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Anděl Důvěry
(Poselství shůry, Anselm Grün
vydalo Karmelitánské nakladatelství
v Kostelním Vydří 2002)

V době pesimistů a jasnovidců, kteří kreslí apokalyptickou
budoucnost, potřebujeme anděla důvěry jako sůl. Proroctví hlásající konec
světa prožívají momentálně konjunkturu. Nikdo nemůže zaručit, že náš
svět zůstane ještě dlouho v rovnováze, a že přežije všechny pomatené
lidské nápady. Rozkoš z prorokování zániku však vypovídá více o duši
zmíněných proroků než o realitě našeho světa. Protože svůj život prožívají
jako katastrofu a nevědomky si přejí, aby toto zpackané bytí co nejdříve
skončilo, promítají vlastní situaci do světa a očekávají jeho zánik. Jejich
vnitřní destruktivita se projevuje tím, že si konec světa malují v
nejpekelnějších barvách. Strach z budoucnosti je dnes velmi rozšířený:
proto nacházejí tito falešní proroci v lidské duši citlivé místečko a
získávají tak moc nad mnoha ustrašenými jedinci.
Anděl důvěry nám dává naději do budoucna. Důvěra vzniká z
poznání, že Bůh všechno řídí a vede, že posílá své anděly a tento svět
neponechává napospas neštěstí, nýbrž obrací vše k dobrému. V této
důvěře mnou neotřesou pesimistické prognózy. Nenasazuji si však ani
růžové brýle, abych se vzdálil skutečnosti. O stavu světa si nedělám žádné
iluze: vím své, ale přesto nejsem nedůvěřivý. Vždyť vím, že náš pozemský
svět je v rukou Boha a jeho andělů, a že lidé nevládnou nad světem
neomezeně. Důvěra vidí víc než to, co je kolem nás; víc než problémy,
které hlásají titulky denního tisku. Bere na vědomí i tu vnitřnější
skutečnost všech věcí; vidí tento svět, ale vidí i anděly Boží, kteří nás na
něm provázejí, a kteří drží svou ochrannou ruku nad naší vlastí i nad
celým pozemským světem.
Anděl důvěry doprovázel odedávna žalmisty. Tak se jeden z nich
modlí: “Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí
Boha, a bude je bránit.” (Ž 34, 8). A jinde: “On všem andělům vydal o
tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou
nosit, aby sis o kámen nohu neporanil” (Ž 91, 11).
Marie Luise Kaschnitzová, básnířka “Mostu andělů”, vypráví
příběh, který tuto důvěru ilustruje. Hlavní postavou je majitel lodi
Giovanni di Mata. Ten chtěl vykoupit od korzárů zajatce, a proto jim dal
všechny své peníze. Když se ale chystal s vykoupenými vyjet na širé
moře, žádali na něm piráti ještě víc. On však už nic neměl a tak mu piráti
rozbili stěžeň i kormidlo a plachtu mu roztrhali na cáry. Přesto dal
Giovanni di Mata signál k odjezdu. K velikému překvapení korzárů se

však loď dala do pohybu bez
stěžně, kormidla a plachty a
vyplula na širé moře.
Důvěřivý člověk ví, že mu
je anděl štítem, že ho dokonce na
rukou nosí, takže může bezpečně
kráčet kolem lvů a zmijí. Věří, že
se o něho stará anděl, aby mu nic
nemohlo uškodit.
Nejde světem slepě. Vidí
nebezpečí, která na něho číhají,
ale zároveň ví, že ho jeho anděl
provází, chrání a nese. Ví, že není
pouhým číslem, vystaveným
zvůli osudu, nýbrž že s ním kráčí
anděl  jeho ochránce, který ho
vysvobodí ze všech nebezpečí.
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ILÍ PŘÁTELÉ, ÚSTŘEDNÍM
tématem všech evangelií
je Kristovo vzkříšení a
jeho “nový” život a společenství s
Otcem
a
Duchem
Svatým.
Apoštolům to trvalo nějakou dobu,
než uvěřili v Kristův posmrtný život.
Nebylo to však jenom vzkříšení těla
Ježíše Krista, ale nová dimenze
Ježíšovi existence. V evangeliích
čteme. Po vzkříšení Ježíše poznávali
jenom po určitém časovém odstupu.
Proč? Nebyl si Ježíš podoben?

