, že z něho mluví 

Duch svatý. Odvážně svým žalobcům do očí řekl, že Mesiáše ukřižovali a zavrhli a Duchu 

svatému se staví na odpor. Svatý Štěpán zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna Božího sedět 

po Boží pravici“. Zacpávali si uši, vrhli se na něj a s velkým křikem jej vyvedli za město, aby 

jej ukamenovali.. Když jej kamenovali, modlil se za své nepřátele: „ Pane, nepokládej jim to 

za hřích“. A při slovech:“ Pane Ježíši, přijmi duši mou“vypustil duši. Jeho ostatky jsou 

uloženy v chrámu sv. Vavřince v Římě.           

Zobrazován jako mladý jáhen s atributy palmou, knihou a kameny. 

 

5.) Svatý Vavřinec - vavřínem korunovaný  
Socha je umístěna vpravo vedle hlavního oltáře.  

 

Svatý Vavřinec (latinsky Laurentius), narodil se kolem roku 230 - 

zemřel 10. srpna 258 v Římě. Byl původem z města Huesca v 

tehdejší římské provincii Hispánie (dnešní Španělsko). Získal 

náboženské vzdělání od arcijáhna Sixta v Římě. Když se Sixtus v 

roce 257 stal papežem, Vavřinec byl ustanoven jáhnem a stal se 

odpovědným za spravování chrámové pokladny a za péči o chudé. 

Díky této službě je považován za prvního archiváře a pokladníka 

katolické církve a stal se proto patronem knihovníků. Za 

perzekuce vlády císaře Valeriána v roce 258 zemřelo velké 

množství kněží a biskupů, křesťané náležící ke členům senátu byli 

zbaveni majetku a vyhnáni. Svatý Sixtus II. byl jednou z prvních 

obětí pronásledování. 6. srpna 258 byl sťat.     

 Legenda citovaná sv. Ambrožem říká, že Vavřinec následoval papeže na jeho cestě na 

popraviště, kde údajně prohlásil "Kam jdeš, můj drahý Otče, bez svého syna? Kam spěcháš, 

svatý knězi, bez svého jáhna? Předtím jsi nikdy nepředstoupil před oltář bez svého 

služebníka, a nyní tak chceš učinit beze mne?" Papež mu údajně odpověděl: "Do tří dnů mě 

budeš následovat." Po smrti papeže Sixta II. požadoval prefekt římský, aby mu Vavřinec 

vydal bohatství chrámu. Sv. Ambrož jako nejranější zdroj legendy o sv. Vavřincovi píše, že 

Vavřinec požádal o tři dny, aby mohl shromáždit majetek chrámu. Sv. Vavřinec se snažil dát 

tolik majetku, kolik bylo jen možné chudým, aby tak zabránil jeho vydání prefektovi. Třetího 

dne se dostavil před římského prefekta a ukázal mu to, co považuje za největší bohatství 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/230
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/258
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Huesca
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_(instituce)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Perzekuce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtus_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9B%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Perzekuce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv._Ambro%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv._Ambro%C5%BE
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chrámu, a to chudé, zmrzačené, slepé a trpící. Jedna zpráva zaznamenává, že prohlašuje: 

„Chrám je skutečně bohatý, mnohem bohatší než váš císař.“ Díky tomuto činu otevřeného 

odporu bude umučen jako jeden z nejhorších zločinců. Svatý Vavřinec byl dle legendy 

umučen na železném roštu nad žhavým uhlím. Jeho individuálním atributem je rožeň. 

K němu přistupují někdy kniha, palma, váček s penězi a chléb. 

6.) Panna Maria  

Panně Marii máme zasvěceno několik soch, zvon na věži, několik obrazů a vitrážní okno proti 

bočnímu vchodu do kostela. Maria, někdy též Marie, matka Ježíše z Nazareta byla příbuznou 

Alžbětinou. Bydlela v Nazaretě s rodiči a byla zasnoubena Josefovi z 

Nazaretu, který stejně jako Maria pocházel z rodu židovského krále 

Davida. Šest měsíců po Alžbětině početí se Marii zjevil archanděl 

Gabriel a pozdravil ji slovy, které se staly základem modlitby 

používané dodnes mezi vyznavači mariánského kultu: „Buď zdráva, 

milostí zahrnutá, Pán s tebou.” a oznámil jí, že se stane matkou 

zaslíbeného Mesiáše, ačkoli zůstane pannou. Maria se podrobila Boží 

vůli se slovy: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého 

slova.“ Poté se vydala na dalekou cestu navštívit svojí těhotnou 

příbuznou Alžbětu, která žila se svým manželem Zachariášem. Hned 

jak vešla do jejich domu a pozdravila Alžbětu, ta jí vzdala úctu jako 

matce svého Pána a Maria jí odpověděla chvalozpěvem na Pána, známým jako Magnificat. Po 

třech měsících se Maria vrátila domů do Nazareta. Jejímu snoubenci Josefovi se zjevil ve snu 

anděl, který mu oznámil: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, 

neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého“. Josef si ji pak vzal k sobě, navzdory tomu, že 

byla těhotná. Mezitím Augustův výnos o sčítání lidu stanovil, aby každý odešel do svého 

rodného města a dal se tam zapsat. Proto se Josef s těhotnou  Marii vydal na cestu do 

Betléma. V hostinci nenašli ubytování, protože město bylo plné lidí a tak byli nuceni přespat 

ve chlévě. Tak se stalo, že se Ježíš narodil v Betlémě.  Následuje přinesení Ježíše do chrámu, 

útěk do Egypta, protože král Herodes usiloval Ježíšovi o život. Po jeho smrti se usadili v 

Nazaretě Z dalších 30 let života zaznamenávají  evangelia pouze pouť do Jeruzaléma, 

když bylo Ježíšovi 12roků. O Marii se dovídáme, když Ježíš začíná veřejně působit. Při 

svatbě v galilejské vesnici zvané Kána, kde na Mariinu žádost činí Ježíš první zázrak - 

proměňuje vodu ve víno. Spolu se sv. Janem a několika ženami plakala pod křížem, na kterém 

byl její syn Ježíš ukřižován. Motiv Marie s mrtvým Ježíšovým tělem na klíně je častý v umění 

(tzv. Pieta). Poslední zmínka o Marii v bibli pochází z popisu očekávání slíbeného Ducha 

svatého, kdy se s apoštoly modlila po Ježíšově nanebevstoupení. Existuje celá řada poutních 

míst, která jsou spojena se zjeveními či zázraky Panny Marie a jsou hojně navštěvována. Řada 

z nich náleží mezi nejvýznamnější poutní místa svých zemí nebo i kontinentů.  

 O smrti Panny Marie a o jejich okolnostech nás písmo svaté nepoučuje. Je však 

zbožné podání, že zemřela v sobotu 14. srpna roku 46. Svatí apoštolové ji sami pochovali 

v zahradě Getsemanské. Z toho hrobu prý stále zaznívaly chvalozpěvy o královně panen. 

Apoštolové se spolu s věřícím lidem u hrobu střídali a spolu s anděly po 3 dny královnu nebes 

zpěvy oslavovali. Brzy na to prý apoštol Tomáš (který v den úmrtí Panny Marie nebyl 

v Jeruzalémě) chtěl přece ještě spatřit přemilou tvář Matky Spasitelovy. Ostatní apoštolové 

mu vyhověli a odvalili kámen z hrobu. V hrobě nalezli jen vonné květiny a čisté roucho. I 

mysleli někteří, že Panna Maria nezemřela , nýbrž jen dřímala v hrobě a že ji i s tělem a duší  

vzal její nebeský Syn k sobě na nebe. Odtud i tuto slavnost nazýváme Nanebevzetí Panny 

Marie.                   

Je zobrazována nejčastěji jako Matka s malým Ježíškem v náručí nebo na klíně. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Den%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ježíš_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alžběta_(matka_Jana_Křtitele)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nazaret
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Josef
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Josef
http://cs.wikipedia.org/wiki/David_(biblická_postava)
http://cs.wikipedia.org/wiki/David_(biblická_postava)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archanděl_Gabriel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archanděl_Gabriel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zachariáš_(kněz)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnificat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Augustus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Betlém
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herodes
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzalém
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kána
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pieta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duch_svatý
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duch_svatý
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poutní_místo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poutní_místo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zjevení
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zázrak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinent
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UCTÍVÁNÍ PANNY MARIE 

 

Matka Boží Panna Maria  - 1. leden 

 
Panna Maria je Matka Boží ne v tom smyslu, že by zrodila Kristovo božství, ale tím, že dala 

Kristu pravou lidskou přirozenost, kterou on ve chvíli vtělení přijal do své osoby. S Božím 

mateřstvím se úzce pojí duchovní mateřství Mariino. Duchovní matkou církve je proto, že je 

Matkou Boha Vykupitele, s kterým úzce spolupracovala v díle vykoupení, aby se nám dostalo 

zrození pro nadpřirozený život. Oslavujíce Mariino mateřství nesmíme zapomenout, že pro 

nás z této skutečnosti vyplývají také povinnosti jejich dětí. Jsme – li křesťané, její děti, ona 

říká, že ano, pak jsme také bratry a sestrami, kteří mají žít v jednotě, v úsilí o mír a v lásce 

přetvářející svět. 

