


Milí čtenáři,

v letošním roce 1992 si pftporaťnáme čtyři důležitá výročí. Mimo 75. vý
ročí zjevení Panny Marie ve Falimě, je to 75. výročí založení Rytířstva 
Něposkvmčnéi70.:výrcčrvydánípivn0Kíčíslačasopísu’’R.yarNcposkvn'énč'’ 
£ ) 50, výročí zázračného obrácen/ Alfonse Ratisbonuea. V tomto roce při při- 
ležitOSíi 75. výročí zjevení Neposkvrněné ve Fatíniě se vára. dostává do rukou 
také první číslo časopisu Immaculata (Neposkvrněná), které má podobně ja.ko 
"Rytí? Neposkvrněné" probouzel v Širokých vrstvách obyvatelstva touhu 
po Bohu prostřednictvím Neposkvrněné Panny Marie a seznamovat čtenáře : 
se. spiritualitou důvěrného vztahu, k Pannc. Mank Tuto spmtuaiitu popsa* 
sv. ludvík Mana Grígnion xMontfoitu a dále rozvinul sv, Maxrnlhári Maria 
Kolbe. Podle slov sv. Maxmiliána bychom chtěli usiloval o to, aby se Ncpo- 
skvrnlná staa Královnou1 všech lidských srdcí skrze srccc každého jednot ve 
(a každého. xvíášt). Ze začátku bychom spolupracovali s- yyfiav-aic.isi.vfe 
Rýtre Neposkvrněné, časopisu, který má nejen v Polsku, sše i v celém světe 
dtpphořetoť bradiel. -Sisjíiéčasoplsy-jsoi: vydávány v  . aporx^u, indii, ̂ Itálii, 
Brázdí?:, ^ofcgsJsxut a v USA. V prvních číslech časopisy by se óbSevovaiý 
mimo jiné články přeložené z.- Rytíře -Neposkvrněné” Později bycbocn nhičli 
tiwázti rs Č'?.skov a moravskou mariánskou- tradicí: (Mariánské;družiny); a 
publikovat také články r;:s ch tuzemských dooisovateiu. Vzhledem k neb >  
hému stavu víry a mravů v naší společnosti, po^azvyeme za netrč fi-i 3 ižoťat 
všem p o stm  Pa:ny fv árie, která m ilt  svci .-ocnou m etelkou ochrano.,: 

||Í||^^nthohé:íi(íi .ke:ztrojí;spásy, ■ k. nášeniuPáriu JézíŠL - S í l s í p o m o č  
při vydávání časopisu Immaculata jsme se obrátil i na -katolické nakuídatelství 
COR vESU, kíeré pfisHi>;lO vydávat tento,časopis,■

Celé dílo: pak svěřuňerae;úq nikou naší drahé-Panů Neposkvrněné Panny 
-MaKe, o které nebylo:slýcháno, že by opustila ty , kteří se k ní utíkají;
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POUTNÍK
(Verdaguer, přeložil S. Bouška)

Poutnice milý, k nebeské vlasti, 
který jd eš  cestou bolů a strastí, 
nechceš-li zbloudit, vúdkyni mívej: 
k hvězdě se dívej, Marii vzývej.

H led k svaté Panně, budeš-li v hoři, 
andělů ona veselí tvoří - 
ve strasti, v bídě, v zármutku zpívej, 
k hvězdě se dívej, Marii vzývej.

V trní proč hledáš nadarmo květy? 
Jeden květ září nade vše světy - 
hvězda to mořská, s ní v duchu bývej, 
k hvězdě se dívej, Marii vzývej.

Plná jsouc lásky, vybízí tebe:
"Nemáš-li matky, ve mně j i  mívej, 
pojď tedy ke mně, pojď se mnou v nebe ■ 
K hvězdě se dívej, Marii vzývej.
Lodička tvá-li tone j iž  taky 
v života bouři, ty neumdlívej:
Maria hvězdou jest mezi mraky - 
k hvězdě se dívej, Marii vzývej.

Svatý Maxmilián Maria Kolbe
stručný životopis

Narodil se ve Zduňské Woli u Lodže 8. ledna 1894. Vstoupil do se
mináře otců františkánů v roce 1907. Potom byl poslán do Říma, kde 
studoval na "Gregoriáně" a na "Serafiku". Ještě jako student založil



Rytířstvo Neposkvrněné. Vysvěcený na 
kněze 28. dubna 1918 se vrátil do Polska 
a začal svůj mariánský apoštolát. Založil 
měsíčník "Rytíř Neposkvrněné", který 
dosáhl časem miliónového nákladu. V ro
ce 1927 založil Nepokalanov, středisko 
náboženského života a tiskového apošto
látu. Roku 1930 se vydal do Japonska, kde 
založil podobné středisko. Když se de
finitivně vrátil do Polska, věnoval se apo
štolské činnosti prostřednictvím nábo
ženských publikací. Druhá světová vál
ka ho zastihla v postavení vedoucího jed
noho z největších vydavatelských podniků 
v Polsku. 19. září byl zatčen gestapem a 

byl odvezen nejprve do tábora v Lamsdorfu v Německu, později 
do tehdejšího koncentračního tábora v Amtitzu. Byl propuštěn 8. pro
since 1939 a vrátil se do Nepokalanova, 
aby pokračoval v přerušené činnosti. Byl 
znovu uvězněn r. 1941 a vsazen do Pawia- 
ku ve Varšavě a nato převezen do kon
centračního tábora v Osvětimi. Obětoval 
svůj život za neznámého člověka odsou
zeného k smrti a 14. srpna 1941 právě 
o vigílii Nanebevzetí Bohorodičky byl 
dobit injekcí fenolu. Jeho tělo bylo spáleno 
v krematoriu. 17. října 1971 byl v bazi
lice svatého Petra blahořečen papežem 
Pavlem VI.

Dne 10. října 1982 papež Jan Pavel II. 
prohlásil Maxmiliána Maria Kolbeho za 
svatého.



150. výročí zázračného 
obrácení Alfonse 

Ratisbonnea

Níže zveřejňujeme úryvekknihy 
o N eposkvrněné, kterou psal 
sv. Maxmilián Maria Kolbe v po
sledních letech svého života. 
Podstatná část tohoto úryvku je  
překladem výpovědi prvního svěd
ka Ratisbonneova obrácení, ba
rona Teodora dě Bussieres. Tato 
výpověď byla sepsána 3.0. ledna 
1892, tm . 10 dnů po této události.