Např. Jan 20, 47 Když začalo svítat,
stál Ježíš na břehu, ale učedníci
nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl:
„Děti, nemáte něco k jídlu?“
Odpověděli: „Nemáme.“ Řekl jim:
„Hoďte síť na pravou stranu lodi,
tam ryby najdete.“ Hodili síť a
nemohli ji ani utáhnout pro množství
ryb. Onen učedník, kterého Ježíš
miloval, řekl Petrovi: „To je Pán!“
Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to
Pán, přehodil si plášť – byl totiž
svlečen – a brodil se k němu vodou.
Snad nejznámější je příběh
učedníků, kteří jdou do Emauz. Na
cestě je potkává Ježíš, mluví s nimi,
ale oni ho nepoznávají. Teprve po
delší době jim dochází, že je to ON.
Lidé, kteří nevěřili Ježíšovi během
jeho pozemského putování, se s ním
po jeho zmrtvýchvstání nesetkali.
Alespoň Písmo svaté o tom mlčí.
Snad bych mohl přidat jednu
myšlenku. Když jsme v Krmelíně
opravovali střechu na kostele,
zajímal jsem se o různé krytiny. Ptal
jsem se odborníků a procházel jsem

internetové stránky zabývající se střešní krytinou. Kdekoliv jsem jel, viděl
jsem především krytiny na domech, kostelích a veřejných budovách.
Tehdy jsem je uměl také pojmenovat a dokonce jsem věděl i cenu.
Nejlepší však bylo, když jsem se setkal s odborníkem na krytinu, který
mně vše vysvětlil a poukázal na rozdíly a použití všech dostupných krytin.
S nadsázkou mohu říci, že jsem viděl svět jako různou krytinu na
střechách. Dnes je kostel pod střechou a já pomalu zapomínám…
Setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem vyžaduje “Nový pohled”,
“Novou dimenzi” v lidském životě. To platilo pro apoštoly, kteří se s ním
setkali po zmrtvýchvstání, a platí to také pro nás, pokud chceme Ježíše
“Potkat”.
Není to však iluze nebo zbožné přání, jak to mnozí historici
vykládají, když vysvětlují setkání apoštolů s Ježíšem po jeho smrti.
Tvrdí, že apoštolové byli tak zklamáni a tak toužili vidět Ježíše zase mezi
sebou, že si ho v blouznění představovali živého a také s ním mluvili atd…
Setkání s Ježíšem je možné a je reálné. Můžeme se s ním setkat i my
dnes. Vyžaduje to však trpělivost a naslouchání jeho slovu. Možná, že to
bude až k večeru našeho života, když už se stmívá, tak jako v Emauzích.
Ale ten moment a radost Vám nikdo nevezme….
Milí čtenáři, přeji Vám hezký čas strávený s časopisem ZVON.
Fr. Antonín

13. února  30. března postní období
Rev. František Čonka
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ÁN JEŽIŠ NÁM

hovorí o pôste. O tom ako sa máme postiť. Nemyslí
pritom toľko na nejaké odriekanie alebo zriekanie, ale skôr na
pozitívne možnosti pôstu.

Najhlbším motívom pôstu je stretnutie v slove a v chlebe života
s Ježišom Kristom. A na tento ciel má byť orientovaný pôst. Nesmieme sa
postiť len preto, že sa iní nepostia, alebo preto, že chceme byť lepší ako
tí druhí. Pôst nás má priblížiť k Bohu a k ľuďom. Akýkoľvek zisk musíme
vylúčiť. Pôst je predsa úkon lásky a na druhej strane všetko čo robíme pre
zisk stráca v Božích očiach cenu. Nie je dôležité, či sa dokážeme pôstiť
bez ťažkosti alebo nie, ale či rastie náš vnútorný pokoj a láska. Pôstom
človek rastie aj v pokore. Avšak k tomu je potrebná predovšetkým modlit
ba. Modlitba a pôst patria spolu k sebe. Hladujúci a zomierajúci od hladu
sa nepostia. Tí, ktorí chudnú iba neprijímajú potravu. Až keď pôst spojíme
s modlitbou stáva sa náboženským úkonom. Prirodzenou reakciou na pôst
môže byť zvýšená podráždenosť. Keď sa v tejto situácii nemodlíme
nedosiahneme pokoj.

