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Petr Janšta
Na cestě domů ji začal sprostými a oplzlými řečmi obtěžovat
jakýsi mladík. Začal na ni naléhat,
Pierina si jej však nevšímala. Tu
se jí mladík chtěl zmocnit, Pierina zvedla kámen, aby bránila svou
čistotu. Mladík jí však kámen vytrhl z ruky a při následném zápase ji
uhodil do hlavy. Rána jí roztříštila
lebku. Na silnici našel svoji sestru o dvě hodiny později její bratr
Santo, který byl znepokojen tím,
že se zpozdila z práce. Pierina již
do konce života nepromluvila. Zaopatřena svátostmi zemřela o dva
dny později 6. dubna 1957.
Pierina byla v roce 1987 blahořečena papežem bl. Janem Pavlem
II. a svým způsobem se jí splnilo přání, které vyřkla, když se v roce
1947 jako šestnáctiletá dívka s velkým nadšením zúčastnila blahořečení její předchůdkyně Marie Goretti: „Chtěla bych zemřít jako
ona!“ Její kamarádky jí tehdy odpověděly: „Jestli zemřeš jako ona,
slibujeme, že přijedeme na tvé blahořečení.“ Jestlipak věděly, co
říkají?! Nikdo tehdy netušil, že se její přání za deset let vyplní.
V čem však Pierina vynikala, proč byla blahořečena? Vždyť takový
čin, který vykonala, se nerodí jen tak, vychází z hluboké zbožnosti a neustálého odříkání, které Pierina podstupovala. Tato dívka,
pocházející z chudé rodiny, byla vychována v hluboké víře a tuto
víru projevovala především prakticky: denně chodila na mši svatou,
starala se o rodiče a sourozence, působila v Katolické akci. Jejím
cílem byla eucharistie, čistota a apoštolát. Pierina se začala angažovat v misijním díle, modlívala se za povolání a za nemocné. Velmi
ráda meditovala životopisy svatých, životopis Marie Goretti znala
nazpaměť.

Kaplička je na místě,
kde byla Pierina zabita
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alileo byl upřímný katolík. Tak proč se tedy
dostal do takových problémů s inkvizicí?
20. ledna 1610, brzy po žni svých astronomických objevů, si Galileo poznamenal: „Jsem neskonale vděčen Bohu, jenž ráčil vyvolit právě mě,
abych byl první, kdo spatří úžasné věci, které byly
skryty po všechny minulé věky.“
29. března 1611 byla na půdě jezuitské univerzity v Římě (tzv. Římská kolej, dnešní Gregoriánská
univerzita) uspořádána ke cti vzácnému hostu veliká slavnost. Oslavencem byl právě Galileo, jehož
objevy z roku 1609 tamější jezuitští astronomové
ověřili. Akademického sněmu se zúčastnili mnozí kardinálové a preláti, jakož i světská knížata
a vůbec výkvět římské honorace. Od 24. dubna do
7. června 1623 Galilea šestkrát přijal papež Urban
VIII. k dlouhým rozmluvám o jeho knize Prubíř.
Zdálo by se, že Galileo je v Římě pečený vařený…
Co se vlastně stalo? Zde je stručné shrnutí.
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Je pro nás vzorem v obětování
se pro druhé, v práci pro druhé,
v neustálé modlitbě a plnění Boží
vůle a v závěru života také v obraně čistoty. Tyto ctnosti v dnešním
světě užívání si, sobectví a nespoutané sexuality chybí. Kněz,
který pochovával Pierinu, při
pohřbu řekl: „Je pro nás, ubohé
smrtelníky, velkou ctí sejít se zde,
abychom se naposledy rozloučili
s nejkrásnější lilií, která kdy kvetla
na zelených lukách našeho údolí...
Tvá velikost je nezapomenutelná...
Vypros nám, aby na nás sestoupila moc odevzdání se a odpuštění...
Každý den ve Tvém srdci pulzoval
Ježíš přítomný v Eucharistii.“

Zdroj: https://viz.signaly.cz/1101/pierina-morosini, http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierina_Morosini, http://catholica.cz/?id=1088

Šestadvacetiletá dívka jménem Pierina se
vracela 4. dubna 1957
z práce v textilní továrně. Tuto švadlenu
doma čekala druhá
„šichta“. Její rodina
byla velmi chudá, její
otec ze zdravotních
důvodů nepracoval
a Pierina svým platem živila svých osm
sourozenců,
kteří
byli doma.