Mladý, inteligentní, bohatý Žid 
bydlící ve Štrasburgu Alfons Ratis- 
bonne (1) byl vychováván v ateis
tickém prostředí. "Dokonce jsem 
vůbec nevěřil v Boha," psal sám 
o sobě. "Nikdy jsem nečetl žádnou 
knížku s náboženskou tematikou." Dá 
se říci, že skoro s určitým odporem 
přijímá od barona Teodora de Bus
sieres Zázračnou medailku. Krátce 
nato dne 20. ledna 1842 pan de Bus- 
sieres vchází v jeho doprovodu 
do kostela sv. Ondřeje "delle Fratte", 
aby zařídil v sakristii kostela zále
žitosti týkající se pohřbu svého

mrtvého přítele pana La Ferronays. 
Zde se mu zjevuje Neposkvrněná a 
působí jeho zázračné obrácení. 
Osobně tuto událost popisuje baron 
de Bussieres takto: "Když jsem se 
vrátil ze sakristie do kostela, nevšiml 
jsem si ihned Rabisbonnea. Po chvíli 
jsem jej našel, jak klečí před kaplí 
Anděla strážného. Když jsem k němu 
přišel, musel jsem s ním třikrát anebo 
čtyřikrát zatřást, aby si mne všiml. 
Potom se obrátil ke mně s tváří zalitou 
slzami, složil ruce a řekl mi: "Oh! Jak 
se ten pán za mne modlil." (2) Velmi 
jsem byl překvapen, dá se říci, že jsem 
žasl. Cítil jsem to, co člověk pociťuje, 
když prožívá zázrak. Zvedl jsem 
Ratisbonnea a vedl mimo kostel a ptal 
jsem se ho, co se stalo a kam chce jít. 
"Veďte mne, kam chtete," provolal, 
"po tom, co jsem nyní viděl, budu již 
poslušný." Naléhal jsem na něho, aby 
mi vysvětlil, co se stalo. Avšak 
nemohl; jeho dojetí bylo příliš velké. 
Vytáhl Zázračnou medailku, něko
likrát ji políbil a při tom velmi plakal. 
Doprovodil jsem jej do hotelu a přes 
mé naléhání jsem nedostal od něho 
žádné vysvětlení krom pláče a 
občasných provolání. "Ach, jak jsem 
šťasten!" "Jak dobrý je Pán Bůh. Jak 
je plný milosti a dobroty. Jak jsou 
politováníhodní ti, kteří nic nevědí." 
Pak jsem Ratisbonnea vedl ihned 
do kostela zasvěceného Ježíši (del



Gesu) k  otci Filipu de Villefort, který 
mu nařídil, aby vše vysvětlil. Tehdy 
vytáhl medailónek, políbil ho, všem 
ukázal a řekl:" Já j sem Ji viděl, j á j sem 
Ji viděl!" (Jeho vzrušení se ještě 
stupňovalo.) Krátce nato se trochu 
uklidnil a pokoušel se o vysvětlení: 
"Byl jsem nějaký čas v kostele, když 
jsem náhle pocítil nějaké nevyslo
vitelné dojetí. Když jsem pozvedl oči, 
celá stavba zmizela. Jen jediná kaple 
byla osvětlená. Uprostřed této záře se 
zjevila stojíc na oltáři velká zářící 
plná vznešenosti a sladkosti Nejsvě
tější Panna Maria taková, jaká je na 
mé medailce. Nějaká mocná síla mne 
postrčila k Ní. Ona mi pokynula, 
abych klekl. Zdálo se mi, jakoby 
m luvila "To je dobré"! Vůbec se 
mnou nemluvila, ale já jsem všemu 
rozuměl." Toto krátké vyprávění čas
to přerušoval, jakoby chtěl ovládnout 
vlastní dojetí. My jsme jej posloucha
li s radostí a vděčností obdivujíce 
podivné cesty Boží a nevyslovitelné 
poklady Jeho milosti. Jediná věta se 
nám obzvláště vryla do paměti: "Vů
bec se mnou nemluvila, ale já  jsem 
všemu rozuměl." Od toho okamžiku 
každý, kdo slyšel Ratisbonnea mlu
vit, si nemohl nevšimnout, jak kato
lická víra prýští z jeho srdce jako 
drahocenná vůně z nádoby, která ji 
obsahuje, ale nemůže ji vtěsnat. 
Mluvil o skutečné přítomnosti Pána

Ježíše v Nejsvětější svátosti jako 
člověk, který v ni věří celou silou své 
duše, který ji dokonce skutečně poci
ťuje. Po rozloučení se s otcem de 
Villefortem jsme se šli poklonit Bohu 
nejdříve do chrámu Matky Boží Větší 
a potom do chrámu sv. Petra. Nejsem 
schopen popsat projevy Rabisbon- 
neovy radosti, když vstoupil do těchto 
chrámů. "Ach," říkal drze mne za ru
ce, "nyní chápu lásku katolíků ke 
svých chrámům a jejich zbožnost, 
která jim přikazuje tyto chrámy zdo
bit a zkrášlovat! ... Jak je tu dobře! 
Člověku se nechce odtud odcházet. 
To už skoro není země ale nebe." Před 
oltářem s Nejsvětější Svátostí skuteč
ná přítomnost Boží působila na něho 
tak, že by málem ztratil vědomí, kdy
by se ihned nevzdálil. Tak mu připa
dalo hrozné být v přítomnosti živého 
Boha s prvotním hříchem, když ještě 
nebyl pokřtěn. Odešel, aby se skryl 
v kapli Nejsvětější Panny. "Zde," 
řekl, "se již nebojím, protože cítím, že 
jsem chráněn velkým m ilosrden
stvím."

S největší horlivostí se modlil 
u hrobů sv. apoštolů. Když jsem 
mu vyprávěl událost obrácení 
sv. Pavla, začal ještě více plakat.