 

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů - 18. leden 

 
Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života ( Hedegeretrie) byl přinesen sv. Cyrilem a 

Metodějem na Velkou Moravu. Před ním byly u Panny Marie Maggiore v Římě schváleny 

slovanské bohoslužebné knihy a Metoděj byl vysvěcen na kněze. Pod ochranou Panny Marie 

dal arcibiskup A. C. Stojan“Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje“, který měl pracovat pro 

sjednocení Slovanů ve víře. Mariánská úcta je dodnes drahocenným pojítkem vážící Západ 

s Východem i zárukou naděje na obnovení někdejší jednoty. Panna Maria znovu nám všem 

připomíná, že všichni jsme její děti. Usilujíce o jednotu, prosme ji, aby lidstvo pod jejím 

vedením brzy dospělo ke spojení v jedné církvi. 

 

 

Panna Maria Lurdská - 11. Únor 
Socha je umístěna v jeskyni před hlavním vchodem do kostela .  

 

Roku 1858 se v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirusové zjevovala po dobu 15 

dnů Panna Maria a při posledním se představila jako Neposkvrněné početí. Její zjevení je 

výzvou k obrácení, k pokání, k modlitbám za hříšníky. Maria chce jediné, abychom konali to, 

co chce její syn. Ježíš říká: „ Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás“. Ve své lásce 

k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Na první místo máme dávat záchranu duší, to se 

neobejde bez lásky a ta je spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu. 

 

Zvěstování Páně - 25. Březen 

 
Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a nejpamátnější okamžik vtělení 

Krista v Marii v Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého syna. Pravý 

Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela po svém souhlasu důležitou 

roli spolupracovnice v Božím plánu spásy. Boží Syn, náš vykupitel, stal se jedním z nás, 

abychom my měli účast na jeho božství. 
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Panny Marie, Prostřednice všech milostí - 8. Květen 

 
Maria je plná milostí nejen pro sebe, ale i pro nás. „ Skrze Marii máme naději dosáhnout 

nebe“. Tak učí sv. Efrém již ve čtvrtém století a papež Lev XII. r. 1891 říká: „Podle vůle Boží 

ničeho se nám nedostává, leč skrze Marii. Skrze ni je cesta ke Kristu, podobně jako skrze 

Krista k nebeskému Otci“. Marie je zúčastněna v rozdávání všech milostí, kterých se nám 

dostává. Tak o tom rozhodla Boží prozřetelnost. Titul Prostřednice ji náleží pro její spoluúčast 

na díle vykoupení a pro rozdílení milostí všeho druhu nejen v řádu nadpřirozeném, ale i časná 

dobra a odvrácení zlého jsou v moci Panny Marie, pokud nám tyto věci přispívají k spáse. 

 

Panny Marie Pomocnice křesťanů - 24. květen 
Zobrazena na vitrážovém okně proti bočnímu vchodu do kostela. 

 

Dnešní mariánský svátek byl ustanoven roku 1814 a připomíná nám těžkou dobu zkoušek na 

začátku XIX. století. K té době se počítá odvlečení papeže Pia VI. z Říma vojsky revoluční 

Francie a jeho smrt v zajetí 30.1 1800. Nebyl mu dopřán ani křesťanský pohřeb a nad jeho 

rakví se místo modliteb nesla slova o konci jedné éry, jejímž byl představitelem. Francie se 

spojenci se snažila, aby už nebyl žádný následovník. Ale pod rakouskou ochranou se sešlo 

konkláve v Benátkách a zvolilo dalšího Petrova nástupce, kterým byl Pius VII. Také tento 

papež byl zajat Napoleonem a vězněn od 6.7. 1809 do března 1814. Pius VII. v té době 

svěřoval sebe i celou Církev do ochrany Panny Marie a ona ho nezklamala. Z vděčnosti za 

návrat do Říma k hrobům apoštolů korunoval obraz Panny Marie a zavedl svátek „Panny 

Marie, Pomocnice křesťanů“. Slavení svátku bylo i pro budoucnost stanoveno na den 

slavného návratu Pia VII. do Říma.  Svátek není v novém martyrologiu, protože při úpravě 

církevního kalendáře za papeže Pavla VI. došlo k omezení slavení tohoto svátku. Veřejnou 

liturgií se slaví jen v titulárních kaplích a chrámech zasvěcených Panně Marii, Pomocnici 

křesťanů. Památka se také připomíná v Mariánsky zaměřených řádech a každý si ji může 

připomenout soukromě. Mariino poslání pomocnice křesťanů vyvěrá jako některé další svátky 

z ustanovení jejího Syna, aby nám byla Matkou. Mezi její nejvýznamnější pomoc patří pomoc 

v hodině smrti. Je patrná zejména u jejích ctitelů. Mnozí z nich se dopustili nevěrností a 

vzdálili se, ale protože ji jednou s důvěrou svěřili svou duši, ona jim před smrtí pomohla. A 

tam je to pro každého z nás nejdůležitější.  

 

Navštívení Panny Marie - 31. květen 

 
Svátek nám připomíná setkání Panny Marie s matkou Jana Křtitele, svatou Alžbětou. Na jeho 

zavedení má zásluhu pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který jej poprvé slavil r. 1386 jako 

prosbu o Mariinu přímluvu za sjednocení rozdělené církve. Zamysleme se nad Mariinou 

aktivní láskou. Maria spěchá tam, kde spatřuje potřebu pomáhat. I naše víra se nutně musí 

projevit v lásce. Ten, kdo věří, neprosí stále, aby Bůh zasáhl, ale dělá to, k čemu má od Boha 

schopnosti. Všechno přijímá, za všechno Boha velebí a s ním se v bližním setkává. 
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Neposkvrněné srdce Panny Marie sobota po 2. neděli po seslání Ducha sv. 
Socha je umístěna na oltáři sv. Petra 

 

Zbožná úcta k Mariinu srdci má svůj základ v Písmu svatém:“ Maria to všechno uchovávala 

ve svém srdci a uvažovala o tom“. První největší ctitel Matky Boží byl apoštol Jan, kterému Ji 

svěřil z kříže sám Ježíš. I ostatní apoštolové v Ní měli náhradu po nanebevstoupení svého 

Pána a bezmezně ji milovali a uctívali. V následujících staletích místní a soukromá úcta 

k jejímu čistému a vznešenému Srdci postupně vzrůstala. Svědčí o tom i modlitba „ Pod 

ochranu Tvou se utíkáme“ z éry křesťanských mučedníků třetího století. I veřejný liturgický 

mariánský kult má své počátky v této době. To vše odpovídá intenzivní účasti Panny Marie na 

díle spásy, na tajemství vtělení a vykoupení . Na koncilu v Efezu (431) bylo vyhlášeno první 

mariánské dogma o Jejím božském mateřství a byl ustanoven svátek Matky Boží. Koncilová 

jednání se konala v bazilice Panny Marie, z čehož vyplývá, že už v této době existovaly 

chrámy Jí zasvěcené. Od té doby se datuje nezadržitelný kult Panny Marie. Vznikají první 

mariánské svátky i svátek Jejího nejčistšího Srdce, který stojí nade všemi ostatními, protože 

v tajemství Mariina Srdce se ukrývají všechna tajemství spásy člověka. 

 

Panna Marie Karmelská - 16. červenec 

 
Její jméno pochází od hory Karmel, jehož krása je v Písmu sv. oslavována několikrát. Na této 

hoře od nejstarších křesťanských dob vedli poustevníci kající život a uctívali Rodičku Boží. 

Na začátku 13. století byl tam založen řeholní řád. Za vlády sultána Kamela byli Karmelité 

nuceni svatou zemi opustit a v r. 1245 se sešli v Anglii, kde zvolili hlavním představeným 

Šimona Štoka, který žil 30 let v dutině stromu a Panna Maria jej poslala, aby vstoupil do řádu. 

Při dalším zjevení mu dala škapulíř se slovy:“ Vezmi toto roucho, je to známka spásy, záruka 

pokoje a věčného závazku. Kdo v tomto rouše zemře, nezakusí věčného ohně.“ 

 

Panna Maria Andělská z Porcinkule - 2. srpen 

 
Serafínský otec František ve své velké lásce k blahoslavené Panně Marii věnoval zvláštní péči 

kapličce, která se nazývá „ Panna Maria Andělská“ nebo „ z Porcinkule“. Tam totiž položil 

šťastný základ řádu menších bratří, tam připravoval počátek řádu klarisek a také zde zakončil 

svou pozemskou pouť. Jak se uchovalo v paměti, obdržel v té kapličce ony slavné odpustky, 

které potvrdili papežové a rozšířili se na další kostely. Pro tolik a tak velká dobrodiní dovolila 

církev liturgicky slavit dnešního dne výročí posvěcení této kapličky. 

 

Posvěcení římské baziliky Panny Marie -  5. srpen 
Zasvěcená kaple v Žerůtkách 

 

Po efeském koncilu, na kterém byla v r. 431 Ježíšova matka prohlášena Bohorodičkou, 

postavil papež Sixtus III. v Římě na Eskvilinu baziliku ke cti svaté Boží Rodičky. Později 

byla nazvána Svatá Maria Větší. Ze zasvěcených chrámů Panně Marii je nejstarší na Západě a 

největší v Římě. Legenda vypravuje, že při jejím založení napadl sníh. Odtud název Panna 

Maria Sněžná, kterou oslavujeme jako matku vtěleného syna Božího a duchovní matku celé 

církve. 
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Nanebevzetí Panny Marie  -  15. srpen 
Zasvěcená kaple na Lačnově  

 

Sladké je jméno Matky, která je vyvýšena nad všechny, aby všichni skrze ni byli pozdviženi 

k Bohu. Její srdce touží přinášet Nejsvětější Trojici naše modlitby a i nepatrné skutky lásky, 

aby za ně mohlo přinést na svět nejcennější milosti, které nelze získat lidskými zásluhami. 