Pôst uschopňuje človeka k otvorenosti. Pôst spojený s modlitbou
postupne v nás vytvára nezávislosť na mnohých veciach a my sa stávame
uvoľnenými od starosti tohto sveta a otvorení pre Boha.
Pôst nás môže priviesť k odriekaniu. Môžeme sa zriecť nad
merného fajčenia, pitia, sladkosti ..., svojho voľného času v prospech
iných, môžeme sa zriecť svojej agresivity ... Môžeme zistiť, že zďaleka
toľko veci nepotrebujeme, ako sme si mysleli ...
Uvedomme si však, že pri opravdivom pôste nejde o zrieknutie
ako také, ale o nájdenie hodnoty života a vnútornej krásy človeka, ktorú
dostal od Boha. A ako zvykla hovoriť blahoslavená Matka Tereza : „lets
do it; something beautiful for God“….just simply from bottom of my
heart…and out of love to Jesus.
Možno poznáte tento slovný zvrat: „Kto zo seba nič neurobí, je
vysmiaty (smiešny)!“ alebo: „kto rozdáva, má od života viac“. Tu je
predsa jasné, na akej ceste sa má dariť môjmu životu. A nezažívame to
stále aj tu v …? Každý predsa chce hrať čo možno najlepšiu figúru, čo
možno najlepšie pochodiť. Zaiste, každý chce nakoniec vyzerať (javiť sa)
lepšie, než v skutočnosti je.
Vždy ma to znova napadá, keď ľudia v rozhovore vypočítavajú, čo
všetko oni robia a pracujú, čo robia dobre a ako sú často dôležití. To
všetko môže byť tiež niekde oprávnené a súhlasí to. Ale nespôsobuje to
mnohokrát tak ako tu pred mojím darčekovým košom? Veľkolepý a bujne
vyhotovený. Mnoho pekných a dobrých vecí sa tu môže vytiahnuť. O to
ide presne aj v blížiacom sa pôstnom období. Tu sa nám kladie otázka:
„Ako vyzerá môj život?“ Je v ňom všetko poctivé, pravé  alebo nesiem
so sebou tak a tak mnoho plného materiálu vo svojom živote, aby len a
len lepšie vyzeralo.
Ježiš kladol túto otázku ľuďom vtedy a teraz nám. Je to časť
z horskej reči. Horská reč je Ježišovým programom: ako sa nakoniec stane
človek pred Bohom spravodlivým (jak vlastne je človek pred Bohom
spravodlivým).
Vo svoje reči Ježiš odklepne celkom ľudské správanie (reakciu) podľa
otázky: Je to pravé? Alebo ho udávaš ako prázdny, (nezakrytý)?
Ako je to teda s tvojimi dobrými skutkami? S tvojim pôstom? Konáš zo
srdca? Alebo vypočítavo, aby sa videlo, aký si veľkolepý?
Ako je to s tvojou modlitbou, so sv. omšou? Neuskutočňuje sa to
stále, aby sa ukázalo ako je len predsa dobre? Mnohokrát tu môže byť
pokušenie. Upozornenie, modliť sa vo svojej komôrke za zatvorenými
dverami, objasňuje jedno: nie je žiadne posvätné miesto, na ktorom sa
smieme sami modliť. Miesto dostáva svoje posvätenie skrze to, čo sa
v ňom uskutočňuje. Kto sa teda doma nemodlí, ten sa sotva bude modliť

v kostole. A kto si myslí, že on nepotrebuje spoločnú modlitbu v kostole,
ten sa časom ani doma viac nebude modliť. Teda tu sa rovnako predstiera
a klame!
Toto chce Ježiš u nás dosiahnuť: žiť úprimne! Nerob viac zo
svojho života, než to čo si! Nevychvaľuj sa tým, čo konáš! Nech ti je cez
toto jasné, že všetko, čo môžeš, čo si, je Boží dar.
Tento úprimný život chceme vyskúšať. K tomu budeme označený
krížom popola na Popolcovú Stredu.. Kríž popola hovorí: Nech ti je cez
toto jasné, že si len prach  aj keď sa ešte toľko pomníkov pre teba vy
buduje. Boh nenaletí na klamstvá a balíky podvodu.
Vyskúšajme predsa raz , nacvičiť tento pravý poctivý život.
A síce v bodoch, ktoré udáva Ježiš:
 činiť dobro,
 modliť sa,
 zriekať sa.
Som si istý, že na tejto ceste
budeme spokojný!
Krásny a Požehnaný
čas pôstu a radosti .

