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„…Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve 

dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi 

milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti…“  

Deníček 1146 

 Drazí farníci,  

Bůh pro nás zůstává tajemstvím, můžeme jej ovšem poznávat 

tak, že budeme rozjímat o jeho vlastnostech. Autor v Listě Židům 

poznamenává důležitou skutečnost: „Mnohokrát a mnoha způsoby 

mluvil Pán v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této 

poslední době však promluvil skrze svého Syna.“ (Žid 1, 1-2) Jestliže 

autor hovoří o poslední době, znamená to, že my v ní také žijeme, 

doba je pořád stejná, ani starosti lidí se nemění. Uspořádáváme si své 

hierarchie hodnot, ale pořád platí, že všechno, co si postavíme před 

Pána Boha, stává se ohavnou modlou, která je určena dříve nebo 

později k pádu. Například, vždycky byli lidé nemocní a hledali 

uzdravení, ale ne všichni byli Ježíšem uzdraveni, ale ti, co uzdraveni 

byli, tak proto, že Ježíš chtěl vydat svědectví o tom, jaký je jeho Otec. 

Bůh Otec je tedy milosrdný, uzdravuje, obnovuje narušený řád 

v důsledku našich hříchů. I my často hledáme zázraky a znamení, ale 

Pán Ježíš řekl učitelům Zákona a farizeům, kteří od něho chtěli vidět 

znamení toto: „Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné 

znamení mu dáno nebude než znamení proroka Jonáše. Jako byl 

Jonáš v břiše velké ryby tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka 

v nitru země tři dny a tři noci. Ninivští mužové povstanou na soudu 

proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova 

kázání obrátili a zde je přece někdo víc než Jonáš!“ (Mt 12,39-40) Je 

tu jisté varování i pro nás, aby ti ninivští mužové nevystoupili na 

soudu i proti nám, protože nám už bylo dáno velmi mnoho milosti na 

to, abychom se obrátili celým srdcem k Hospodinu. A protože to 



často neděláme, zbývá nám už jediné, totiž spoléhat se na jednu 

z vlastností Pána Boha a tou je Boží milosrdenství. Proč Pán Ježíš 

vzpomíná právě proroka Jonáše? Hebrejské jméno Jonáš v překladu 

znamená holubice, symbol míru, Ducha svatého, naděje, ale tento 

starozákonní prorok, až tak moc mírumilovný nebyl, ale byl upřímný 

sám k sobě a nesl následky svého jednání docela statečně, pral se se 

životem, jak to šlo až do té míry, že neposlechl Hospodina. Hospodin 

jej poslal do hříšného města Ninive: „Vstaň, jdi do Ninive, toho 

velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, 

vystoupilo před mou tvář.“ Jonáš se vydal přesně opačným směrem, 

měl asi dost peněz, koupil si lístek na loď a vydal se na výlet co nejdál 

od vlastního svědomí, spal pěkně v podpalubí, zatímco nešťastní 

námořníci bojovali s náhlou bouří, ve které viděli trest, neboť tato 

bouře byla nějaká jiná. Námořníci uctívali různé bohy, kteří jim ani 

nemohli pomoci, protože ve skutečnosti neexistovali, a jediný Jonáš, 

který měl zkušenost s živým Pánem-nedělal nic. Bál se Boha, který 

stvořil nebe i zem, toho, který učinil moře i souš, Stvořitele i jeho 

vlastního života. Podvědomě víme, že to bylo špatně, možná bychom 

mu uměli poradit, ale asi to nebylo pro Jonáše jednoduché před 

Hospodinem obstát. Kdo ví, co všechno bychom vymysleli my, 

kdybychom byli v Jonášově kůži. Co všechno, a jak dlouho, umíme 

dělat, abychom celý den, celé roky nepotkali Živého Pána. Námořníci 

poznali, kdo je skutečný Pán situace, jejich modlitba změnila 

adresáta, díky dobrodružství s Jonášem se obrátili k jedinému, 

pravému Bohu: „Prosíme Hospodine, ať kvůli tomuto muži 

nezahyneme! Nepřičítej nám nevinnou krev, neboť ty, Hospodine, 

jednáš podle své vůle.“ (Jon 1, 14) Když byl Jonáš hozen do moře, 

přestalo běsnit. Toto je obraz jiné oběti, která byla přinesena za 

každého z nás. Něco podobného zažil setník pod Ježíšovým křížem, 

evangelista Lukáš to zaznamenal slovy: „Když setník viděl, co se 

stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl skutečně spravedlivý.“ A 

všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této podívané, když viděli, 

co se stalo, bili se v prsa a vraceli se domů.“ (Lk 23, 47-49) 



Jonáš jednal z našeho pohledu špatně, ale Bůh to všechno 

proměnil na dobré: obrácení námořníci, utišená bouře, a také 

samotný Jonáš poté, co se ocitl v útrobách velké ryby se začíná modlit 

z hloubky celého svého srdce k Hospodinu. Loučí se se životem, 

bilancuje a vzpomíná, jak mu bylo kdysi dobře: „Tak rád bych však 

zase hleděl na tvůj svatý chrám!“ (Jon 2, 5) My bychom asi řekli: „Jak 

rádi bychom zašli do kostela, jaké to bylo v neděli, jaké to bylo ve 

všední dny, o svátcích, jaké to bylo, když jsme byli mladí…“ Dnes už 

mnozí pro své stáří mohou jenom vzpomínat, a mezi nedosažitelné 

sny patří, prostě se jen zvednout a jít. Jonáš se také modlí slova: 

„Chaluhy mi ovinuly hlavu.“ (Jon 2, 6) Jonáš měl omotanou hlavu 

chaluhami, ale už jsme slyšeli i o jiné pokrývce hlavy: „upletli korunu 

z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, 

klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ (Mt 

27, 29) Jonáš byl tři dny v útrobách velké ryby, Pán Ježíš tři dny 

v temnotě hrobu. A my? Jak to bude asi s námi? Když byl Jonáš 

vyvržen z útrob ryby, šel do Ninive a volal co mu Hospodin nařídil: 

„Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno.“ (Jon 3, 4) Čtyřicet je 

symbolické číslo, italsky quaranta znamená čtyřicet a je z něj 

odvozeno slovo karanténa, tedy doba, po kterou se drží lidé nebo 

zvířata odděleni od celku, aby se sledovali, zda se u nich neprojeví 

onemocnění. Ale Ninivané měli tu karanténu postavenou trochu 

jinak, u nich Hospodin nečekal na nemoc, ale na obrácení srdce, a 

dočkal se! Ninivští muži uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli si žíněné 

roucho od největšího po nejmenšího, i ninivský král se doslechl o 

těchto událostech a vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť a sedl si do 

popela. Vypadá to, že i on sám převzal poslání proroka, když volal ke 

svému lidu: „Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které 

mu lpí na rukou. Kdo ví, možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od 

svého planoucího hněvu a nezahyneme.“ (Srov. Jon 3, 9) Oni neměli 

žádný příslib, jenom sdělení, že končí jejich způsob života, ale 

důvěřovali, že je ještě možné spolehnout se na jediné, totiž na 

milosrdenství Boží. A vyšlo to, i Hospodin byl pohnut soucitem a 



dojetím nad obrácením těchto lidí. Jenom jedna osoba byla zklamána, 

totiž Jonáš. Byl opravdu nazlobený na sebe, na Ninivany, na 

Hospodina, chtěl to prostě všechno jinak, ale jak vlastně? Podle 

jakého pravidla? My už nemáme nárok na nic, ztratili jsme nevinnost 

prvních lidí v ráji. Kdyby bylo v životě podle našich zásluh, tak 

nemáme nikdo nic. Apoštol Pavel píše v listu Římanům: „Nikdo není 

spravedlivý, ani jeden.“ (Řím 3, 10) Jediným spravedlivým včera, 

dnes i navěky zůstává Boží Syn, obětovaný Beránek. Evangelista Jan 

vydává svědectví o Slově, které svět nepřijal: „Neboť Bůh tak miloval 

svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3, 16) 

