Listopad 2011
Svátek všech svatých 1. listopadu
Proč je dobré utíkat se o pomoc k svatým?
Je nesporné, že je velmi užitečné prosit o přímluvu
ty, které církev za svaté prohlásila a kteří už vidí
Boha.
Jestliže je dovolené prosit o přímluvu žijící, proč by
nemělo být povolené vzývat svaté, kteří se v nebi
radují z Boží blízkosti?
Úctu k Bohu to nezmenšuje, naopak rozmnožuje,
protože Krále můžeme uctít ne jen v jeho osobě, ale
i v jeho služebnících.
Svatý Tomáš Akvinský hovoří, že je dobré utíkat se
k mnohým svatým, protože modlitbami mnohých
světců se někdy vyprosí, čeho by se modlitbou
jednoho nedosáhlo.
Tridentský koncil potvrdil: „Je dobré a užitečné je
prosit a utíkat se k jejich velké moci, abychom
dosáhli od Boha milosti skrze jeho Syna Ježíše
Krista.“
Památka všech zemřelých – 2. listopadu
Pomáhejme duším v očistci
„Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně.
Jestliže Jobovi synové byli očistěni obětí jejich otce,
proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní
dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu?
Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou
mrtví, a obětujme za ně své modlitby.“
(Katechismus katolické církve č. 1032)
Je vhodné odporoučet se modlitbě duším v očistci?
Ano, neboť Bůh jim zjevuje naše modlitby, aby za
nás prosili, a tak se mezi nimi a námi udržuje svaté
pouto lásky tím, že my prosíme za ně a ony za nás.
Duše v očistci má Bůh vroucně rád, jsou utvrzené
v milosti, a proto jim nic nebrání, aby se za nás
přimlouvali.
Svatá Kateřina Boloňská se vždy kdy potřebovala
nějakou milost obracela k duším v očistci a bývala
rychle vyslyšená. Dokonce prohlásila, že mnoho
milostí dostala až jejich prostřednictvím.
Pokud chceme, aby nám svými modlitbami
pomáhali, bude dobré se snažit dobrými skutkami

a modlitbami pomáhat jim. Láska totiž žádá, aby
jsme pomáhali bližnímu, jak to potřebuje a my mu
bez velkých potíží pomoci můžeme. Je jisté, že duše
v očistci mezi naše bližní patří.
Jak velká je bída těchto svatých vězněných v žaláři
očistcovém?
Jistě nezměrná. Oheň, který je pálí, je podle sv.
Augustina mučivější jako kterýkoliv trest, jaký může
člověka stihnout na tomto světě. Svatý Tomáš
Akvinský dodává, že očistná muka jsou větší jako
jakákoliv bolest v životě.
Duše prožívají dvojí bolest:
1. muka smyslů
2. trest ztráty – z patření na Boha, neboť pohled na
vlastní viny jim v tom brání.
Podle sv. Jana Zlatoústeho je mučí o mnoho víc jako
trest smyslů. Svatý Cyril Jeruzalemský řekl, že
kdyby člověk zakusil očistná muka, snášel by
všechny bolesti na
tomto světě až do dne
posledního soudu, než aby trpěl jediný den tu
nejmenší bolest v očistci.
Nemohou si sami pomoci.
Pro nebeské království jsou tyto duše vybrané až po
vypršení doby své očisty.
Za článek víry bylo však prohlášené, že jim
můžeme zjednat úlevu svojí přímluvou,
a zejména pak církví schválenými a užívanými
modlitbami a mší svatou. Účast na mši svaté jim
poskytuje velkou pomoc, tehdy máme spojit oběť za
tuto duši se zásluhami Ježíše Krista:
„Věčný Otče, podávám Ti tuto oběť Těla a Krve
Ježíše Krista se všemi bolestmi, jež v životě i smrti
vytrpěl. A pro zásluhy jeho umučení Ti doporučuji
duše v očistci, zejména ...“
Duše nám budou velmi vděčné, neboť jim
urychlujeme vstup do nebeské slávy. Tehdy, kdy
tam přijdou, oni se budou přimlouvat za nás. Pán
slibuje svoje milosrdenství tomu, kdo je k druhým
milosrdný:
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství (Mt, 5,7).
Mimochodem svatý Augustin podotýká, že těm,
kteří pomáhali duším v očistci, se dostane větší
pomoci, až sami do očistce přijdou.
(Úryvky z knihy Modlitba od sv. Alfonse Maria
de Liguory)