Něco pro zasmání
Kohn telefonuje synovi z Tel Avivu do Chicaga:
“Mám pro tebe novinu, Davide, s matkou se budeme rozvádět.”
“Papa, to nemyslíš vážně?! Po tolika letech? A budou svátky!”
“Právě po tolika letech jsme se dohodli, že vzájemného utrpení už bylo
dost, aspoň na stará kolena se už nebudeme trápit. Buď tak hodný, zavolej
to své sestře.” David tedy zavolá sestře do Austrálie: “Ráchel, poslouchej,
volal mi otec a prý se chtějí s matkou rozvést!” “Po pětačtyřiceti letech
manželství?! A před svátky?! To nemyslí vážně! Nech to na mně!” Ráchel
volá otci: “Tati, poslouchej, nebudete s matkou nic dělat, rozumíš, NIC,
dokud s Davidem nepřijedeme!”
Kohn se spokojeně obrátí na manželku:
“A je to Rebeko, oba na svátky přijedou a letenky si zaplatí sami.”

Solemn Eucharistic Celebration
Honoring the Infant Jesus of Prague

Václav J. Sofronk

On Sunday, January 13, 2013 the Crypt Chapel of the Basilica
of the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington
was the venue of this celebration honoring the Infant Jesus of Prague.
The principal celebrant and homilist was the Reverend Monsignor Walter
R. Rossi, J.C.L., rector of the Basilica. Concelebrant was Father Vojtech
Elias, the Bishop’s Vicar for Diakonia and President of Caritas of the
Archdiocese of Prague. The prayer of the Holy Rosary at 9:30 proceeded
the Mass at 10 AM. The Chapel was filled to capacity by Czech, American
and large group of Philippine worshipers, led by a diplomatic delegation
headed by their Ambassador to the U.S., Jose L. Cuisa, Jr. and Vice
Counsel Maria Corina A. Reyes. Ms. Reyes recited the intercessory
prayers in Tagalog. The Infant Jesus of Prague is well known and venerated throughout the Philippine islands.
The Czech diplomatic corps was led by Ambassador Petr Gandalovic, Consul Frantisek Vintr and Cultural Consul Barbara Karpetova.
Mr. Vintr and Ms. Karpetova recited the intercession prayers in Czech.
The local Czech community was also well represented. The Washington
Philippine Community annually offers Mass honoring the Infant of
Prague, but this is the first time the Czech Embassy and Czech clergy were
able to participate. We hope that this cooperation among the faith communities will continue and thrive. Also present was the Honorable Newt
Gingrich, former Speaker of the House of the U.S. Congress, who recited
two intercessory prayers in English. The Healing Ministry Choir under the
direction of choir director Dr. Robert Bagtas with pianist Ms. Wilma
Bandong sang beautifully throughout the service.
After Mass participants had and opportunity to attend a luncheon
at the Czech Embassy given in honor of our distinguished guest Fr.
Vojtech Elias. We were welcomed at the Embassy by his Excellency Petr
Gondolovic, after brief remarks Fr. Elias was asked to speak about his
work as president of Caritas one of the main Czech charitable organizations. One of the projects Fr. Elias talked about was a hospital Caritas
operates in Africa, which started as a Czech and Slovak effort. Currently
Caritas is minimizing the Czech presence and striving to have more local
citizens involved in staffing and daily operations of the hospital. Fathers’
presentation was supplemented by a powerpoint presentation and a question and answer session followed Father’s talk. Later after the conclusion

of the Q&A session, Fr. Elias treated us to another powerpoint presentation, this time the subject was the Infant Jesus of Prague. The history of
the statue, description and also the Infant’s home in Prague, the church of
Our Lady of Victory on Mala Strana in Prague.
Now came the time to thank our esteemed guest for his visit among
us and wish him pleasant journey home and God’s Blessings on his
endeavors.