Pamatujme na to a oslavujíce její vstup do nebeské slávy korunovaný tělesným nanebevzetím 

nestůjme s prázdnýma rukama. Nabízejme své modlitby za svět, za město, v němž žijeme, za 

duše svých bližních, volejme: „O Královno bez hříchu prvotního počatá, celá krásná, čistá, 

svatá a Neposkvrněná Boží Rodičko Maria, oroduj za nás a za všechny, kteří k Tobě ještě 

cestu nenašli¨. 

 

Panna Marie Královna  -  22. srpen 

 
Její dnešní svátek zavedl r. 1954 Pius XII. Na závěr Mariánského roku s úmyslem zdůraznit 

skutečnost, že Panna Maria Nanebevzatá vládne spolu s Kristem nebi i zemi. V této 

souvislosti prohlásil: „ Maria je Královna pro velikost své duše a pro vznešenost darů, kterých 

se jí od Boha dostalo. Stále štědře rozdává poklady své lásky a své starostlivé mateřské 

pozornosti sklíčenému a zoufalému lidstvu. Maria se svou důstojnosti Královny prosí za své 

děti, které čekají na její milosrdenství. Její svrchovanost by se nemohla plně vyjádřit, 

kdybychom v ní neviděli naši univerzální prostřednici.“ 

 

Narození Panny Marie  - 8. září 
 

Tento svátek zasluhuje mimořádnou oslavu, neboť ona byla od samého počátku svého života 

požehnaná a milostiplná, a to pro své budoucí mateřství, které je počátkem naší spásy. 

Mariánské svátky oslavujeme nikoliv hlučně, v nestřídmosti a pitkách, ale duchovně. Postem 

a modlitbou vytvářejme již předem kytice, ze kterých by se mohla radovat naše nebeská 

Matka a které by mohla nabídnout Nejsvětější Trojici a vyprosit nám za ně milosti, abychom 

měli podíl na její oslavě. 

 

Panna Maria Bolestná - 15. září 
 

Matka, která byla zásluhami svých bolestí korunována na královnu mučedníků, od prvního „ 

Staň se“ a ještě dřív, od prvního poznání Boha, se zcela obětovala jeho věci. Číslo 7 v bibli 

vyjadřuje symbolicky velké množství, proto bývá nazývána Sedmibolestnou. 

Proroctví Simonovo:“ Tvou vlastní duši pronikne meč“ našlo mnohokrát své splnění: při 

útěku do Egypta kvůli Herodesovi, při ztrátě dvanáctiletého Ježíše a zvláště při setkání s ním 

později na křížové cestě, pod křížem a u hrobu. Dnes oslavujeme matku, jejíž soucitná 

spoluúčast se synem převyšovala pocit tělesného utrpení. 

 

Panna Maria Růžencová -7. říjen 

 

Její památku ustanovil papež Pius V. ve výroční den vítězství křesťanů v boji s Turky u 

Lepanta, kteří uchvacovali křesťanské země a odváděli křesťany do otroctví. Vítězství v roce 

1571 si Boží lid vyprosil vzýváním Panny Marie a modlitbou růžence. Dnešní oslava má nás 

podnítit k rozjímání o Kristových tajemstvích pod vedením Panny Marie, která byla zvláštním 

způsobem spojena s vtělením, utrpením a slávou vzkříšeného Božího Syna. 
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Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě   -   21. listopad 

 

Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němž se již jako 

tříletá zasvětila službě Bohu. Událost je známa z ústního podání a prostřednictvím sv. 

Kateřiny Emmerichové se dovídáme, že malá Marie, která již uměla číst, se při této slavnosti 

zavázala k mnohému odříkání. Rozhodnuta k požívání nápojů a pokrmů jen nejchudších, spát 

na zemi a v noci stávat k modlitbě. Tak s láskou k Bohu prosila o příchod Spasitele, o 

záchranu lidstva. Pokání s láskou k bližním a modlitba s postem, to jsou prostředky, které 

Panna Maria již dříve ve svých zjeveních a zvláště dnes z Medjugorje doporučuje svým 

dětem, celému ohroženému lidstvu. 

 

Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu - 8.prosinec 

 
„Jsem neposkvrněné početí“. Tak se představila Matka Boží Bernardettě v Lurdech čtyři roky 

po té, co Pius IX. r. 1854 vyhlásil jako dogma, že Panna Maria byla počata bez poskvrny 

dědičného hříchu. Stalo se tak vzhledem k jejímu Božskému mateřství a pro budoucí zásluhy 

Kristova kříže. Jelikož nikdy neměla žádný hřích, stala se na Kalvárii naši spolu vykupitelkou 

a zároveň naší matkou víc, než může být matka tělesná. Její srdce je s námi a je mimořádně 

otevřeno zvláště ve výroční chvíli svého početí, neboť ten okamžik se stal zdrojem milosti pro 

celý svět. 

 

7.) Ježíš Kristus  

Ježíš Kristus (mezi 7 a 1 př. n. l. – mezi 29 a 33), známý také jako 

Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou 

křesťanství. Ježíš veřejně působil asi od roku 28 jako pocestný 

kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu. Hlásal 

brzký příchod Božího království a vyzýval k obrácení či pokání. 

Křesťané považují Ježíše za Židy očekávaného Mesiáše, Spasitele 

lidstva a Božího Syna, muslimové za jednoho z nejvýznamnějších 

proroků. Od data Ježíšova narození, byť pravděpodobně nepřesně 

vypočítaného, je tradičně odvozován dnes používaný křesťanský 

letopočet. Evangelia označují Ježíše jako „syna Josefova“ a jako 

„syna Mariina“. Josef byl tesařem a nedochovalo se o něm mnoho 

dalších spolehlivých údajů, je možné, že se nedožil Ježíšova veřejného působení. O Ježíšově 

matce Marii se evangelia a Skutky apoštolů zmiňují ještě na dalších místech a po smrti svého 

syna patřila k raně křesťanské obci v Jeruzalémě. Hlavním smyslem těchto líčení Ježíšova 

narození je především poselství pro čtenáře evangelia, které chce předložit, kým Ježíš od 

počátku byl. Představují tedy ranou christologii zpracovanou pomocí vyprávění. Ježíšovy 

rodokmeny mají Krista zapojit do linie významných náboženských a světských vůdců Izraele, 

příběh o početí z Ducha svatého a narození z panny ukazuje Ježíšův božský původ. Vyprávění 

o útěku Ježíšovy rodiny do Egypta před záští krále Heroda Velikého navazuje na pobyt 

izraelského národa v Egyptě, poukazuje na Boží péči o Ježíše a umožňuje na dítě aplikovat 

staré biblické texty a přeznačit je na předpovědi událostí spojených s Ježíšem.   

       

http://cs.wikipedia.org/wiki/7_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/1_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/29
http://cs.wikipedia.org/wiki/33
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/28
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kazatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_b%C5%99eh_Jord%C3%A1nu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Bo%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mesi%C3%A1%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spasitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_Syn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prorok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letopo%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Josef
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skutky_apo%C5%A1tol%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Christologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodokmen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duch_svat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herodes_Velik%C3%BD
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Hlasatel pokání Jan Křtitel, který působil v poušti poblíž řeky Jordánu (podle Bible) a křtil 

zde kajícníky na znamení lítosti a odpuštění hříchů  je v Novém zákoně líčen a křesťanstvím 

chápán jako „předchůdce Páně“. Zda Ježíš sám patřil po nějakou dobu k jeho okruhu, není 

jisté; přes zjevné rozdíly mezi asketou Janem a Ježíšem přijímajícím pozvání na hostiny však 

sdíleli naléhavou, radikální etiku spojenou s vizemi blížícího se konce světa. Setkání obou 

mužů vyvrcholilo tím, že se Ježíš nechal od Jana pokřtít jako další kajícníci. Křest v Jordánu 

je historiky považován za věrohodně doložený, pro shodu všech čtyř evangelií a především 

proto, že pozdější křesťané neměli důvod vymýšlet si událost, která staví Jana do pozice 

autority vůči Ježíšovi. Křest je zároveň Biblí líčen jako začátek Ježíšova veřejného vystoupení. 

Mnohým jednáním Ježíš narušoval dobové a náboženské konvence. Porušoval některá 

židovská pravidla (uzdravování nebo sbírání klasů v sobotu). Navzdory tehdejší vysoké 

hodnotě rodinných vazeb vyjádřil vícekrát odstup od své rodiny a rovněž své učedníky 

vyzýval k opuštění rodinných vazeb pro hlásání evangelia, narušoval pojetí výlučnosti Židů 

atd. Nábožensky motivovaná veřejná výtržnost na nádvoří chrámu byla jedním z důvodů jeho 

zadržení před ukřižováním.                

V  bibli je zaznamenáno mnoho případů zázračného uzdravení jak tělesného, tak i duševního. 

Jde o horečky, slepotu, malomocenství a jeho příznaky, navrácení života mrtvému a další. 