Ptal jsem se ho na některé de
taily jeho zázračného obrácení. 
Nedovedl vysvětlit, jak se dostal



z pravé strany kostela do kaple na 
levé straně, od které jej odděloval 
katafalk. Náhle se ocitl pokorně 
na kolenou před kaplí. (V prvním 
okažiku uviděl Královnu nebe 
v celé záři je jí neposkvrněné 
krásy, ale jeho oči nemohly snést 
tuto nebeskou zář. Třikrát se po
koušel ještě podívat na Matku Mi- 
lo s rd e n s tv í , a le  tř ik rá t byl 
neúspěšný, protože něco (dojetí 
nebo úcta) mu nedovolovalo podí
vat se výše než jenom do úrovně 
blahoslavených rukou, ze kterých

vycházely paprsky milostí. "Ach! 
Můj Bože," volal, "já, který jsem 
se ještě před půlhodinou rouhal, 
já, který jsem cítil prudkou nená
vist ke katolické víře! Ale všichni, 
kteří mne znají vědí dobře, že 
z lidského hlediska jsem  měl 
veškeré důvody zůstat Židem. 
(Rodina je židovská a také moje 
nastávající.) Je nutno věřit tomu, 
co říkám. Všichni také vědí, že 
jsem nikdy nebyl ani nejsem du
ševně nemocen."

Poznámka:

Teodor de Bussierese takto končí své vyprávění o Ratisbonneově obrácení. Alfons 
Ratisbonne po 8 dnech od svého obrácení se zúčastnil rekolekcí. Zítra, 31. ledna bude pokřtěn 
a biřmován v chrámu Ježíše. Přijme také Tělo našeho Pána a přijme jméno "Maria". Římské 
vikářství zařídilo dne 11. února 1842 kanonicky proces ve věci mimořádného obrácení Alfonse 
Ratisbonnea, který byl ukončen dne 3. června 1842 dekretem kard. Konstantina Patriziho o 
pravdivosti jeho obrácení. Zde jsou hlavní slova tohoto dekretu: Jeho Eminence kardinál 
vikář potvrzuje s konečnou platností, že byl zjištěn významný zázrak způsobený velkým a 
dobrým Bohem prostřednictím Nejsvětější Marie Panny, a to zázrak dokonalého a okamžitého 
obrácení Alfonse Marie Ratisbonnea z židovství na katolickou víru.

1 ) "Alfons Ratisbonne, 28 let, pochází z jedné z nejvíce vážených a nejbohatších 
židovských rodin". Těmito slovy začíná své vyprávění o jeho obrácení baron Teodor 
de Bussieres.

2 )  Den před smrtí hraběte Petra M. Augusta de LaFerronayse Teodor de Bussieres svěřil 
do jeho modliteb záležitost obrácení Alfonse Ratisbonnea.



Dne 18. 7. 1830 se zjevila Pan
n a  M aria svaté Kateřině Labouré, 
Milosrdné sestře  sv. Vincence, 
v době jejího noviciátu, v Paříži, 
Rue du Bac. Řekla sestře o příka
zu, který jí uloží. 27. 11. téhož 
roku zjevila se Panna Maria opět. 
B lahoslavená Panna měla bílý, 
červeně se třp y tíc í ša t, s tá la  
n a  zeměkouli a  pod jejím a noha
m a se svíjel had. V rukou držela 
m enší zeměkouli, měla oči pozdvi
ženy k  nebi a  zatímco tuto země
k o u li obě tovala  B ohu, řek la : 
"Koule, kterou vidíš, představuje 
celý sv ě t a k aždého  č lověka 
zvlášť." N áhle byly je jí p rs ty  
pokryty prsteny s krásnými dra
hokamy, z kterých vycházely pa
prsky. Maria řekla: "Paprsky jsou  
znam ením  milostí, které já  vylé
vám  n a  všechny, kteří mě o ně 
prosí." A když se Kateřina podi
vila, že z některých drahokam ů 
paprsky  nevycházejí, b lahosla
vená Panna jí řekla: "Drahokamy,

které nevysílají paprsky, p ředsta
vují milosti, o které mě lidé nepro
sí ..."

Potom se utvořil okolo Panny 
Marie oválný rám  se slovy: "Ó Ma
ria , bez h ř íc h u  p o č a tá , p ro s  
za nás, kteří se k Tobě utíkáme." 
Zároveň slyšela sestra hlas: "Nech 
podle tohoto vzoru razit medail
ku. Osoby, které ji budou nosit, 
dosáhnou veliké milosti. A pře
hojné milosti obdrží ty osoby, kte
ré j i  b u d o u  n o s it s důvěrou  
n a  krku."

Nyní se obraz obrátil a sestra 
Kateřina viděla, jak by měla vypa
dat zadní strana medailky. Písme
no M, nad nímž vyčníval kříž, 
spočívající na příčném tráme. Do
le Srdce Ježíšovo a Mariino; první 
obklopeno trnovou korunou, dru
hé probodeno mečem. Okolo bylo 
dvanáct hvězd.

O dva roky později byly, s dovo
lením  pařížského  a rc ib isk u p a



De Quelena, raženy první me- 
dallky. Nedá se několika slovy 
povědět, kolik milostí medailka 
N eposkvrněného Početí zpro
středkovala. Ne nadarm o ji věřící 
lid nazval "Zázračná medailka". 
Neočekávaná uzdravení, ochra
n a  v nebezpečí těla i duše, n á 
padná obrácení ukazují, že Maria 
dodržela slovo.

Sestra Kateřina prožila celý ži
vot ve službě starým  nebo posti
ženým lidem v útulku v Enghien 
u  Paříže, kde 31. 12. 1876 zemře
la v pověsti svatosti. Její chloubou 
bylo, že žádný ze starců, které 
ošetřovala, nezemřel bez svátosti 
smíření s Bohem, což Kateřina 
s důvěrou přičítala účinkům  "Zá
zračné medailky".

Nezjevuje nám  tím Panna Ma
ria, že zvláště v této době chce být 
vzývána a  ctěna jako Prostřednice 
milostí? Nos vždy u sebe s důvě
rou "Zázračnou medailku" a  s ta 
rej se o to, aby ji také jin í nosili. 
Dávej ji dětem a zvlášť lidem ne
mocným a pochybujícím ve víře. 
Panna Maria slíbila, že vyprosí 
u Boha milosti potřebné ke spáse 
všem, kteří budou m edailku nosit 
s důvěrou a budou se denně mod
lit: ”Ó Maria, bez hříchu počatá, 
oroduj za nás, kteří se k Tobě 
utíkáme." Nosit "Zázračnou m e
dailku" znam ená svěřit svůj život 
a  svou sm rt do ochrany Nepo
skvrněné Panny Marie.