Action Alert: Stopping Proposed New Abortion Bill
In January, New York Governor Andrew Cuomo in his State of the State
Address proposed legislation that would radically expand abortion in the
state. In the words of the New York State Catholic Conference, “This bill
says that abortion is fundamental and thus untouchable - no regulations on
abortion, ever. No parental notification for minors’ abortions, no limits on
taxpayer funding of abortion, no limits on late-terms abortions, no informed consent for pregnant women seeking abortion. None of the commonsense regulations enacted by the vast majority of states and supported
by large majorities of the public would be allowed on New York.”
The prevent this bill from becoming law, it is imperative that New York
Catholics make our voices heard. Visit the New York State Catholic
Conference website (www.nyscatholic.org) and you will find a link to a
memo about the bill. There, you can read all the details about this proposed legislation. You can also find out how to contact your representative in Albany and register your opposition to a bill that Cardinal Timothy
Dolan called “radical.”
Zemřeli:
Dne 11. ledna 2013 zemřela ve věku 87 let paní
Ludmila Sedláčková. Zádušní mše svatá byla slavena
v kostele Panny Marie Karmelské v Astorii ve středu
16. ledna. Paní Ludmila Sedláčková spolu se svým
manželem Václavem byli jedni ze zakladatelů
Krajanské rodiny při kostele OLMC. Byla to ona,
která založila krásnou tradici, kterou udržujeme
dodnes. Scházíme se vždy po mši svaté na malé
občerstvení. Paní Ludmila pekla a připravovala
občerstvení pro krajany po mši svaté. Jménem Krajanské rodiny děkuji
paní Ludmile Sedláčkové za vše, co dobré vykonala pro komunitu v
Astorii. Nechť je Vám Boží království odměnou.
Fr. Antonín
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ASOPUSTNÍ ZÁBAVA, KTEROU jsme měli dva týdny před
zahájením postního období, proběhla opět velmi úspěšně. Díky
všem pořadatelům, kteří s velikou ochotou připravili vše
potřebné. Zvláštní poděkování patří naším kuchařkám. Na zábavě jsme
také měli malou přehlídku masek dětí. Už tradičně nám k tanci hrála
skupina Kontakty. Naše poděkování patří sponzorům, kteří dodali dary do
tomboly. Jsou to:

Slovak - Czech Varieties
Hospoda
Bohemian Hall
Koliba
Fotografie ze zábavy si můžete prohlédnout na naší webové stránce
WWW.ZVON.INFO

Prezident České republiky  Miloš Zeman
Blahopřeji novému prezidentovi ke zvolení v historicky první
přímé volbě. Průběh voleb ukázal, že naši spoluobčané přistoupili k těmto
volbám s velkou vážností, a že funkci prezidenta republiky považují za
velmi významnou. Přeji novému prezidentovi, aby byl úspěšný ve snaze
posílit jednotu našeho národa. Očekávám, že jako státník si bude vědom
své odpovědnosti za naši zemi, dokáže ji důvěryhodně reprezentovat v
zahraničí a bude se při svém působení opírat o morální zásady vlastní naší
evropské tradici. Zároveň děkuji všem neúspěšným kandidátům, kteří v
rámci své kampaně hájili křesťanské hodnoty, nutnost respektu k
morálním otázkám, spravedlnost, sociální odpovědnost a solidaritu s
potřebnými. Jsem přesvědčen, že tak pozitivně přispěli k formování
celospolečenské diskuze o důležitých otázkách, které se v poslední době
vynořily.
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Výsledky prezidentských voleb

Zeman Miloš Ing.
Schwarzenberg Karel

2 717 405 hlasů
2 241 171 hlasů

54.80 %
45.19 %

New York a USA
New York konzulát
počet hlasů %

USA
počet hlasů

%

Zeman Miloš Ing.

19

7,48

55

10,8

Schwarzenberg Karel

235

92,51

454

89,19

podrobné informace najdete na www.volby.cz

Blahopřejeme k narozeninám
v měsíci únoru:
George Kolasa 1. února, Helena Weirich 3. února, František Daněk 7. února,
Libuše Král 7. února, Petr Stec 8. února, Marta Bláhová 10. února, Mathilde
Halka 14. února, Jarmila Šurláková 16. února, Anna Sikorjak 22. února,
Daniela Neyland 25. února, Rev. Jindřich Kotvrda 26. února, Jarmila Weirich
27. února.