Zvláštním případem uzdravování bylo vyhánění zlých duchů, kteří měli způsobovat jak 

tělesné tak duševní trápení a nemoci. Při uzdravení dochází v Bibli často též k obrácení 

dotyčného. Podle biblického vyprávění moc uzdravovat Ježíš předal též svým učedníkům s 

úkolem touto mocí sloužit lidem. Od počátku Ježíšova veřejného působení se kolem něho 

formoval okruh přívrženců. Vedle běžných posluchačů, kteří v počtu stovek až tisíců 

docházeli na Ježíšova kázání, když byl nablízku, a poskytovali mu podporu a pohostinství, se 

vyhranila skupina nejbližších učedníků. Lukášovo evangelium zná širší okruh dvaasedmdesáti 

učedníků vyslaných Ježíšem jako hlasatelé Božího království. Především však Ježíše 

následovalo na jeho cestách „Dvanáct“, skupina učedníků dnes často označovaná jako 

dvanáct apoštolů, v čele s Šimonem Petrem, Janem a Jakubem Starším. Podle biblického 

podání je Ježíš sám vybral a povolal, tedy vyzval je, aby opustili majetek, práci a rodinu 

(přinejmenším Petr byl ženatý) a putovali s ním.         
Vzhledem k dobovým zvyklostem neobvykle pozitivní byl Ježíšův vztah k ženám. Vedle 

matky Marie se v jeho blízkosti objevují Marie Magdalská, Lazarovy sestry Marie a Marta, 

matka Jakuba a Jana Salome a mnoho dalších. Ženy ze svých prostředků Ježíše a jeho 

učedníky podporovaly a některé je dokonce doprovázely. Ženy hrají klíčovou roli v mnoha 

novozákonních příbězích a Ježíš s nimi jednal se stejnou vážností jako s muž          

Všechna kanonická evangelia se shodují na skutečnosti, že Ježíš byl popraven ukřižováním v 

Jeruzalémě před židovským svátkem Pesach. K popravě došlo za působení Pontia Piláta, 

prefekta judské provincie v letech 26 až 36. Vzhledem k tomuto zvláště potupnému způsobu 

smrti, který kanonická evangelia líčí, považují historikové Ježíšovo ukřižování za historicky 

zcela hodnověrné. V otázce, který z těchto důvodů pro obžalobu Ježíšovu a jeho odsouzení 

byl nejdůležitější, existují rozličné názory. V Ježíšově působení bylo vícero prvků, které 

mohly být pro část židovského obyvatelstva těžko stravitelné, vyhnání penězoměnců z 

jeruzalémského chrámu, spory s farizeji a saduceji, učení o Ježíšově těle coby pokrmu a další. 

Hlásání Božího království mohlo být také vnímáno jako politicky nebezpečné, jak ze strany 

Římanů, tak Židů. Je zřejmě nemožné posoudit, který z těchto prvků sehrál při Ježíšově 

odsouzení hlavní úlohu. Podle všech evangelií bylo Ježíšovo tělo bezprostředně po smrti 

sňato z kříže, zabaleno do pláten a položeno do skalního hrobu, který patřil Josefu z Arimatie. 

Přes rozdílnost vyprávění jednotlivých evangelií lze pak konstatovat, že některé ženy šly 

posléze navštívit Ježíšův hrob, ale jeho tělo tam již nenašly, a že církev od počátku tento 

prázdný hrob vysvětlovala Ježíšovým vzkříšením. Židovská velerada vysvětlovala tuto 

skutečnost krádeží Ježíšova těla, kterou spáchali jeho učedníci, když římská hlídka u hrobu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_K%C5%99titel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Luk%C3%A1%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_(apo%C5%A1tol)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_V%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Magdalena
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lazar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%A1t_Pontsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prefekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Judsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Provincie
http://cs.wikipedia.org/wiki/26
http://cs.wikipedia.org/wiki/36
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%BD_chr%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Farizeov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Saduceov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrob
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_z_Arimatie
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin
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spala. Ježíšovo učení navazuje na židovské tradice, které se snaží, v návaznosti na prorockou 

tradici obnovit. Ježíš hlásá dobrou zvěst (evangelium) o osvobození od jha formálních a 

rituálních náboženských požadavků a znovuobjevení a posílení jejich jednotících principů: 

autentičnosti, plnosti a neokázalosti v lásce k Bohu a k bližnímu. Toto osvobození je spojeno 

s pokáním, obrácením, změnou smýšlení. Požadavky jsou zaměřeny na odpovědnost a 

smýšlení jednotlivců, nikoliv na vzpouru vůči státnímu nebo náboženskému systému jako 

celku. Ježíš podporuje pokorné, upřímné, statečné, spravedlivé, utiskované, nemocné atd. a 

přitom hrozí pyšným, pokrytcům, lidem parazitujícím na náboženství k vlastnímu prospěchu. 

Klade důraz na milosrdenství, odpuštění, lásku k nepřátelům, sebekritičnost, odpovědnost za 

aktivní využití života (podobenství o hřivnách), ukazuje smysl sebezáporu, utrpení a snášení 

obtíží. Etické principy sounáležitosti a milosrdenství k bližním klade nad náboženskou, 

etnickou či rodinnou příslušností i nad planou servilitu vůči Bohu. Je kladen důraz na víru, 

která se projevuje nejen ovocem ducha, ale i zázraky a mocnými činy; současně v 

podobenstvích a kázáních podporoval racionální uvažování a rozeznávání „znamení             

doby. Dle novozákonního podání Ježíš cílevědomě organizoval šíření svého učení příkladem i 

výkladem.V období jeruzalémských událostí před Ježíšovým ukřižováním se objevuje i 

myšlenka výkupné hodnoty Ježíšova utrpení a smrti, zejména v Ježíšově proslovu nad 

chlebem při poslední večeři (moje tělo, které se láme se vydává za vás).  Tato myšlenka byla 

později v rámci vývoje křesťanství propracována do ucelené teologie vykoupení, na niž 

navazuje i teologie svátostí. Ježíš Kristus je křesťany považován za Božího Syna, který se 

vtělil, stal se člověkem a žil mezi lidmi, nakonec byl zabit (ukřižován) a po třech dnech vstal 

z mrtvých, byl vzkříšen a tato zázračná událost přináší všem jeho následovníkům spásu. Jeho 

život a působení je středem křesťanské víry. Křesťané ho považují za zakladatele křesťanské 

víry. Pro křesťany je Ježíš Kristus očekávaným Mesiášem, Spasitelem, Bohem, který lidem 

přinesl spásu. Je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi, je vyvrcholením Božího 

zjevení. Veškeré dějiny spásy mají v něm svůj střed - o něm hovořili proroci a celý Starý 

zákon, k němu a k jeho království směřují dějiny. Řecky je někdy nazýván „Pantokrátór“, 

vševládný. Je též tím, kdo povede poslední soud. 

UCTÍVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA 

 

Narození Páně - 25. prosinec 
  Ve vánoční době je vystaven betlem u zákristie. 

 

„ Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. V tomto andělském 

chvalozpěvu je obsaženo i z vánoc vyplývající poučení. Mír na zemi je možný jen za dvou 

podmínek: „je třeba vzdávat slávu Bohu a mít dobrou vůli“. Vánoce jsou styčným bodem 

mezi tím, co je lidské a tím, co je božské. Chybí – li jeden z těchto dvou pólů, kruh lásky 

zůstává otevřený, neuzavírá se a člověk zůstává vydán na pospas ranám osudu. Ježíš svým 

narozením přinesl dar lásky, jež by vedla lidi k účasti na božství. 

 

Svatá rodina - 1. leden 
 

Je společenstvím lásky s vážnou i skvoucí krásou. Nazaretský dům je školou, ve které se 

začíná rýsovat Kristův život: je to škola evangelia. Podstata a úkoly rodiny jsou v první řadě 

určovány láskou, to se netýká jen rodiny nazaretské , ale podle Božího plánu každé rodiny. 

Rodina má poslání střežit, vychovávat, zjevovat a sdělovat lásku jako skutečný a živý odraz 

účasti na Boží lásce k lidstvu a lásky Krista k církvi, své nevěstě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1zrak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mesi%C3%A1%C5%A1
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Zjevení Páně - 6. leden 

 
Duch povolává lidi, kteří neustrnuli a jsou schopni poznávat znamení doby. Kteří se nedají 

ničím zastrašit a nehledají nic než pravdu. Takoví byli mudrci, kteří se ptají politika, ale 

marně. Neboť mocní – jako Herodes – se bojí pravdy. Cizinci však pravdu našli a poklonili se 

dítěti na klíně matky, v němž poznali tvůrce pokoje světa. K němu je dovedla hvězda, kterou 

následovali navzdory všem překážkám. Ale hvězda září stále znovu. Zda je to skutečná 

hvězda, nebo hvězdná hodina lidstva, zda burcuje svědomí, nebo touhu národů po pokoji, to 

není rozhodující. Je však třeba porozumět znamením doby a podle nich jednat. 

 

Křest Páně - neděle po 6. lednu 

 
Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe a ozval se hlas Otce:“ To je můj milovaný Syn, 

v němž jsem si zalíbil“. Je to slavnostní uvedení mezi ty, ze kterých zbuduje tajemné Kristovo 

tělo – Církev. Preface tohoto svátku říká, že Otec pomazal Ježíše svým Duchem na kněze, 

proroka a krále, aby nám zvěstoval evangelium. Jak vysoce nás pozvedl, když podobně učinil 

při našem křtu s námi. Byli jsme vysvobozeni ze zajetí hříchu a přijati za Boží děti, uvedeni 

do tajemného Kristova těla a pomazáni k účasti na moci kněžské, prorocké a královské. 

Nyní je na nás, abychom vděčně z této svátosti žili, abychom ji obnovovali stálým svým 

odevzdáváním se Bohu a jeho přijímáním, abychom věrně svým životem hlásali evangelium. 

 

Uvedení Páně do chrámu - 2. únor - hromnice 

 
Tento svátek nás svým dějem a obsahem ještě vrací k vánočním svátkům, neboť je vázán na 

Narození Páně skutečným počtem dní, jímž dnes oslavovaná událost následovala po narození. 