Z  poselství, které obdržel od  Neposkvrněné 
'ď  o n S t e f a n e  G o b b i

Proto k vám mluvím.
Jste-li maličcí, stále bu

dete naslouchat- mému hlasu.
Moji přemilí synové, ne

dejte se svést tolika hlasy, 
které dnes slyšíte! Můj ne
přítel vás klame ideami a 
mate vás slovy. Jste jakoby 
ponoření do moře slov, které 
se stále zvětšuje a všechno 
zaplavuje. Opakuje se udá
lost popsaná v Písmě 
sv. o babylonské věži. Vy 
dnes znovu prožíváte drama 
zmatení jazyků. Matou vás 
vaše vlastní ' slova. Vaše 
vlastní hlasy vám brání, 
abyste si rozuměli. Dnes je 
třeba více než jindy na
slouchat mému hlasu.
Mluvím k vám, abych vám 

pomohla dostat se ze zmatku 
způsobeného vašimi vlastní
mi slovy. A tak vás jako 
Matka přívětivě učím na
slouchat pouze slovo Otcovo. 
Toto Slovo se stalo tělem a 
životem v mém nejčistším 
lůně. Mé srdce se otevřelo, 
aby je přijalo a jako vzácný 
poklad střežilo.
UKAŽ MI, CO ČTEŠ A ŘEKNU 

TI, KDO JSI.
Moc slova je veliká, může 

zcela změnit člověka, může 
ho udělat dobrým anebo zlým. 
Slovo může oživovat, ale 
může i zabít. Záleží pouze

na nás, kterým slovům dovo
líme, aby se dostaly do na
šeho nitra. Slova, která 
působí smrt, zní příjemně a 
často si ani neuvědomujeme, 
že je sami vyhledáváme a 
přijímáme. Když jednou pro
niknou do našeho nitra, vy
žádá si to mnoho úsilí, 
abychom odstranili škody, 
které působí. Z těchto slov 
se v nitru člověka rodí 
závist, nenávist, vzájemná 
nedůvěra, strach, nactiutr- 
hání, pomluvy, nevraživost 
a rozbroje. Naštěstí existu
je také Slovo Boží, které 
léčí, uzdravuje a oživuje. 
Toto Slovo Neposkvrněná stá
le přechovává ve svém srdci. 
Ona nám nabízí lék na všech
ny naše neduhy. Ona chce, 
abychom byli tímto Slovem 
uzdraveni. Kdo přijímá Ne
poskvrněnou, ten pochopí, 
jak má přijímat Slovo živo
ta, aby z tohoto Slova vze
šla bohatá úroda. Záleží 
pouze na nás, zda-li přijme
me Neposkvrněnou a necháme 
na sebe působit Slovo, které 
Ona nese ve svém srdci. 
Immaculata chce přivádět 
všechny k tomu věčnému Slo
vu. Snažme se, aby mohla 
proniknout do každé domác
nosti a ke každému jed
notlivci .

Rytíř Neposkvrněné



Varovný hlas 

Meuy já/bSONOVĚ

Obracím se n a  vás, všechny 
ženy světa: zbavte se lhostejnosti 
a  nevraživosti vůči nenarozenému 
dítěti. Obracím se n a  vás já , k terá  
jsem  si nechala zabít svoje dítě, 
které jsem  nosila pod srdcem. Teď 
hledám  sebe sam u, nešťastná, 
protože nikde nenacházím pokoj. 
Svou výpovědí vám chci pomoci, 
abyste nikdy neuvěřili propagan
dě potratářského průmyslu.

Můj život není ničím. Je  to 
strašné  trápení. Říkám vám: po
tra t je  něco nenormálního, nelid
ského, barbarského. Po potratu 
jsem  se vdala a zjistila jsem , že 
jsem  sterilní, že už nikdy víc ne
budu  moci otěhotnět. Jako třia 
dvacetiletá jsem  vyslechla ortel, 
že už nebudu moci mít dítě. Man
želství se mi z tohoto důvodu roz
padlo. Zabila jsem  si dítě a zabila 
jsem  si i vlastní život. Potrat mě 
zničil psychicky i fyzicky. Úplně 
mě zruinoval. Kolem mě je zakleté

ticho. Věřte, že sam ota pro ženu 
je  strašná. Všecko, co se kolem 
m ne děje, je  bezvýznamné, d ru 
hořadé. Stále cítím ve svém svě
dom í v in u  p řed  B o h em  z a  
spáchaný hřích, za své zničené 
m ateřství. Mateřský instinkt mě 
nikdy neopustil. Šestnáct let jsem  
žila sam a s výčitkou svědomí, ne
konečně sama. A v této samotě 
jsem  křičela do čtyř zdí mého by
tu: Změňte ten  hanebný zákon o 
potratech, usilujte o zm ěnu smý
šlení lidí!

Co je to potrat? Přesvědčovali 
mne, že je to osvobození od dítěte. 
Vsugerovali mi strach z dítěte. 
Avšak nam ísto vytoužené svobo
dy mi tento zákrok přinesl jen  
nepořádek po všech stránkách  
mého života. Po potratu jsem  se 
s ta la  s t r a š n ě  z ra n ite ln o u . A 
všechny ženy, které prožily po
tr a t ,  js o u  s tra šn ě  z ran ite ln é . 
Jsm e psychologické oběti této 
dem oralizované sp o lečn o sti. 
Setkáváme se s absolutní lho
s te jn o s t i  sp o le č n o s ti k  n ám  
ženám  po potratu.

Dělím se s  vámi o svou dra
stickou zkušenost. Přiznám  se 
vám , že jse m  často výčitkam i 
svědomí úplně vyčerpaná. Zkusi
la jsem  alkohol, drogy. Chtěla



jsem  takto uniknout této hrozné 
skutečnosti, hiyzení svědomí, ale 
i tímto jsem  byla oklamaná. Vy
střízlivění bylo vždy strašné. Tou
žila jsem  stále porodit dítě. To se 
stalo mou jedinou tužbou. Nic víc 
jsem  si nepřála.