Jak to bylo
s Galileem?
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Dávnou představu, že pozemský svět je úplně jiné povahy než svět
astronomických těles, Aristoteles zařadil do svého uceleného učení, které bylo velmi populární od 13. století. Slunce, měsíc, planety
a stálice byly poměrně malé a ležely na do sebe vložených kulových
slupkách složených z nadpozemské látky zvané éter. Země je nejméně vznešeným místem světa – jakousi sedlinou na dně – neboť
čím dále od ní, tím jsou věci vznešenější a bližší božské dokonalosti.
Mikuláš Kuzánský vydal v roce 1440 knihu, kde jasně napsal, že
vesmír nemůže být dokonalá koule, že Země tudíž nemůže být
uprostřed něho a že se nijak neliší od ostatních nebeských těles.
V roce 1448 byl jmenován kardinálem. Roku 1514 kanovník Mikuláš
Koperník sepsal první náčrt svých názorů, že středem vesmíru je
Slunce a Země se otáčí kolem něj a zároveň kolem své osy. S odvoláním se na Kuzánského pak v roce 1543 vydal ucelené pojednání
na toto téma. Koperníkův spis byl hodně diskutován, přičemž názory na něj se rozcházely. Tycho Brahe se pokoušel najít argumenty
v přesných pozorováních. Když roku 1601 nenadále zemřel, nebyla
jeho pozorování ještě pořádně zpracována. Přesto jeho výsledky
zasadily, alespoň v očích některých lidí, vážnou ránu aristotelismu.
V roce 1604 Galileo přišel s myšlenkou použít svou teorii přílivu
a odlivu jako důkaz Koperníkovy hypotézy. Vycházel při tom z mylného tvrzení, že příliv a odliv nastává jednou za den, takže nakonec
přesvědčil málokoho. V roce 1609 učinil řadu objevů vlastnoručně
sestrojeným dalekohledem. Žádný z nich ale nebyl jednoznačným
důkazem Koperníka: daly se vykládat i v rámci aristotelské filozofie. V roce 1611 Galileovy objevy potvrdili jezuitští astronomové.
To ale neznamená, že se zamlouvaly jezuitským a jiným církevním
filozofům a teologům.
Filozofům stále připadalo správné Aristotelovo krásně propracované uspořádání světa, které Galileo neuměl nahradit ničím srovnatelným. Teologové měli jiný problém. Protestantští reformátoři
vycházeli z toho, že bible je napsaná pro každého, a že tedy každý –
i jednoduchý člověk – si v ní může a má číst bez rizika, že by k četbě
potřeboval nějaké učené výklady specialistů. Katolickou námitku,
že to s biblí není tak jednoduché, brali protestanté jako důkaz, jak

málo katolíci věří v božský původ Písma svatého. Kepler roku 1609
na základě Tychových měření vyslovil správné zákony pohybu planet (a Země) kolem Slunce, které se ale Galileovi nelíbily – on chtěl
dokázat správnost Koperníkovy soustavy. Spory mezi katolickými
filozofy a teology na straně jedné a některými astronomy (v čele
s Galileem, který ale mezitím naštval pár vlivných kolegů) na straně
druhé, „vyřešila“ v roce 1616 inkvizice rozhodnutím, podle kterého
je pohyb země filozoficky absurdní, protože odporuje Aristotelovi,
a teologicky kacířský, protože odporuje Písmu. Galileovi přikázali,
aby si dal pokoj.
V roce 1623 Galileo konzultoval svou novou knížku „Prubíř“ s Urbanem VIII. Probírá v ní, jak číst v knize stvoření, čili jak dělat přírodní vědu. Papeži se sice kniha líbila, ale ani to nestačilo: inkvizice
žádala zákaz nebo alespoň opravu. Když pak o 9 let později s papežem konzultoval svůj další rukopis („Dialog“), papeži se rovněž
líbil, ale žádal o menší úpravy. Podle Urbana VIII. totiž lidský rozum
nestačí k poznání pravdy o světě. Ať si Galileo třeba považuje Koperníka za lepšího než Aristotela, ale ať netvrdí, že zná pravdu.
Galileo přesto knihu vydal bez úprav, o které ho papež osobně
požádal. Výsledkem byl v roce 1633 inkviziční soud, který Galilea
odsoudil k domácímu vězení. Zemřel v roku 1642 ve své vile u Florencie. Bylo mu 77 let.
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N ejkrásnější lilie,
kt erá kdy kvetla
v našem údolí