Připomínáme si setkání Páně se Simonem, s Annou a nakonec s věřícími vůbec. 

Ježíš je „Světlo k osvícení národů“ ( Lk 2,  32). Křesťan pak má být viditelným, konkrétním, 

všem pochopitelným a praktickým znamením a  důkazem, že přišlo Světlo na svět. 

 

Zvěstování Páně – 25. březen 

 
Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a nejpamátnější okamžik vtělení 

Krista v Marii v Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého syna. Pravý 

Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela po svém souhlasu důležitou 

roli spolupracovnice v Božím plánu spásy. Boží Syn, náš vykupitel, stal se jedním z nás, 

abychom my měli účast na jeho božství. 

 

Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční 
Soška zmrtvýchvstalého Krista je vystavena na obětním stole po dobu velikonoční. 

 

Toto je den, který učinil Pán, plesejme a radujme se v něm, neboť Pán v  pravdě vstal 

z mrtvých. Svou mocí znovu postavil zbořený chrám svého těla. On svou smrtí naši smrt 

zničil, svým vzkříšením nám vrátil život. V jeho zmrtvýchvstání se splnila přislíbení Starého 

zákona a naděje Izraele. Bůh byl pro něj od začátku Pánem nad životem a smrtí a „ Pramenem 

života“(  Ž 36,10 ) Je „Pramenem“ pro všechny kdo věří.Věřící jsou však ti, kteří se cítí 

v jeho blízkosti doma a jsou schopni se jej ptát jako Otce: „ Co si přeješ? Udělal jsem 

chybu?“. Ti velikonoce nejen slaví, oni je žijí a žijí je stále. 
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Neděle Božího milosrdenství- 2. neděle velikonoční 

 
Ježíš touží, aby tento svátek byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše, zvláště pro ubohé 

hříšníky. Dnes otvírá útroby svého milosrdenství a vylévá celé moře milosrdenství na ty, kdo 

se mu přiblíží. Chtěl by je vylít na všechny duše, pro které tolik vytrpěl, na duše, které jsou 

zmítány nepokojem, na lidstvo, které marně hledá útěchu ve stvořených věcech:Sestře 

Faustyně, kterou si zvolil za zvěstovatelku svého milosrdenství, říká: „Lidstvo se nedočká 

pokoje, dokud se neobrátí k zřídlu svého milosrdenství“. Jak?  S důvěrou! Pramen otevřený 

kopím na kříži je pro všechny. 

 

Nanebevstoupení Páně - čtvrtek po 6. neděli velikonoční 

 
Ježíš je před zraky učedníků  vyzdvižen a „ oblak jim ho vzal z očí“. Oblak je znamením 

skrytosti Boha, který právě ve své skrytosti je blízký a mocný, který je nad námi a přesto 

zcela v našem středu.  

Nanebevstoupení je slavností Kristova vstupu do Božího světa, do nitra Otcova, k němuž nám 

překlenul propast i ukázal cestu svým životem a svou obětí kříže. My jdeme do nebe tou 

měrou, jakou se přibližujeme Ježíši Kristu. 

 

Nejsvětější Trojice - neděle po seslání Ducha svatého 
Zasvěcen filiální kostel v Drnovicích 

 
Otec, Syn a Duch svatý. V jejich jménu se znovu rodí věřící v Kristově církvi. V jejich jménu 

jsme pokřtěni a máme život. Modlitbou se podílíme na modlitbě Ježíše Krista a máme přístup 

k Otci. Lidská slova však mají sílu vystoupit  k Bohu jen mocí Ducha svatého. „ Duch svatý 

je s Otcem i Synem zároveň uctíván a oslavován“. Úctou ke kterékoliv božské osobě 

uctíváme celou Nejsvětější Trojici. Její tajemství oslavujeme a vyznáváme se slovy: „ Sláva 

Otci i synu i Duchu svatému  !. To je tajemství nad možnosti našeho rozumu. Nechme proto 

dnes odpočívat rozum a obraťme k Bohu svá srdce. 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo – pátek po 2. neděli po seslání Ducha sv.
 Socha je umístěna na bočním oltáři  sv. Pavla . 

Prvními prostředníky víry k liturgické úctě tohoto Srdce byli v 17. století kněz Jan Eudes a 

řeholnice Markéta M. Alakogue. Jí se dostalo mystického zjevení Nejsvětějšího srdce, které 

lidi miluje nekonečnou láskou. Napsala o tom: „ Ježíš mi ukázal své Srdce jako výheň lásky, 

ve kterou mě ponořil“. Ježíš si přeje úctu v náhradu za urážky, kterými je zahrnován, a slibuje 

hojné milosti, kterými nás chce naplnit jako plody své lásky, a to zvláště o prvních pátcích. 

Jeho srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Tato slavnost je svátkem Lásky. Bůh nás 

miloval věčnou láskou a otevřel nám v srdci svého syna pramen milosti a slitování  

Tělo a krev Páně – čtvrtek po Nejsvětější Trojici 

Nejsvětější a nejcennější dar, v Něm máme všechno. Ježíš je věčný život, chléb živý, který 

sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Chléb z pšeničných zrn a víno 

vylisované z hroznů symbolizují jednotu. Vždyť eucharistie jako svátost i oběť je pramenem 

duchovní jednoty a pokoje mezi věřícími. Je největším pokladem nebe na zemi a viditelným 
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důkazem lásky Krista k nám. Nastavíme – li této lásce svá srdce, naplní se pokojem, který 

svět nezná, ale přesto tolik potřebuje. Přijímejme Krista a rozdávejme jeho lásku. 

Proměnění Páně – 6. srpen 

Petr, Jakub a Jan spatřili jeho slávu  a po boku Mojžíše jako představitele Zákona, a Eliáše, 

zástupce proroků.V nadšení projevili své přání, zůstat. Ježíš se proměnil před jejich zraky, ale 

nenechal je na onom místě klidu, nýbrž vzal je s sebou do všedního života a oni poslechli a 

šli, kam je vůle Boží a jejich životní úkol vedl. Zárukou budoucího slavného patření na Pána 

je náš úkol ve světě. Prověrkou náš poměr k bližnímu. Patření na proměněného Pána mělo být 

apoštolům posilou, až jej uvidí trpícího. Jeho proměnění je i předobrazem budováním 

skutečnosti, že znovu přijde ve slávě. 

Povýšení svatého kříže – 14. září             
Zasvěcena kaple nad hrobkou u lysického hřbitova. 

Dnešní svátek je spojen se znovu nalezením pravého Kristova kříže. Roku 325 sv. Helena, 

matka císaře Konstantina Velikého, uctila místa našeho vykoupení. V Jeruzalémě dala rozbít 

pohanskou modlu Venuše a pátrat po svatém kříži, který s přispěním sv. biskupa Makačka 

nalezla. Ukrutný král Chostroes II. však r. 614 Jeruzalém dobyl a odnesl Kristův kříž s sebou 

do Persie. R. 627 císař Heraklius porazil Peršany u Ninive a přinesl svatý Kříž zase do 

Jeruzaléma. Odtud svátek“ Nalezení a Povýšení sv. Kříže“. Ctíme kříž jako nástroj našeho 

vykoupení a oltář Božího Beránka, který na něm zvítězil a svou smrtí vykoupil svět. 

Kristus Král – poslední neděle v liturgickém mezidobí 

Jeho“ královským trůnem“ se stává kříž, z něhož k nám nejjasněji promlouvá Bůh. V jeho 

světle vidíme Boží království jako království sloužící a obětavé Boží lásky. Láska a 

milosrdenství jsou hlavními znaky Kristova království. Jeho obyvateli se proto stanou ti, kdo 

milují a konají dobro. Ježíš, protože miluje všechny lidi, bude jednou jako Král odměňovat 

každou maličkost, kterou jsme vykonali pro bližní, jako bychom udělali pro něj. A co jsme 

zanedbali, jako bychom odmítli učinit samotnému Kristu Králi. 

8.) Svatý Petr  

Svatému Petrovi je zasvěcen boční oltář vlevo vedle obětního stolu s obrazem a sochou, 

vitrážové okno vlevo vedle hlavního oltáře, mozaika nad bočním vchodem do kostela a zvon 

zasvěcený patronům kostela. 

Apoštol Petr patří zajisté k nejvýznamnějším postavám prvotní 

církve. Petr, původním jménem Šimon. Jedná se o jméno, které se 

objevuje pouze v evangeliích a ve Skutcích apoštolů. Ježíšův 

učedník, je však obvykle jmenován v Novém zákoně pomocí 

označení Petr. Jméno Petr je řeckého původu a znamená skála. 

Evangelista Jan uvádí, že Petr byl syn Janův. O Petrově matce není 

žádná zmínka, rovněž není nikde uvedeno její jméno. Je možné se 

domnívat, že se Šimon Petr narodil někdy kolem počátku 

křesťanského letopočtu. Domovem Šimona Petra byla oblast 
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kolem Genezaretského jezera. Je pravděpodobné, že Šimon Petr se svým bratrem Ondřejem, 

byli samostatní rybáři. Zda příležitostně zaměstnávali námezdní dělníky  není zcela jisté, 

avšak je to doloženo pro Jakuba a Jana slovy Markova evangelia 1,20: „Bratři nechali svého 

otce Zebedea na lodi s najatými pomocníky a odešli s Ježíšem               

Kromě svého profesního vzdělání v oblasti rybolovu, které člověk obvykle přejal od svého 

otce, získal Šimon své další vzdělání prostřednictvím synagogy. V evangeliích je jméno 

Šimona Petra spojeno s vesnicí Kafarnaum. Zde se nachází dům Šimona a jeho bratra 

Ondřeje. Důvod přestěhování se z Betsaidy do Kafarnaum nemůžeme s jistotou stanovit. 