Ve druhém  manželství se stal 
zázrak. Po 16 letech jsem  otě
hotněla. Porodila jsem  zdravé, 
krásné dítě. Bdím nad tímto dítě
tem ve dne v noci, hlídám ho jako 
zřítelnici svého oka. Ale na  potrat 
nem ohu zapomenout. Ustavičně 
slyším plakat to první neexistující 
dítě, to potracené dítě, to nevi
ňátko, které ruce potratáře při 
tom strašném  krvavém zákroku 
roztrhaly n a  kousky. Ztratila jsem  
totiž něco velmi drahého a velmi 
vzácného. Ztratila jsem  plod své 
velké lásky.

Lásky? Jakáže to byla lás
ka, která zabíjela?

Miluji to druhé dítě jako bož
stvo a  třesu  se o jeho život. Ale 
pocit prázdnoty v duši a trvalá 
bolest v srdci trvá dále.

Ani druhé manželství se mi ne
vydařilo. Rozpadlo se tak  jako 
pivní. Pravděpodobně jsem  vinna 
já . Jsem  jako rozbitá nádoba, ne
poznávám sebe sam u. Jsem  to 
ještě  vůbec já?  Vždyť jsem  bývala

p lná lásky, radosti a  štěstí a  tyto 
lidské a  božské vlastnosti jsem  
rozdávala plnými hrstěm i všem 
lidem, se kteiým ijsem  se setkala. 
Teď útěchu  potřebuji já. Mohlo to 
být velmi krásné dítě, kterém u 
jsem  vzala život takovým haneb
ným způsobem. Zahynulo n a  tom 
sam ém  porodnickém  stole, n a  
kterém  jsem  porodila to druhé 
dítě.

Přátelé mi ale pomohli najít sa 
m u sebe a  najít víru v Boha. Na 
konci svých sil jsem  našla  sílu ve 
víře, k terá  mi pom áhá žít můj 
sm utný život. Vrátila jsem  se k 
Ježíši Kristu. Našla jsem  poro
zum ění v LIFE (organizace ZA ŽI
VOT), k d e  js e m  s ly š e la  
o POSTABORTIVNÍM SYNDRO
MU.

Až teď jsem  poznala, ja k  jsem  
svým činem zarm outila Boží lás
ku. Žijeme v bláznivém světě, ve 
kterém  nás při životě může udržet 
pouze víra v Boha a v Jeho  pravdy.

Proplakala jsem  už moře slz 
za své nenarozené zabité dítě. 
Představuj i si ho, j ak n a  m ne volá, 
ja k  se brání při potratu, ja k  m u 
bouchá srdíčko, jak  křičí a  uniká 
před smrtícím nástrojem.

Můj odkaz pro vás: Cena, k te
rou jsem  zaplatila za svůj nepro-



myslený čin, je  příliš vysoká. Rá
n a  se už nikdy nevyléčí, štěstí do 
duše se už nikdy nevráti. Matka 
nikdy nem ůže zapom enout n a  
svoje dítě.

Tehdy jsem nevěděla, co teď 
vím o potratu. Dítě je víc než 
všechny poklady světa.

O svém činu jsem si složila bá
seň:

Doktore, počkejte, neutíkejte ode 
mne,
vyslechněte mne, doktore!
Prosím vás, vraťte mi moje dítě! 
Prosím vás, pro Kristovy rány, 
dejte mi ho nazpět dohromady!

Dejte dohromady i mou roztrhanou 
duši!
Vždyť js te  mě přesvědčoval, že  to 
nic není
Ach, doktore, doktore, co js te  to 
udě la l...

Všechny ženy světa, nezapo
m eňte na  mou bolest, nerozmno
ž u jte  řa d y  n e šťa s tn ý c h  žen , 
n e ro z š iřu j te  h řb ito v y  n e n a 
rozených dětí. Pomozte mi nést 
můj nesnesitelně těžký kříž, který 
jsem  si sam a naložila na  ram ena.

Pomozte mi najít pokoj duše. 
NEZABÍJEJTE!

Vaše Mary Johnsonová,Velká 
Británie



N ejdůstojnější Paní, Matko 
M ilosrdenství, Neposkvrněná. 
Děkuji Ti vřele za milost svatého 
křtu, kterou jsi vyprosila u svého 
milosrdného Syna pro malého Da
vida. Vřele jsem prosila Krista 
sk rze  T vé v šem o h o u c í p ro 
střednictví o tuto milost. Ty víš, 
Neposkvrněná, jak velké překáž
ky narůstaly. Díky Tobě překážky 
byly překonány a dítě skoro jeden 
a půl roku staré bylo pokřtěno. 
Přijmi, Neposkvrněná, toto mé ne
dokonalé poděkování.

Tvoje rytířka Dorota

Nyní mám 40 roků, nejstarší 
dcera 19, další děti 13, 8 a 3 roky. 
Když jsem  byla mladá, chtěla jsem 
pouze dvě děti. Když se narodily, 
myslela jsem  jen na sebe, na své 
pohodlí. Už mám dvě děti pro se
be, přesně kolik jsem chtěla. Pak 
mne napadla myšlenka: "A co 
pro Pána Boha?" Pak jsem tedy

nosila dítě pro Pána, které se jme
nuje stejně jako Matka Boží. Pak 
jsem  měla ještě jedno za ty, kteří 
chtějí jen jedno. Nyní se tříletá 
Bětka učí náboženství, je hodná a 
mnoho se již naučila o Pánu Bohu. 
Jednou se mne na něco ptala a já 
jsem  j í  neodpověděla (přemýšlela 
jsem  o něčem jiném). Tu řekla: 
"Musím jít do nebe a zeptat se 
Pána Boha." Opět jednou jsem 
byla nemocná a neklečela jsem bě
hem modlitby. Další den mne Bět
ka upozornila: "Proč jsi se včera 
nem odlila?" Vždy se snažím, 
abych děti vychovávala dobře, ale 
ne vždy jsem úspěšná. Když se 
kupříkladu hádají, tak se modlím 
Zdrávas Maria a často nemusím už 
zasahovat. M odlitba pom áhá. 
Často se také modlím: "Pane můj 
a Bože, přetvoř srdce mé podle 
srdce svého. Nauč mé srdce milo
vat každého. Opatruj mé dcerky a 
alespoň jednu si vyber, aby Ti



sloužila." Velmi prosím Nepo
skvrněnou o pomoc při výchově 
svých dětí a také j í  děkuji za ob
držené milosti.