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
V minulém období přispěli:
Lubomir Janecka, Joseph a Jaroslava Zolman, Dana Sablikova, Vladimir
a Jana Pavlovsky, Peter Kania, Jirina Zaros, Vera Kolasa, Milan a Eva
Fryscak, Vaclava Solfronk, Emil Pavelek, Miroslav Tkadlec, Joseph a
Martha Melko, Alena B. Homolac, Dorothy A Kolesar, Jarda Nehybka
úmysly mší svatých v měsíci únoru 2013
datum

02-01
02-03
02-04
02-06
02-07
02-09
02-10
02-13
02-16
02-17
02-18
02-20
02-21
02-22

úmysl

Za Mojmíra Leštinského
Na poděkování Pánu Bohu, za rodinu Kocurkovu
Za + Vladimíra a Natálii Hnízdovy
Za rodinu Sedleckých
Za Pavola a Mariu Kačmárovy
Za + Emílii Kačmárovou
Za + mažela Aloise Hanáka
Za + manžela Arch. Zdenka Homoláče
Za rodinu Hromadku
Za + Ludmilu Sedláčkovou
Za + manžela Oldřicha Benáčka
Za rodinu Chytilu
Za Marii Chobotskou
Za + manžela Jana Stránského

dárce

manželé Zolmanovi
Rev. Antonín Kocurek
rodina Hnízdova
Lucie Chytil
rodina Hnízdova
rodina Hnízdova
Milada Hanák
Alena Homoláčová
Blažena Stránská
rodina Sedláčková
Anna Benáčková
Lucie Chytil
manželé Zolmanovi
Blažena Stránská

02-23 Za + manželku Dariu

Andrew Poncic

02-24 Za + rodiče Pavlicovy

Božena a Peter Smrčka

02-25 Za Ivana a Máriu Barčukovy

rodina Hnízdova

02-26 Za Naďu a Roberta Horákovy

Věra Marčík

02-28 Za všechny přátelé, živé i zemřelé

rodina Bláhova

ZVON vydává Czech Catholic Mission in NYC, Inc
110-06 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11375 Tel: (718) 575 8959
šeky na podporu pro časopis a misii: Czech Catholic Mission in NYC
na mše svaté: Rev. Antonín Kocurek
Krajanské bohoslužby jsou každou neděli v 10.30 am
v dolním kostele Panny Marie Karmelské 23-25 Newtown Ave Astoria, NY 11102
Příležitost ke sv. zpovědi před i po mši svaté.
Po bohoslužbách následuje společné pohoštění v Parish Hall
Adresa českého kněze: Fr. Antonín Kocurek,
110-06 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11 375 Tel: (718) 575 8959
E-mail: zvonnews@gmail.com
web:
www.zvon.info
Slovenská mše sv. každou neděli v 11.00 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
(1st Ave a 66th St.) http://www.stjohnnepomucene.org

Druhý koncil v Konstantinopoli 553
Císař Justinian svolal koncil do Konstantinopole, který byl 5. května roku 553 slavnostně zahájen. Ze 151
biskupů bylo 142 řeckých. Zbývající biskupové byli ze severní Afriky. Žádný biskup ze západní části. Na koncilu
bylo zavrženo učení slavného teologa Origena (185  254), což nenávratně poškodilo teologii. Papež Vigilius z
počátku odmítl jednání koncilu  zvláště “Tři kapitoly”. Závěr koncilu 2. června roku 553.
Tři kapitoly:
Spor o Tři kapitoly se nazývá jedna z vnitrocírkevních
kontroverzí 6. století, která se zabývala vztahem
božské a lidské přirozenosti v Kristu.
Spor mezi Nestorianismem a Monofyzity.
Nestorianismus zdůrazňoval rozdíl mezi Ježíšovým
lidstvím a božstvím
Papež Vigilius
Monofyzitizmu - Ježíš Kristus má jenom jednu
537 - 555
 Boží přirozenost.
Císař se pokoušel vynutit podpis dekretu “Tří kapitol” ze strany biskupů,
avšak tady narazil na rázné protesty, neboť podepsat tento dekret znamenalo
postavit se proti některým z ustanovení Chalcedonského koncilu, který navrátil
Theodorétovi i Ibasovi jejich biskupství poté, co podepsali odsouzení Nestoria.
Odpor k podpisu ze strany řecky mluvících biskupů byl záhy zlomen, avšak s daleko
větším odporem vůči dekretu se postavili latinští biskupové. Mezitím došlo též ke
ztrátě církevního společenství mezi jednotlivými církevními obcemi Východu a
Západu. Velmi kolísavou úlohu v celé kauze pak sehrál papež Vigilius. Velký
problém ovšem sehrála zvětšující se jazyková bariéra mezi řecky a latinsky
mluvícími biskupy, neboť latiníci již nebyli schopni Theodorétova díla číst v
původním jazyce a utvořit si tak na celou záležitost vlastní názor.

Konstantinopol
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