Pokud nám připadá Jonášův příběh příliš pohádkový, ačkoliv je 

to Slovo Boží, tedy dvojsečný meč, který proniká až do morku kostí, a 

jiné znamení nám dáno podle slov Pána Ježíše nebude, potom se 

můžeme podívat na příběh dívky z nedávné minulosti. A začněme 

klidně jako v pohádce, protože vystřízlivíme velmi brzy. Byla jedna 

holčička a jmenovala se Helenka, narodila se roku 1905 v Polsku, jako 

třetí dítě z deseti sourozenců, rodiče byli velmi chudí rolníci. Zemřela 

v roce 1938, necelý rok před vypuknutím druhé světové války útokem 

na její vlast. Helenka je přibližně vrstevnicí našich prababiček. Do 

školy chodila asi tři roky. Přes nesouhlas rodiny, protože neměla 

potřebné věno, se stala řeholnicí, přijala řeholní jméno Faustyna. 

Většinou pracovala jako pomocná kuchařka, vypomáhala v pekárně, 

pomáhala na poli. Zemřela v pokročilém stádiu tuberkulózy plic a 

střev, ve věku třiceti tří let. Sestra Faustyna byla nenápadná osoba, až 

do doby, kdy dostala úkol podobně jako zmiňovaný Jonáš, aby vydala 

svědectví o velkém Božím milosrdenství. Na přání svého zpovědníka 

napsala autobiografickou knížku s názvem Deníček. V této knize 

zaznamenala mimo jiné i slova svého zpovědníka poté, co se svěřila 

se svým úkolem, stát se apoštolkou Božího milosrdenství: „Pochází-li 

to, co mi říkáš, opravdu od Boha, tak svou duši připrav na veliké 

utrpení. Potká tě nepochopení, pronásledování – budou se na tebe 



dívat jako na hysterku, podivínku, ale Bůh na svou milost skoupý 

nebude. Skutečná Boží díla vždy narážejí na obtíže a jsou 

poznamenána utrpením. Bude-li Bůh chtít něco uskutečnit, dříve či 

později to uskuteční, uskuteční to navzdory obtížím a ty se pro ten 

čas vyzbroj velikou trpělivostí.“ (Rada P. dr. Sopocka Deníček 270) 

Když nasloucháme slovům P. M. Sopocka, možná nás napadá, že 

i Jonáš měl své zkušenosti proroka, o kterých se doslovně 

v knize o něm, nepíše. Tyto zkušenosti měl později i dnes už 

blahoslavený kněz P. Michal Sopocko. Ale jeho slova jsou i pro 

nás povzbuzením, že Boží dílo nikdo a nic nezastaví. Zkusme se 

zastavit u myšlenek Pána Ježíše, jak je svatá sestra Faustyna 

zaznamenala v Deníčku i pro každého z nás: „Dcero má, pohleď 

do propasti mého milosrdenství a vzdej tomu mému 

milosrdenství čest a chválu a udělej to takto – posbírej všechny 

hříšníky celého světa a ponoř je do propasti mého 

milosrdenství. Toužím se dávat duším, toužím po duších – má 

dcero. O mém svátku – o svátku Milosrdenství, budeš přinášet 

zemdlené duše k prameni mého milosrdenství. Já je vyléčím a 

posilním.“ Deníček 206 

 

