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Konečně! Dva vytoužené mě-
síce svobody, během kte-
rých můžeme zapomenout 

většinu toho, co jsme se naučili bě-
hem minulých deseti měsíců, jsou 
tady. Chtělo by se říct, teď už ne-
musíme nic, ale naštěstí to tak není.

Prázdniny, ač se to nezdá, jsou takovým 
malým testem dospělosti. Sami se můžeme 
rozhodnout, jak s  volným časem naložíme 
a čemu ho věnujeme. A je pouze na nás, jestli 
vytrváme ve věrnosti, nebo během prázdnin 
hodíme vše, včetně naší víry, za hlavu. Aby-
chom zůstali věrní i v maličkostech, můžeme 
si tak trošku vypomoci. Jedinou věc, na kte-
rou nikdy nezapomeneme, je mobil, a ten se 
nám pro množství aplikací může stát užiteč-
ným pomocníkem. 
bible
Asi nejzákladnější aplikací, kterou můžeme 
vybavit svůj telefon, je určitě Bible. V obcho-
dě Google Play nalezneme tuto knihu knih 
snad ve všech možných jazycích a variantách. 
Pro naše potřeby je ovšem nejlepší Český 
ekumenický překlad, který je součástí aplika-
ce „Česká Bible app“ od vývojáře pajus_cz. 
Jedná se více či méně o klasickou čtečku, do 
které si stáhneme text a nepotřebujeme již 
více internetové připojení.
breViář
Pro ty z nás, co se modlí liturgii hodin, je pří-
mo povinnou aplikací Breviář od vývojáře 
Richarda Královiče. Aplikace je přehledně 
zpracovaná včetně všech svátků a je neoce-
nitelná především pro ty, kdo se nikdy ne-
naučili pořádně používat papírové vydání 
breviáře. Už nikdy více beznadějné listování 
ve více jak dvou tisících stranách tohoto tlus-
tospisu. Aplikace nabízí pohodlí a ve spojení 
s budíkem již nikdy nezapomenete na pravi-
delnou modlitbu Církve.
KanCionál
Další aplikací, kterou naleznete v interneto-
vém obchodu Google Play, je Kancionál od 
vývojáře Josefa Řídkého. Jedná se o elektro-
nickou verzi zpěvníku českých a moravských 
diecézí. Zpěvník je stále ve vývoji a někte-

ré písně nebo notové zápisy mohou chybět. 
Dobrovolníci ochotní přiložit ruku k dílu jsou 
stále vítáni. Kancionál je vyvíjen pod zášti-
tou webu Liturgie.cz a  tvůrci připomínají, 
že aplikace nemá být náhradou papírového 
vydání a nesmí být používána v případě, že 
není tolerována okolím, nebo když rozpty-
luje pozornost při mši svaté. Pokud budete 
elektronický kancionál používat během mše, 
dbejte na to, abyste svým konáním nevzbu-
zovali pohoršení.
liturgie
Všechny tyto aplikace nepotřebují trvalé in-
ternetové připojení. Výjimkou je Liturgie.cz, 
která je klasickým webem, k jehož návštěvě 
musíte nutně použít internet. Tato stránka je 
ovšem centrem sdružujícím mnoho informa-
cí o liturgii. Naleznete zde přehledný výklad 
teologie mše svaté a  jednotlivých svátostí 
a žehnání. Objevují se zde pravidelně církevní 
dokumenty o liturgii. Tento web může být vy-
nikající pomůckou při přípravě na mši svatou. 
Naleznete tu aktuální misál včetně liturgické-
ho čtení, a pokud víte, že vás jako ministran-
ta čeká starost o misál, můžete si vše v klidu 
doma přečíst a nastudovat. Pokud si nejste jis-
ti, jakou barvu ornátu připravit svému faráři, 
můžete využít Liturgický kalendář, kde obje-
víte všechny zásadní údaje. Osobně využívám 
web Liturgie.cz jako čtečku Bible. Denně se 
modlím nad liturgickými čteními, a ačkoliv ne-
můžu chodit každý den na mši, zůstávám skr-
ze čtení a breviář stále spojen s věčně živým 
tělem Církve. A to i o prázdninách.

Přeji krásné prožití volna a nezapomeňte, 
že kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také 
ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je 
nepoctivý i ve velké.

Aplikované 
prázdniny 

Slovo násilí má velice široký obsah: od slovního útoku až po válečný konflikt. Pokusím se však 
na tuto otázku odpovědět tak, abychom pro sebe mohli získat nějaký užitek.

Jednou jsem se pokoušel otevřít dvířka svatostánku, ale nešlo otočit klíčkem. Málem jsem 
ho zlomil. Zastavil mne můj známý a řekl: „Co nejde lehce, nejde.“ Dvířka jsme otevřeli a jeho 
moudrostí se řídím a kupodivu se to vyplácí. Když budeme páčit klíčem, zlomí se. Když budeme 
páčit svým kamarádem, urazí se nebo ho ztratíme.