Tereza

Od svých 10 let se léčím na 
prorevmatické postižení kloubů. 
Když jsem se provdala, lékaři zjis
tili, že jsem nemocná na srdce. 
Při prvním těhotenství jsem měla 
potíže se srdcem. Lékaři se vy
jádřili, že s takovým srdcem již 
nebudu m oci m ít d a lš í dítě. 
Po krátké době jsem byla opět v 
požehnaném  stavu. Tentokrát 
jsem z toho neměla radost, protože 
jsem měla velké obavy z porodu. 
Lékařka, která mne vyšetřila, zjis
tila, že je to šestitýdenní těhoten
stv í. Z ača la  mě p řem lo u v a t 
k potratu. Říkala, že také ona ne
souhlasí s potraty, ale v mém pří
padě se jedná o můj život. Do ruky 
mi vložila doporučení k potratu. 
Když jsem ji ujistila, že toto dopo
ručení je pro mne zbytečné, proto
že stejně k potratu nepůjdu, řekla: 
"Ještě přijde taková chvíle, že 
strach před smrtí ve vás zvítězí a 
pak toto doporučení budete potře
bovat." Skutečně taková chvíle

přišla. Byla to jakoby vzpoura - 
proč já  mám zemřít? Tehdy jsem 
utíkala do nemocnice. V bráně mi 
proletěla hlavou myšlenka: "Ty 
chceš pak žít s takovou jizvou na 
svědomí?" Pochopila jsem, že ten 
zločin se hluboce odrazí v mé psy
chice. Tehdy jsem si pomyslela: 
Raději zemřu! Co jsem tehdy pro
žívala, to si nikdo nedovede před
stav it. V šechno jsem  svěřila  
do rukou Pána Boha a nejsvětější 
Panny Marie, kterou jsem od své
ho dětství vždy prosila o pomoc. 
Spolu s mým manželem jsme jeli 
na pouť, abychom prosili o pomoc. 
Poslední měsíc před porodem 
jsem  musela jít do nemocnice. 
Na toto si dobře pamatuji. Tehdy 
mne navštívil můj manžel. Cítila 
jsem se výborně. Ani jsem netu
šila, že za několik hodin porodím 
zcela bez problémů druhé dítě. 
Měla jsem tehdy velkou radost. Já 
žiji! Cítím se dobře, stejně jako 
dítě, které nemělo žít. Za půl roku 
po porodu jsem onemocněla záně
tem nitroblány srdeční. Můj stav 
se zhoršil. Musela jsem jít do inva
lidního důchodu. Když nejstarší 
syn měl 9 roků a mladší 7, porodila 
jsem  je š tě  tře tího  syna. A ni



na chvíli j sem nemyslela, že bych 
měla zabít toto dítě. Kardiolog, 
který mne přesvědčoval o nutnosti 
potratu se rozčilil a křičel na mne, 
že jsem náboženskou fanatickou. 
O d p o v ěd ěla  jsem  mu ste jně  
razantně, že jsem věřící, ale k to
mu ještě matka a on pravděpo
dobně slyšel již  o mateřském 
instinktu, který mají také i zvířata. 
Tento porod byl velmi těžký, ale 
díky péči lékařů i sester vše do
padlo dobře. Když jsem pak nav
štív ila  zm íněného kardiologa, 
blahopřál mi a řekl: "Nikdy bych 
se nedomníval, že mně starému 
doktorovi otevře oči taková mladá 
osoba." A ten syn, který se neměl 
narodit, když mu bylo 21 let mi 
řekl: "Maminko, děkuji ti, že jsi mi 
dovolila, abych žil!" V poslední 
době mám opět potíže se srdcem. 
Když se ale dívám na své syny, 
mohu klidně umírat. Za všechno 
Ti, milovaná Matko Neposkvrně
ná, velmi děkuji. Lituji všechny 
nemocné ženy, které čekají na 
porod! Prosím  Vás, důvěřujte 
Bohu.

Kristýna

V mém životě byla Matka Boží 
vždy mým Útočištěm a Potěši- 
telkou. Několik posledních let mi 
nesloužilo zdraví. Před rokem 
mne doporučili k podrobnému vy
šetření v nemocnici. Měla jsem 
velké obavy z výsledků (jsem lé
kařkou). Po dobu celého mého po
bytu v nemocnici jsem každý den 
chodila  do nem ocniční kaple 
na mši svatou, kde jsem horlivě 
prosila Matku Boží o dar zdraví. 
Slíbila jsem  Jí, že Jí veřejně podě
kuji v Rytíři. Nyní se cítím lépe. 
Mám tři děti. Prostřední syn se 
připravuje k prvnímu svatému při
jímání. (Starší dcera působí při 
charizmatické obnově. Nejmladší 
syn chodí ještě do mateřské ško
ly). Jsem ráda, že s prostředním 
synem se mohu zúčastňovat pří
pravy k prvnímu svatému při
j ím á n í,  k te ré  bude  v e lm i 
významnou událostí v jeho životě. 
Můj syn často čte v kostele Slovo 
Boží. Chtěla bych ve svých dětech 
probudit velkou lásku k Marii a 
prosit Ji, aby byla pro ně vždy 
přímluvkyní u svého Syna. Ještě 
jednou srdečně děkuji Nejsvětější 
M atce za vyslyšené prosby a 
za všechny prokázané milosti.



Prosím také o další ochranu celé 
mé rodiny.

Marie

Po obhájení doktorské práce 
jsem  padl k nohám Nejsvětější Pa
ni Lurdské a přislíbil j sem Jí, že po 
celou dobu mého života budu šířit 
mezi mládeži křesťanskou kulturu 
a také svým životem a hlásáním 
Božího slova budu zvěstovat celé
mu světu Ježíše Krista. Věrný této 
přísaze píši, diskutuji, pomáhám, 
kde jen mohu.