Obvykle je přestěhování Šimona Petra dáváno do souvislosti s jeho sňatkem, protože 

v Kafarnaum žije v domě rovněž Šimonova tchýně. Podle opakovaných svědectví evangelií 

byla v Kafarnaum synagoga. V evangelní tradici neexistuje místo, se kterým by bylo spjato 

tolik událostí jako s Kafarnauem. Povolání Šimona za Ježíšova učedníka je relativně 

podrobně popsáno ve všech čtyřech evangeliích a je dáno do souvislosti s povoláním dalších 

učedníků. Forma a způsob líčení této události je však v jednotlivých vyprávěních odlišná. 

Podle Marka a Matouše je povolán Šimon společně se svým bratrem Ondřejem. Toto 

povolání se odehrává u Genezaretského jezera a je spojeno rovněž s povoláním bratrů Jakuba 

a Jana. Ve vyprávění Markova a Matoušova evangelia začíná Ježíšovo působení povoláním 

prvních čtyř učedníků. reagují proto otázkou: „Kde bydlíš?“ Nedotazují se na jeho dům. Tato 

otázka se bytostně týká Ježíšova původu a dává vytušit, že jeho domov je u Boha. Událost 

setkání prvních učedníků s Ježíšem končí Ondřejovým vyznáním: „Našli jsme Mesiáše“, které 

adresuje svému bratru Šimonovi.                

V Janově evangeliu se povolání Šimona neděje bezprostředně skrze Ježíšovo slovo, nýbrž 

zprostředkovaně skrze jeho bratra Ondřeje.  Ježíšův pohled si vybírá jeho a Ježíš k němu 

promlouvá: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas, to je v aramejském překladu 

Petr“ (Jan 11,42). S tímto darováním jména se setkáváme rovněž v Mt 16,18, kde se objevuje 

v souvislosti s Ježíšovým úmyslem zbudovat svou církev na Petrovi. Z evangelní tradice je 

zřejmé, že okruh Ježíšových učedníků byl větší než dvanáct. Mezi Ježíšovy učedníky je třeba 

počítat i ženy, které Ježíše následovaly. Počet sedmdesáti dvou učedníků v Lk 10,1 není 

skutečným počtem. Je třeba jej chápat v souvislosti s tím, že předpokládaným počtem všech 

národů světa byl právě počet sedmdesáti. Dvanáct učedníků je v evangeliích uváděno jako 

jasně vymezená skupina. Šimon Petr náležel k této skupině Dvanácti. Seznam dvanácti 

učedníků poskytují všechna tři synoptická evangelia a Skutky apoštolů. V Markově a 

Lukášově evangeliu je seznam Dvanácti spojen s událostí jejich vyvolení. V Matoušově 

evangeliu je seznam Dvanácti navíc spojen jak se jejich vyvolením, tak s jejich vysláním. Ve 

Skutcích apoštolů se seznam učedníků objevuje před událostí Letnic. Ve Skutcích apoštolů je 

vyjmenováno pouze jedenáct učedníků bez Jidáše. Ve všech těchto čtyřech seznamech je 

Šimon Petr uváděn na prvním místě. Tím je zdůrazněna jeho významnost v této skupině. Petr 

patřil rovněž společně se syny Zebedeovými mezi tři upřednostněné učedníky. Když je o nich 

řeč, vždy je Petr opět zmiňován na prvním místě. O Petrovi se dále z evangelií dovídáme, že 

vyznal Ježíše jako Mesiáše, a že vystupoval jako mluvčí apoštol     

Podle Janova evangelia 18,10 chtěl při zatčení Ježíše bránit mečem. I když zapřel Ježíše po 

jeho zatčení, zjevení Zmrtvýchvstalého se mu dostalo mezi prvními. V prvních kapitolách 

Skutků apoštolů čteme, že Petr byl hlavou a vůdcem prvotní církve v Jeruzalémě. Podle 

svědectví Skutků apoštolů 2,14 Petr pronesl o letnicích řeč, po které se obrátilo na tři tisíce 

lidí. Dále jsme ze Skutků apoštolů informováni o tom, že Petr přijal setníka Kornélia jako 

prvního pohana do církve. Za Heroda Agrippy I. asi v roce 44 po Kr. byl vězněn a zázračně 

osvobozen. Podle Sk 15 a Gal 2,1-10 hrál Petr hlavní roli na jeruzalémském sněmu v roce 48. 

Dále působil v Antiochii, kde došlo ke sporu s Pavlem. Z prvního listu Korinťanům se 

dovídáme, že kolem r. 55 existovala v Korintu skupina, která Petra považovala za svou 

zvláštní autoritu.¨ 
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Apoštol Petr zemřel mučednickou smrtí – ukřižován hlavou dolů -  v Římě mezi lety 64 a 68 

za Neronova pronásledování. Vedle apoštola Pavla se žádný z apoštolů nesetkal s takovým 

ohlasem v dějinách jako apoštol Petr. Tito dva apoštolové náleží k sobě. Život obou dvou 

dochází svého završení v Římě. Jejich mučednická smrt nastává v téže době, jak to uvádí 

historik Eusebius. V listě Klementa Římského jsou Petr a Pavel pokládání za hlavní sloupy 

církve. Irenej z Lyonu o nich prohlašuje: „Petr a Pavel zvěstovali evangelium v Římě a 

zakládali církve. Jejich společné mučednictví v Římě odůvodnilo jejich jedinečnou prioritu 

v očích římské církve.“             

Bývá zobrazován s klíči. 

9.) Svatý Pavel 

Svatému Pavlovi je zasvěcen boční oltář vpravo vedle obětního stolu s obrazem a sochou, 

vitrážové okno vpravo vedle hlavního oltáře, mozaika nad bočním vchodem do kostela a zvon 

zasvěcený patronům kostela. 

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky Šaul (Saul), česky také Šavel, je jedna z 

nejdůležitějších biblických postav. Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct 

nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, vyjma zázraku obrácení na cestě do Damašku. Jeho 

zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím. Proto je 

často považován za faktického zakladatele křesťanství.  Podle tradice je autorem 14 listů 

Nového zákona. Saul se narodil do židovské rodiny ve městě Tarsus na jižním pobřeží 

dnešního Turecka, které bylo významným politickým i obchodním střediskem. Získal dobré 

vzdělání a vládl velmi dobrou řečtinou, jak ukazují jeho listy. Jako věrný Žid a farizej 

studoval v Jeruzalémě u slavného rabína Gamaliela, pokud však ve svých listech cituje Bibli, 

cituje ji podle řeckého překladu. Už roku 66 př. n. l. dostali všichni občané Tarsu římské 

občanství, které Pavlovi nejednou usnadnilo situaci někdy dokonce i zachránilo život Když se 

první křesťané po ukamenování jáhna Štěpána, u kterého byl Saul přítomen, rozprchli do 

Judska a Samaří, protože se v Jeruzalémě necítili bezpečně, začal i Saul jezdit po Judsku a 

pronásledoval stoupence tohoto hnutí.          

Když byl na cestě do Damašku, kam jel zatknout tamější křesťany, byl cestou oslepen světlem 

z nebe a slyšel promluvit hlas: „Saule, proč mě pronásleduješ“. Tento okamžik znamenal 

zlom v jeho životě i v dějinách křesťanství.  Ze Saula se stal apoštol národů Pavel. Jméno 

změnil ze samé pokory. Pavel ( Paulus ) znamená „ malý“ a on byl malé postavy. Pavel přijal 

křesťanskou víru, kterou do té doby pronásledoval. Nejprve se stáhl do ústraní, několik let žil 

v Damašku, (kde se naučil řemeslu šití stanů), posléze se připojil k misijním skupinám a začal 

kázat.Podle líčení knihy Skutků podnikl Pavel s pomocníky tři misijní cesty, při nichž 

navštěvoval židovské obce v diaspoře, ve městech mimo zemi Izrael, kázal evangelium a 

zakládal křesťanské obce. Roku 57 přišel do Jeruzaléma, kde byl zatčen. Dva roky byl vězněn 

v Cesareji a kolem roku 60 byl dopraven do Říma, kde žil dva roky v domácím vězení. Podle 

staré tradice byl popraven v Římě , sťat mečem , za vlády císaře Nerona – snad v místě Tre 

Fontane jižně od města, kde dnes stojí trapistický klášter s kostelem sv. Pavla, někdy mezi 

roky 64-67. Nejprve byl pohřben v katakombách u Via Appia, později pochován pod římskou 

Bazilikou sv. Pavla za hradbami - v sarkofágu umístěném pod papežským oltářem. 

Archeologický průzkum provedený v roce 2009 prokázal, že v (nepřístupném) sarkofágu je 

skutečně slavnostně pohřben muž z 1.-2. století.              

Z listů (dopisů) obsažených v Novém zákoně mu tradice připisuje celkem 13, resp. 14, pokud 

do nich započítáme i List Židům. Jsou to: List Římanům, První list Korintským, 2. 

Korintským, List Galaťanům, List Efezským, List Filipským, List Koloským, 1. list 

Tesalonickým, 2. Tesalonickým, 1. list Timoteovi, 2. list Timoteovi, List Titovi a List 
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Filemonovi. Z těchto listů se za autenticky Pavlovy považuje obvykle sedm, a to Římanům, 

oba Korintským, Galatským, Filipským, 1. Tesalonickým a Filemonovi. Nejstarší z nich, 1. 