Na druhou stranu jsem vojenským kaplanem, tedy v prostředí, v němž se učíme bezhlavé násilí 
usměrnit, řídit ho, používat ho. Svatý Tomáš Akvinský popsal několik pravidel války. Můžeme je však 
i stáhnout do svých malých osobních konfliktů. 

Násilí je přípustné kvůli spravedlivé příčině, například obrana sebe, druhých lidí, před poškozením určité 
hodnotné věci. Násilí vede nebo schvaluje oprávněná autorita, tedy někdo, kdo se nenechá vláčet splaše-
nými emocemi a kdo má nad konfliktem určitý nadhled nebo odstup. Třetím pravidlem je správný úmysl, 
nechovat se násilně například z nenávisti nebo z touhy pomstít se. Není možné zapomenout, že nám 
jde o urovnání nějakého sporu a že můžeme jednou být přáteli nebo spolupracovat. Násilí je nakonec 
posledním nástrojem řešení konfliktu, když už jsou všechny předchozí pokojné pokusy vyčerpány 
a je naděje, že situaci vyřeší. A pokud k násilí přikročíme, pak jen v míře nezbytně nutné.

Uzavřel bych myšlenkou o prevenci násilí. Tou je budování dobrých vztahů, atmosféry 
spolupráce a vzájemné úcty. Tak se použití násilí minimalizuje. 

                                                                  otec Petr Šabaka,
vojenský kaplan

Petr byl přijat mezi minis-
tranty ve starobylé gotické 
sakristii. Přitom byl mečem 
pasován na ministranta, kte-
rý zachovává ve svém živo-
tě rytířské zásady: stateč-
nost, věrnost ve službě, štěd-
rost, zdvořilost, šíření víry 
a ochranu slabých.

Pan farář jim k tomu řekl: „Ve stře-
dověku, to je tak před tisíci lety, měl 
každý pán ke své ochraně družinu bo-
jovníků. Tito ochránci však zapomína-
li na své poslání a přepadávali jiné dru-
žiny, aby je oloupili. Dělali nájezdy na 
tržitě, přepadávali obchodní karava-
ny. Církev v této tíživé situaci vydala 
dokument Pax Dei – Boží mír: zna-
menalo to zákaz válčení na cestách, 
mostech, tržištích a ve vesnicích. Kdo 
by toto nařízení neuposlechl, měl být 
exkomunikován = vyloučen z obce.

Některé družiny poslechly, jiné ne. 
Proti násilníkům se začali formovat 
muži, kteří se vydávali chránit chudé 
a  bezbranné. Byli to první rytíři, ze 
kterých vznikly postupně armády vo-
jáků, kteří byli pasováni mečem, když 
prokázali, že jsou dobří a stateční lidé. 

„Vy, moji ministranti,“ pokračoval ve 
své promluvě pan farář, „nemáte zbra-
ně jako středověcí rytíři, ale stáváte se 
ministranty, kteří mají sílu víry a lásky 

Je násilí nutné?
Kdy má použití násilí smysl? 
a kdy je dovolené?

vilém, 13 let

sloužit Bohu a chránit slabé. Takto bo-
jujete za Krista, stáváte se jeho rytíři.“

Petr často v  poslední době mys-
lí na své poslání ministranta – rytíře. 
V  jeho páté třídě se totiž rozmohla 
šikana proti těm, kteří se nedokáží 
bránit, Davidovi a Rosťovi. Oba jsou 
urostlí a využívají své síly, aby ustraše-
ným spolužákům vysypávali aktovky, 
rozbalovali svačiny, schovávali boty. 
A jde to dál: vyhrožují jim bitím, když 
je neposlechnou. Před paní učitelkou 
ze sebe dělají ty nejlepší, zatímco ti 
slabí se bojí na ně něco říct, ostatní 
mlčí. 

Petr plísní sám sebe, že je rytíř, který 
se na to dívá a bojí se ochránit slabé 
a bezbranné. Svěří se starším minist-
rantům, kteří si s ním na Davida a Ro-
sťu počkají. Odvedou je za keře, kde 
na ně udeří. Třídní násilníci jsou najed-
nou malí, rozbrečí se a slíbí, že toho 
nechají. 

Petr má radost, že od té doby je ve 
třídě pokoj. Bůh ho v jeho srdci chvá-
lí za milosrdenství, ve kterém se ujal 
slabých, bezbranných, a proto i  šika-
novaných.

jáhen Josef Janšta
http://josefjansta.opava.org

V síle Víry A lásky
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Ilustrace: Jiří Vančura

Zbyněk Pavienský

Fo
to

: o
ne

in
ch

pu
nc

h,
 A

nt
on

io
gu

ill
em

 - 
A

do
be

 S
to

ck

Fo
to

: s
ve

ta
zi

 - 
A

do
be

 S
to

ck