Stanislav

Děkuji Nejsvětější Matce a 
sv. M axm iliánov i K olbem u, 
ochránci rodin, za dary, které jsem 
obdržela na jejich přímluvu. Můj 
zeť začal hodně pít a pak opustil 
mou dceru, která zůstala se svým 
malým dítětem. Můj manžel v dů
sledku těchto starostí onemocněl a 
zemřel. 7 let jsem se vroucně mod
lila za svého zetě. Po sedmi letech 
se zeť vrátil. Již nepije, chodí 
do kostela, učí své dítě nábo
ženství a modlí se o práci, protože 
byl z práce propuštěn. Jsem velmi

vděčná za obdržení m ilosti a 
vroucně se modlím o další ochra
nu Neposkvrněné a obzvláště 
za to, aby zeť vytrval v dobrém.

B.M.

V aším  p ro s třed n ic tv ím  se 
obracím na Neposkvrněnou Mat
ku Boží, abych Jí poděkovala 
za obdržené m ilosti a prosila 
o další. Před 18 lety jsem prosila 
Matku Boží o uzdravení mé malé 
dcerky. Byla jsem vyslyšena, mé 
jediné dítě, letos bude maturovat, 
bylo uzdraveno. Pak léta ubíhala. 
Více dnů jsem  proplakala než 
jsem se usmívala. Velkým utrpe
ním byl pro mne život s mužem - 
alkoholikem, který pil každý den, 
utrácel hodně peněz za pití a pro
marnil spoustu času. Po příchodu 
domů se hrozně hádal a dělal roz
broje. Jenom jsem si uvědomila, 
že manžel přichází domů, jsem se 
klepala strachy. Moje dcera se ner
vově zhroutila. Měla jsem pocit, 
že mne opustili všichni lidé a do
konce i Bůh, který, jak se mi zdálo, 
neslyšel mé ustavičné modlitby 
za obrácení manžela. V takovém 
prostředí jsem prožila 20 let živo
ta. V minulém roce jsem  byla



na pouti v Čenstochové, Licheni 
a Niepokalanově. Prosila jsem 
Matku Boží: "Matko, smiluj se 
nad celou mou rodinou, nad mou 
starou matkou a také nad mou dce
rou, kterou jsem Ti před léty obě
tovala jako Tvé vlastnictví za její 
uzdravení. Řekla jsem: "Matko, 
pomoz, přece tato dívka půjde 
letos k maturitě a jak se k ní může 
p řip ravovat v takových pod
mínkách?" Tentokrát Nejsvětější 
M atka vyslyšela mou prosbu. 
Manžel odešel v září na dovolenou 
a pak byl na nemocenské, protože 
měl potíže ze sluchem. Již nepije. 
V naší rodině je ticho, dcera se 
může připravovat k maturitě a pak 
k přijímacím zkouškám na vyso
kou školu. Považuji to za zázrak, 
který nám vyprosila Neposkvrně
na Matka: Uzdravení mé dcery 
před léty a nyní uzdravení mého 
manžela z alkoholismu.

Dana

Již 39 let žiji se svým mužem. 
Máme pět dětí, které jsou nyní již 
dospělé. Ne vždy bylo všechno 
mezi námi v pořádku. Jednou jsem 
také byla jen na krok od smrti. 
Jsem hříšná žena. Poslechla jsem

svého muže a šla na potrat. Dosud 
na to nemohu zapomenout. Stále 
mám před očima zlo, které jsem 
spáchala. Velmi toho lituji. Když 
jsem  obdrže la  od mé znám é 
"Rytíře", rozhodla jsem se, že se 
veřejně omluvím Pánu Bohu a 
Nejsvětější Matce. Nedávno se 
můj manžel roznemohl. Lékaři 
řekli, že se jedná o zhoubný nádor 
a doporučili mi, abych se připra
vila na to nejhorší. Začala jsem 
vroucně prosit Nejsvětější Matku, 
aby zachránila mého manžela. I 
když jsem  hříšná. Nejsvětější 
M atka v y sly še la  mé prosby. 
Manžel odešel z nemocnice na 
vlastní žádost, je  doma a cítí se 
dobře. Za tuto milost Ti, drahá 
Matko, ze srdce děkuji a prosím 
Tě o další ochranu celé mé rodiny.

Antonína



MI jsou  první písm ena latin
ského názvu MILITIA IMMACU- 
LATAE (Rytířové Neposkvrně
né) a označují ctitele-následovní- 
ky Neposkvrněné Panny Marie.

R y tířstvo  N eposkvrněné je  
h n u t ím  m a riá n s k ý m  a 
apoštolským, které založil v Římě 
r. 1917 sv. Maxmilián Maria Kol
be. Členové hnu tí se nazývají rytí
ři a  rytířky Neposkvrněné.

Jaký je cíl M. I.?
R y tířs tv o  N ep o sk v rn ěn é  

ve shodě se svým Statutem  šíří, 
nakolik je  v jeho moci, Království 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova skr
ze Neposkvrněnou, nebo lépe ře
čeno , s lo u ž í v p o s lá n í 
N eposkvrněné, které O na plní 
jak o  M atka Církve. J e d n á  se 
o obrácení hříšníků, zvláště od
padlíků od víry, a  těch, kteří ještě 
neznají Ježíše Krista, a tak é  o po

svěcování všech pod ochranou 
Neposkvrněné a  skrze Ni. Každý 
člen tohoto hnu tí plní toto poslá
ní posvěcováním sebe, aby mohl 
dávat ze své plnosti také druhým.

Jakých prostředků používá 
M. I. ve svém apoštolátě?
Rytířstvo Neposkvrněně využí

vá všech mravně dobrých pro
s t ř e d k ů .  J a k o  n e jú č in n ě jš í  
prostředky doporučuje modlitbu, 
pokání a  dobrý příklad.

Jaké jsou podmínky členky 
v M. L?
1. Zcela se odevzdat Neposkvr

něné jako nástroj do Jejích ru 
k o u . To je  p o d m ín k a  velm i 
důležitá. Podstatou Rytířstva Ne
poskvrněné, ja k  píše sv. Maxmi
liá n , je  ú p ln é  o d ev zd án í se 
Neposkvrněné. A proto ti, kdo 
vstupují do MI prosí Neposkvrně
nou, abyje  celé úplně přijalajako 
svou věc a  vlastnictví a  učinila s 
nim i jakož i se všemi jejich m o
hutnostm i těla i duše, s jejich ce
lým životem, sm rtí a  věčností 
cokoliv se jí  bude líbit.