Tesalonickým, vzniklý krátce po roce 50, je také nejstarší spis Nového zákona. Zbývající listy 

snad napsal někdo z jeho žáků. Pavlovy listy odrážejí konkrétní situace a problémy církví, 

které ve většině případů sám založil a o které se i nadále staral listovní formou. Odráží se v 

nich situace prvotní církve, Pavlovo učení a každodenní problémy křesťanských společenství. 

Jeho jednotlivé názory a teologická hlediska se stala základem křesťanského náboženství - 

například myšlenka, že člověk není ospravedlněn svými skutky, ale milostí.    

Pavel také vynaložil velké úsilí na obrácení Židů na novou víru, a i když nabádal k mírnosti, 

jeho listy obsahují řadu protižidovských útoků, včetně obvinění Židů ze smrti Ježíše Krista.   

Je zobrazován  s holou hlavou a plnovousem. Jeho atributem je meč, někdy také kniha. 

10.) Svatý Jan Křtitel –Bůh je milostiv 
Světci jsou zasvěceny soška na víku křtitelnice a rozměrný obraz na schodišti jižní oratoře 

– křest Ježíše v řece Jordánu.  

 

Jan Křtitel byl synem židovského kněze Zachariáše a jeho 

manželky Alžběty v Hebronu. Když se narodil, velebil jeho otec 

Boha chvalozpěvem „ Požehnaný“ a dal mu jméno Jan, jak mu 

Bůh skrze anděla rozkázal.. Když pak přišla jeho doba, vystoupil 

u Jordánu, kázal pokání a křtil. Shromažďoval kolem sebe žáky, 

které poučoval o Ježíši Kristu, pravém Spasiteli. Řeč jeho byla 

přísná, mocná, otevřená, neznal lidské bázně. 
Jako mladý odešel do pouště, aby se připravil na své budoucí 

povolání. V poušti se živil medem divokých včel, kobylkami a 

kořínky rostlin. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval 

lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým 

životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho 

lidí, které křtil v řece Jordánu, takto pokřtil i Ježíše Krista. V jednom ze svých kázání 

odsoudil i Heroda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra. Herodes 

ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho žena řekla své dceři Salomé, ať si přeje jeho hlavu, což 

se brzy poté stalo. Jeho narození církev slaví 24. června a stětí 29. srpna.        

Stal se patronem Malty, Burgundska a Provence. Dále ochraňuje celou řadu profesí: tkalce, 

krejčí, kožešníky, koželuhy, sedláře, vinaře, hospodské, bednáře, kominíky, kováře, tesaře, 

architekty, zedníky, kameníky, majitele biografů, hudebníky, tanečníky a zpěváky atd 

Atributem Jana Křtitele v ikonografii je velbloudí rouno. Nejznámějším zvykem o svátku sv. 

Jana je takzvaný svatojánský oheň. Hlava Jana Křtitele, setnutá na příkaz Heroda Antipy, je 

nyní uložena, alespoň podle legendy v Umajjovské mešitě v syrském Damašku.  

 Zobrazován bývá nejčastěji jako asketický muž vyhublé postavy, oděný v kůži nebo 

jen s koženou rouškou kolem beder. Hlavním atributem je beránek a hůl ukončená křížem. 

Velmi častý je výjev Křest Páně v řece Jordánu.  

 

11.) Pražské Jezulátko  
  Soška je postavena na stojanu vedle bočního oltáře svatého Petra. 

 

Pražské Jezulátko (latinsky Jesulus Pragensis) je malá vosková soška 

zobrazující Ježíše Krista v útlém dětství, vystavená v chrámu Panny 

Marie Vítězné na Malé Straně v Praze. 47 cm vysoká plastika je 

vyřezaná ze dřeva potaženého snad plátnem, povrch je vymodelován z 
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barveného vosku. Voskový povrch je křehký, kvůli ochraně před poškozením je proto soška 

vsazena do stříbrného pouzdra sahajícího pod oblečením až do pasu. Soška představuje Ježíše 

jako dítě ve věku několika málo let, oblečeného do dlouhé splývavé košilky, zpod jejíhož 

dolního okraje vykukují obě bosé nožky. Líbezný obličej je velmi jemně modelován a 

orámován středně dlouhými vlnitými vlasy.  

Pravici má dítě Ježíš zdviženou k požehnání, v levici drží zemský globus završený křížem na 

znamení toho, že celý náš svět spočívá v jeho rukou. Tyto královské insignie vyjadřují víru v 

Ježíšovo božství společnou všem křesťanům. Soška pochází ze Španělska, kde byla vyrobena 

zřejmě kolem poloviny 16. století. Legenda vypráví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému 

mnichovi, který na základě jeho podoby tuto sošku vymodeloval. Podle další legendy 

vlastnila sošku svatá Terezie od Ježíše, zakladatelka bosých karmelitek, planoucí velkou 

láskou k Dítěti Ježíši. Sošku prý darovala své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu do 

Prahy.                             

Do Prahy se soška dostala v roce 1628, kdy ji se slovy „Mějte ji v uctivosti a dobře se vám 

povede“ karmelitánům věnovala Polyxena z Lobkovic, která sošku dostala jako svatební dar 

od své matky, španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara. Sošce začala být brzy 

přisuzována zázračná moc, neboť císař Ferdinand II. krátce nato nařídil, aby česká komora 

vyplácela klášteru důchod a zásobovala mnichy potravinami z královských důchodů. Do 

kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, v němž je soška Jezulátka vystavena, začalo 

proudit mnoho prosebníků. V roce 1648 její přítomnost v chrámě klášter zachránila od 

drancování švédskými vojáky, neboť v něm byl zřízen vojenský lazaret. Soška bývala v 

minulosti zdobena drobnými šperky, které pocházely z darů věřících. Nejcennějším klenotem 

byla dnes ztracená kopie řádu Zlatého rouna.  

První korunka z roku 1655, kterou daroval Bernard Ignác Bořita hrabě Martinic, se 

pravděpodobně ztratila. Korunka, která v současné době zdobí Jezulátko, byla vyrobena v 

letech 1810 až 1820. Kromě této korunky má Jezulátko ještě jednu z roku 1767. Obě 

pocházejí z dílen pražských zlatníků. Korunka se nenasazuje přímo na sošku, je připevněna 

samostatně těsně nad Jezulátkem. 

26. září 2009, při návštěvě v chrámu Panny Marie Vítězné, daroval papež Benedikt XVI. 

Jezulátku novou, třetí zlatou korunku.               

Jezulátko oblékají sestry karmelitky Dítěte Ježíše do královských šatů, jejichž barva se střídá 

podle období církevního roku. Bílá alba a královský oděv připomínají na jedné straně 

bezbrannost Božího Dítěte, na druhé straně pak Ježíšův královský titul a božskou 

všemohoucnost. I v dnešní době k sošce denně přicházejí stovky návštěvníků z desítek zemí 

světa. Mnohým lidem, kteří se před ní modlili k Bohu, přinesla údajně zázračná a neobvyklá 

vyslyšení. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte 

a mnozí se vrací, aby poděkovali. 

 

12.)  Svatý Augustin (majestátný, vznešený) 
Socha je umístěna nad kazatelnou 

  

Narodil v roce 354 v Tagastě v Africe. Syn sv. Moniky prožil 

neklidné mládí jak ve svých názorech, tak i mravech.V třiatřiceti 

letech se v Miláně obrátil na víru a byl pokřtěn biskupem 

sv.Ambrožem. Při této příležitosti prý oba složili hymnus“Te 

Deum laudamus – Bože chválíme Tebe“.Vrátil se do africké 

země a vedl život kajícníka. Byl zvolen biskupem v Hippo, 34 

let spravoval svoji diecézi a zveleboval ji četnými kázáními a 

spisy, kterými současně bojoval proti soudobým bludům a 

objasňoval víru. Jako hlubokomyslný teolog, geniální filosof a 
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polemik se ukázal ve své knize“ Vyznání“. Zde též napsal: „ Ty jsi nás stvořil pro sebe, Pane, 

a neklidné je naše srdce, dokud v Tobě nespočine“.  

Zobrazován bývá nejčastěji jako biskup s knihou a berlou, někdy také s dalšími atributy 

církevních otců křížem, perem a holubicí.  

Jeho individuálním atributem je ale především planoucí srdce, které nejčastěji drží v ruce. 

 

13.)  Svatý Tomáš Akvinský  
Je zobrazen na reliéfu na kazatelně spolu  se sv. Albertem Velikým 

 

Svatý Tomáš Akvinský OP (1225–1274),byl katolický filosof a 

teolog scholastické tradice. Jeho práce znamenala vrchol scholastiky. 

V římskokatolické církvi platí Tomáš za jednu z největších 

teologických autorit. Je jeden ze třiceti tří učitelů církve, na kterého 

byl povýšen papežem Piem V. roku 1567. Z jeho názorů vychází 

významné filosofické a teologické směry označované po něm jako 

tomismus a novotomis - mus.Tomáš pocházel ze starého italského 

šlechtického rodu, stal se členem dominikánského řádu. Studia 

absolvoval jednak v Neapoli a Kolíně nad Rýnem, kde byl v 

kontaktu s významným dominikánským teologem Albertem 

Velikým, a jednak na univerzitě v Paříži, kde pak vyučoval teologii. 

Byl v kontaktu s mnoha významnými učenci 13. století - mimo 

zmíněného Alberta Velikého to byl např. Vilém z Moerbeke, překladatel z řečtiny, který 

Akvinskému dodával latinské překlady Aristotelových spisů. Tomáš, který sám řecky neuměl, 

je pak mohl interpretovat ve svých komentářích.Tomášova filosofie vychází z teologické 

interpretace Aristotelova díla.                 