„Tyto dva paprsky představují krev a vodu – světlý paprsek 

znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek 

představuje krev, která je životem duší… Tyto dva paprsky vytryskly 

z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající Srdce bylo na 

kříži otevřeno kopím. Tyto paprsky chrání duše před hněvem mého 

Otce. Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu, neboť ho nezasáhne 

spravedlivá Boží ruka. Chci, aby první neděle po Velikonocích byla 

svátkem Milosrdenství. Popros mého věrného služebníka, aby v ten 

den řekl celému světu o tom mém milosrdenství, že kdo toho dne 

přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a 

trestů. Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí 

k mému milosrdenství. Ach, jak mě zraňuje nedůvěra duše…. Řekni, 



že milosrdenství je největší Boží vlastností. Všechna díla mých rukou 

jsou korunována milosrdenstvím.“ Deníček 300-301 

Ježíš mi připomněl, že ta tři slova musí být viditelná. Jsou to tato 

slova: „Ježíši důvěřuji Ti. … Podávám lidem nádobu, se kterou mají 

přicházet pro milosti k prameni milosrdenství. Tou nádobou je tento 

obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti.“ Deníček 327  

Skrze sestru Faustynu nám byla předána pobožnost Korunky 

Božího milosrdenství, úcta k obrazu Ježíše s nápisem Ježíši důvěřuji Ti, 

a také novéna k Božímu milosrdenství, svátek Božího milosrdenství, 

který se slaví první neděli po Zmrtvýchvstání Páně, tato neděle se 

také nazývá Neděle Božího milosrdenství. Novéna začíná na Velký 

pátek a postupně je obětována na jednotlivé úmysly, spočívá 

v modlitbě Korunky a úmyslu:  

První den: Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny 

hříšníky, a ponoř je do moře mého milosrdenství. Tím mě utěšíš 

v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší. 

Druhý den: Dnes mi přiveď duše kněží a duše řeholní a ponoř 

je do mého nezměrného milosrdenství. Ony mi daly sílu vydržet 

hořké utrpení, skrze ně jako skrze řečiště splývá na lidstvo mé 

milosrdenství. 

Třetí den: Dnes mi přiveď všechny duše zbožné a věrné a 

ponoř je do moře mého milosrdenství; tyto duše mě utěšovaly na 

křížové cestě, byly tou kapkou útěch v moři hořkosti. 

Čtvrtý den: Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří mě ještě neznají, 

i na ně jsem myslel ve svém hořkém utrpení a jejich následná 

horlivost potěšila mé Srdce. Ponoř je do moře mého milosrdenství. 

Pátý den: Dnes mi přiveď duše heretiků a odpadlíků a ponoř je 

do moře mého milosrdenství. Hořkým utrpením drásali mé Tělo i 

Srdce, to je mou církev. Když se vracejí k jednotě s církví, zahojují se 

mé rány, a tak zmírňují mé utrpení. 



Šestý den: Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých 

dětí a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc 

podobné mému Srdci, ony mě posilovaly, když jsem v hořkých 

mukách umíral, viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou 

bdít u mých oltářů, na ně vylévám milosti plnými proudy. Moji 

milost je schopná přijmout pouze pokorná duše; pokorné duše mají 

mou důvěru. 

Sedmý den: Dnes mi přiveď duše, které obzvlášť uctívají a 

oslavují mé milosrdenství, a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto 

duše měly největší soustrast s mým utrpením a nejhlouběji pronikly 

do mého ducha. Jsou živým obrazem mého slitovného Srdce. 

V budoucím životě budou tyto duše zářit zvláštním světlem, žádná 

se nedostane do pekelného ohně, každou budu zvlášť bránit 

v hodině její smrti. 

Osmý den: Dnes mi přiveď duše, které jsou v očistcovém 

vězení, a ponoř je do propasti mého milosrdenství, ať prameny mé 

krve ochladí jejich palčivost. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí 

dluh mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi 

z pokladnice mé církve všechny odpustky a obětuj za ně … Kdybys 

znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a 

splácela mé spravedlnosti jejich dluhy. 

Devátý den: Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti 

mého milosrdenství. Tyto duše zraňují mé Srdce nejbolestněji. 

Největšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných 

duší. Ony byly příčinou, že jsem řekl – Otče odejmi ode mě tento 

kalich, je-li to tvá vůle. Poslední záchranou pro ně je, utéci se do 

tvého milosrdenství. 

Drazí farníci, vyzývám Vás k modlitbě novény k Božímu 

milosrdenství, abychom pomohli Pánu Ježíši zachránit tento svět.  

S přáním radosti a pokoje od Zmrtvýchvstalého Krista 

         Otec Marek 