Katechismus katolické církve č. 1030 a č. 1031
vysvětluje očistec takto:
Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale
nejsou dokonale očisteni, i když jsou si jisti svou
věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očisťování,
aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské
radosti. Církev nazývá toto konečné očisťování
vyvolených očistcem, to je něco úplně jiného než
trest zavržených.
***
Otázky a odpovědi jsou úryvky z rukopisu řeholní
sestry Marie de la Croix (nar. 1.12.1840) z řádu sv.
Kříže (jeho zveřejněním se začali přípravné práce
k její
beatifikaci). V této knize Rozhovor
omilostněných duší s dušemi v očistci opisuje
svědectví duše bývalé řeholní spolusestry M.G.,
která zemřela v 36-ti letech a trpěla v očistci..
Opustí mnoho duší očistec na Den dušiček?
Ano, mnoho duší opustí očistec a bohatou milostí
Boží přijdou do nebe. Neboť v tento den mají
všechny trpící duše účast na milostech svaté církve.
Každé duši se dostává ulehčení, a to v poměru
ke svým zásluhám. Pro mnohé duše je to během
dlouhých roků jediné ulehčení.
Nejvíce duší však přichází do nebe ne na Den
dušiček, ale ve svatou vánoční noc.“
Co sa děje při smrti? Jakým způsobem je vynesený
rozsudek?
Bůh dopouští smrtelný zápas, aby duše ještě využili
poslední možnosti na získání zásluh. Nedopustí
však, aby duše, která mu celý život věrně sloužila,
byla zatracená.
V jediném okamžiku duše vidí před sebou celý
průběh svého života a pozná i to, co si za to
zaslouží. V tomto jase a jasném poznání vyřekne
sama nad sebou svůj ortel.
Lidé, kteří v životě uctívali a milovali Pannu Marii,
v hodině smrti dostanou skrze ni mnoho milostí. To
jisté platí i pro ctitele svatého Josefa, svatého
Michaela a ostatních svatých. Je štěstím mít právě
v hodině smrti někoho, kdo by se za nás přimlouval.
O svatém Michaelovi Archandělovi
Svatý Michael patří k serafínům a je prvním
andělem v nebi. Svojí krásou převyšuje všechny
anděly. Je přítomný, když duše opouští tělo. Je nejen
svědkem při vynesení rozsudku, ale i výkonávajícím
andělem Boží spravedlivosti tím, že odnáší duši na

místo očisty a když duše zadosťučinila za svoje
poklesky, potom ji provází do věčné blaženosti.
Má s námi soucit, utěšuje nás v našem utrpení.
Když přichází v průvodě s Pannou Marií, tehdy
během její přítomnosti netrpíme. Navštěvují nás i
naši andělé strážní. Když duše opouští očistec
a odchází do nebe, pokaždé velebí a oslavuje Boha.
Pro něho je ctí přivádět duše do nebe, kde potom
celou věčnost oslavují milosrdenství Boží.“
Kolik duší přichází do očistce?
Denně sem přichází mnoho tisíc duší. Většina z nich
tu zůstává 20-40 rokov, některé omnoho déle, jiné
zase se tu zdrží jen krátce.
Kdyby lidé věděli, co je očistec, a uvědomili si, že
se sem dostanou vlastní vinou! Jsem tu osm roků,
ale zdá se mi, jakoby to trvalo už 10 000 roků...
Ó můj Bože! Porozprávějte to svému duchovnímu
otcovi! Kéž by mi uvěřil, jaké hrozné je tu utrpení,
aby to mohl dát na vědomí svěřeným duším. Pokud
má nějaké prosby, nechť se s důvěrou obrací na duše
v očistci, zvláště na ty, které uctívali Matku Boží!
S výsledkem bude určitě spokojený. Boží
spravedlivost nás drží v očistci, ale nemyslete si, že
nás Boží milosrdenství nechává bez jakékoliv
útěchy. Nesmírně toužíme po sjednocení s Bohem.
On si to totiž přeje právě tak jako my. A některým
duším už na zemi ochotně odhaluje svoje tajemství.
Jsou to duše oddané Ježíšovi, které žijí a dýchají jen
pro něho.
Jak se duše očišťuje v ohni pokání, tak se přibližuje
k Bohu a lépe ho poznává. Přirozeně, Boha nevidí.
Když by ho duše viděla, už by to nebyl očistec, ale
nekonečné štěstí.
Jak je to s nebem?
Pokusím se to vysvětlit tak, abyste to vy na zemi
pochopili. Je to řetěz svátků, které bez přerušení
následují jeden za druhým. Nebe je vždy nové
a nové štěstí, jaké ještě nikdo neokusil. Je to
strhující proud vůně a lásky, který se vznáší
k vyvoleným. Nebe je Bůh, neslýchané štěstí
a velebnost. Čím více duše na zemi milovala Boha,
tím k vyšší dokonalosti se vznáší, tím víc miluje a je
milovaná v nebi. Ježíš je skutečná radost na zemi
a potom věčně trvající radost v nebi.
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