Zemřel při své cestě na druhý lyonský koncil. Byl pochován v klášteře Fossanova a později 

jeho ostatky byly přeneseny do Toulouse. Roku 1323 byl prohlášen za svatého.Tomáš 

vymezil hranice mezi vírou a rozumem, pokusil se je vzájemně uvést do harmonie. Pravda je 

podle něj jen jedna, ale vedou k ní dvě cesty, cesta rozumu a cesta víry, tj. cesta zjevené 

pravdy, která je poznatelná lidským rozumem podobně jako pravdy přírody (tj. přirozeného 

světa).  

 

14.) Svatý Albert Veliký  
  Je zobrazen na reliéfu na kazatelně spolu se sv. Tomášem Akvinským 

Svatý Albert Veliký (Albertus Magnus, Albert z Böllstadtu) 

(1193 nebo 1206/1207 Lauingen – 15. listopadu 1280 Kolín 

nad Rýnem) byl jedním z nejvýznamnějších středověkých 

učenců, a nejvýznamnějším německým představitelem 

vrcholné scholastiky, zabýval se studiem filozofie, teologie i 

přírodních věd.  Patří mezi učitele církve a je patronem vědců a 

studentů přírodních věd. Albert pocházel z rodiny švábského 

rytíře, byl však omylem považován za syna hraběte z 

Böllstadtu. Vystudoval právní fakultu na univerzitě v Padově, 

kde také vstoupil do řádu bratří kazatelů. Je patronem vědců. 

Po studiích v Itálii začal Albert přednášet na řádové teologické 

škole v Kolíně nad Rýnem, kde byl velmi oblíbeným učitelem. 

Jeho žákem se stal druhý slavný dominikánský učenec Tomáš Akvinský. Po určité době 

působení v Německu, se odebral na pařížskou Sorbonnu, aby se tu zabýval studiem 
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Aristotelova díla. V letech 1254 - 1257 působil jako provinciál řádu v Německu. Tehdy musel 

hájit názory dominikánů v papežské kurii, kde vedl polemiku s averoismem zastávaným 

učenci ze Sorbonny. Roku 1260 byl jmenován biskupem ve významném říšském městě 

Řezně, ale již 1262 požádal o uvolnění z funkce, a dále se věnoval do konce svého života 

výlučně výuce a vědecké činnosti. Albert Veliký po sobě zanechal rozsáhlé dílo (jeho sebrané 

dílo tvoří 21 obsáhlých svazků), zasahující mnoho oblastí lidského vědění, proto se mu 

dostalo přízviska doctor universalis.. Blahořečen byl roku 1662 a svatořečen v roce 1931, kdy 

byl také papežem Piem XI. prohlášen za učitele církve.           

Zobrazuje se v dominikánském rouchu, případně s biskupskou mitrou a berlou.  Atributem 

kromě berly je také kniha jako poukaz na jeho učenost, někdy také psací potřeby. 

15.) Svatý Albert Jeruzalémský - zářící, vznešený 
Znázorněn na vitrážovém okně vedle kazatelny. 

 

Narodil se asi roku 1150 v Gualtieri v severní Itálii. Velmi 

mladý vstoupil do kláštera řeholních kanovníků sv. Kříže 

v Monatara. Asi ve třiceti letech byl zvolen převorem a po 

čtyřech letech 1184 ho papež Lucius III. jmenoval biskupem 

v Bobbio a v dalších letech mu byla svěřena diecéze Vecelli, 

v níž působil 20 let. Za nejzákladnější životní činnost považoval 

modlitbu. Albert častěji zdůrazňoval, že vše se mu daří o to lépe, 

oč zbožněji prosil o Boží pomoc. Vynikal moudrostí a 

spravedlivým rozhodováním, proto se na něj obraceli nejen 

jednotlivci ale i města. Zástupci znepřátelené Parmy a Piacenza 

si ho vybrali za smírčího soudce. Řešil i spor mezi papežem 

Klementem III. a císařem Bedřichem Barbarosou. 

V roce 1191 svolal významnou diecézní synodu, dle jejíhož vzoru se konaly další ve všech 

následujících stoletích. Po třech letech připravil stanovy pro kanovníky v Bielle a v r. 1201 

byl rádcem ve věci řehole humiliátů.V Sýrii a ve svaté zemi, za dob útoků ze strany Saracénů, 

zatoužili po věhlasném pastýři z Vercelli. Po odstoupení kardinála Goffreda z úřadu 

jeruzalémského patriarchy, kanovníci od Božího hrobu zvolili na jeho místo Alberta. Papež 

Inocenc III. volbu schválil. V červnu papež oznámil Albertovo vyslání jako papežského legáta 

pro Jeruzalémskou provincii. Albert obdržel koncem roku pallium a do Palestiny se dostal až 

začátkem roku 1206. Tou dobou již měli Saracéni Jeruzalém obsazený a tak se Albert usadil 

v Akko, severně od Nazaretu. Statečností a rozvahou přispěl k tomu, že nebyla Saracény 

obsazena celá Svatá země. Na žádost papeže vyjednával se sultánem výměnu zajatců a 

v Damašku jednal o uzavření míru.Sepsal řeholi poustevníků z hory Karmel, která již více než 

800 let je ve velké vážnosti, ale i praktikována v životě komunit současných karmelitánů. 

Patriarcha Albert Jeruzalémský se na papežovo pozvání z 19.4 1214 měl účastnit IV. 

Lateránského koncilu (11.11 1215), ale než se dostal k odjezdu, byl v Akoonu při průvodu o 

svátku Povýšení svatého Kříže, zavražděn. Byl proboden nožem. Vykonal to jistý představený 

křesťanského hospice jako „odpověď“ na lásku, s níž ho dříve Albert napomínal. Tento 

představený vedl velmi špatný život a Albert ho nakonec musel sesadit, dle některých snad i 

vyloučit z církve. 

Atributy: palma, kříž, nůž.Patron: karmelitánů, Palestiny. 
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16.) Svatý Josef ,pěstoun Páně – přírůstek, rozmnožení 

Socha je umístěna pod kůrem vlevo 

 

Narodil se v Betlémě a pocházel z královského rodu Davidova. 

Dopuštěním Božím byli jeho rodiče chudobní a zůstali 

nepovšimnuti. Josef se živil prací tesařskou. Mnozí se ucházeli o 

ruku blahoslavené Panny Marie. Bylo ustanoveno, že manželem 

bude ten, jehož berla se přes noc zazelená. To se stalo berle 

Josefově. Zasnoubil se tedy s Marií. Když však Josef poznal, že je 

jeho nevěsta v požehnaném stavu, nechtěl ji udat soudu , ale tajně 

opustit. Neznal doposud velkého tajemství podivuhodného vtělení 

Ježíše Krista, až mu to anděl zjevil. Jako pěstoun Ježíše Krista se 

staral o Marii a malého Ježíška. Svatý Josef zemřel ve věku 70 roků 

v rukou Ježíšových a Mariiných klidně a s největší útěchou 19. 

března. Je vzýván  a uctíván jako patron umírajících. Jeho hrob je 

v údolí Josafatském, ale jeho tělo nebylo nikdy nalezeno, jen snubní prsten a kusy oděvu. 

Tvrdí se, že svatý Josef byl při vzkříšení Páně vzkříšen a při nanebevstoupení Páně vzat 

s tělem a duší do nebe. Papež Pius IX. ustanovil 8. prosince 1870 svatého Josefa ochráncem 

celé církve svaté. Je také patronem jinochů, manželů, sirotků a dělníků. Je patronem církve a 

spolupatronem české země.                 

Je zobrazován nejčastěji s malým Ježíškem v náručí s lilií, symbolem čistoty (jako v našem 

kostele). Dalšími atributy jsou tesařské nářadí, případně rozkvetlá hůl. 

 

17.) Svatý Florián  
Zobrazen na rozměrném obraze na schodišti jižní oratoře. 

 

Mučedník 3. století, zemřel roku 304 Byl plukovníkem v císařském 

vojsku v Rakousích a horlivým křesťanem. Když byli jeho bývalí 

vojíni mučeni pro víru, neváhal a připojil se k nim. Vyznal svou 

víru a dodal:“ Slouže u vojska klaněl jsem se Bohu skrytě. 

Poslechnu ve věcech vojenských, ale jako křesťan se nedám nikým 

přinutit, abych zapřel Krista a klaněl se mrtvým modlám.“ Za svůj 

postoj byl zmrskán a svržen do řeky Emže. Řízením Božím vylila 

řeka jeho mrtvé tělo na skálu. Florián se ve snách zjevil zbožné 

ženě Valerii a požádal ji, aby ho pochovala v Linci. Odtud jeho 

tělo přenesli dva jáhnové do Říma, kde bylo svaté tělo Florianovo 

Římu takovou záštitou, že nepřátelé v něm i v celé Itálii zuřiti 

přestali. Proto také, když r. 1183 Kazimír polský a biskup 

Krakovský Gedeon žádali sv. Otce o ostatky svatých na ochranu proti Prusům a jiným 

nepřátelům, poslal jim svatý Otec část svatého těla Floriánova. Ostatky byly slavnostně 

uloženy do nově vystavěného chrámu v Krakově. 

Zobrazován je jako voják v brnění ulévající vodu z vědérka nebo jiné nádoby na hořící dům ( 

v mládí prý zachránil svoji modlitbou hořící dům). 
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