2. Rytíři Neposkvrněné budou 
m ít u sebe a  nosit Zázračnou me- 
dailku.

3. Zapíší se do knihy MI v Nie- 
pokalanově anebo v jiném  místě, 
kde je MI kanonicky ustavena ja 
ko primarie sv. Maxmiliána M. 
Kolbeho.

Jak je možno stát se rytířem 
nebo rytířkou Neposkvrně
né?
Doporučuje se: N apsat do vy

davatelství Cor Jesu , že se chcete 
s tá t vojínem - rytířem MI Ne
poskvrněně. Vydavatelství zpro
středkuje zapsání Vašeho jm éna 
do knihy MI v Niepokalanově. 
Z vydavatelství pak  obdržíte Di
plom MI a  Zázračnou medailku. 
Po obdržení medailky i diplomu, 
nejlépe ve svátek Matky Boží, při
stoupíte ke sv. zpovědi a přijmete 
Tělo Páně a  poté se J í  zcela ode
vzdáte, zasvětíte podle formule, 
k terá je  uvedena v diplomu. Pak 
si pověsíte n a  k rk  Zázračnou me
dailku.

Upozornění: Mše sv., které se 
slouží v Niepokalanově n a  úmysly 
členů MI:

1. V první sobotu v měsíci.

2. V den slavnosti Matky Boží 
Panny Marie 1. ledna.

3. Na slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně.

4. O slavnosti Neposkvrněné
ho Početí Panny Marie dne 8. pro
since.

5. Na slavnost Božího Narození 
dne 25. prosince (pastýřská).

Na úmysly zemřelých členů MI 
se slouží jed n a  mše svatá každý 
měsíc a  také v den zádušní.



Svátek nanebevstoupení na
šeho Pána

"Velebíme Tě, o Kriste, Dárce 
života a oslavujeme tvé božské 
nanebevstoupení v tvém nanejvýše 
nevinném (čistém) těle na nebe-
„ „ nsa.

(Povznesení o bohoslužbě 
matins)

Svátek Nanebevstoupení naše
ho Pána je  v byzantském  obřadu 
jeden z dvanácti velikých svátků 
a  je svátečním dnem  pro všechny 
grekokatolíky. V tento den osla
vujeme dovršení Kristova díla n a
ší záchrany (spasení), slavnostní 
vstup našeho Pána v jeho lidské 
přirozenosti n a  nebesa, stejně ja 
ko jeho záruky našeho vlastního 
oslavení s ním.

1.
Svátek Nanebevstoupení Páně 

je oslavován čtyřicátý den po veli
konoční neděli, neboť v Písmu 
svatém čteme, že Ježíš po svém 
slavném  v zk říšen í pokračoval 
ve zjevování se svým učedníkům  
po "čtyřicet dní" prom louvajíc 
k  nim o "království Božím". Čtyři
cátý den náš  Pán odvedl své učed
níky n a  v rcho l hory  Olivové,
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odkud vstoupil do své božské slá
vy, ja k  bylo předpovězeno proro
kem Zachariášem : "V onen den 
jeho noha spočine na  hoře Olivo
vé, k terá  stojí n a  východ od Je ru 
zaléma.” (14,4)

Po tom , co napom enu l své 
učedníky, aby neopuštěli Jeruza
lém před příchodem D ucha svaté
ho, kterého slíbil seslat, náš  Pán 
pozvedl své ruce a  požehnal jim. 
Poté se s nimi rozloučil a byl vy
zdvižen n a  nebesa. (Lk 24, 50-51)

Ve Skutcích apoštolských se 
dočítáme, že učedníci se dívali, 
když Ježíš K ristus byl vynášen, 
ale p ak  "oblak jim  ho zastřel" 
(Sk 1,9). Tedy slib, který Ježíš 
Židům dal, že "uvidí Syna člověka 
vystupovat tam , kde byl dříve" 
(Jan 6, 62), byl doslovně naplněn. 
Náš Pán byl vskutku  "odnesen 
ve slávě". (1 Tim 3, 16)

2.
Svědectví o Kristově slavném 

vstoupení na  nebesa se nachází 
nejen v Písmu svatém, ale je rov
něž dokládáno historickými pa
m á tk a m i. Pod le svědectv í 
Eusebia z Cesaree (zemř. 339), 
sv. Helena, m a tk a  císaře Kon
s ta n tin a , vystavěla vznešenou

stavbu n a  Olivové hoře n a  pa
m á tk u  n anebevstoupen í toho, 
jenž je  Spasitel lidstva, založením 
posvátného chrám u n a  sam ot
ném  vrcholu hoiy  (cf. Eusebius, 
Život K onstantina, b. III, ch. 43).

Bohužel tato pam ětihodná b a
zilika n a  Olivové hoře byla zniče
n a  Peršany vroce614. Byla znovu 
vystavěna v osmém století, aby 
byla pak  opět znovu zničena nevě
řícími. Ve dvanáctém  století vzali 
n a  sebe křižáci úkol obnovení b a
ziliky, ale dříve, než byli schopni 
ukončit výstavbu, byla opět zbo
řena Saracény, a  již nikdy nebyla 
obnovena. Jed in á  věc, k terá pře
trvala až do dnešních dob, je m alá 
o sm ih ran n á  kaple, pokrývající 
p ře sn ě  m ísto , z něhož podle 
tradice náš Pán skutečně vstoupil 
na  nebesa.

Pak m ám e potvrzení sv. Cyrila 
z Jeruzalém a (zemř. 386), který ve 
svém učení katechism u uvádí 
Olivovou horu jako svědectví n a 
nebevstoupení našeho Pána říka
jíc: "Z nebe sestoupil n a  zemi 
v Betlém, ale n a  nebesa vstoupil 
z hoiy Olivové. Hora Olivová se 
s ta la  toho dne stavíc n a  obdiv 
očím věncích toho, jenž vstoupil 
do oblak. To je nebeská b rána  
jeh o  nanebevstoupen í (cf. Ca-



techitícal Lectures XIV, 23). Pak 
opět poukazuje n a  horu  Olivovou 
jako "na svatou horu, ze které 
K ris tu s  v y s to u p il n a  n e b e sa  
ke svému Otci". (Ibid., X, 19)

3.
Dodržování svátku Nanebe

vstoupení je  velmi starobylé. 
Sv. A ugustin (zemř. 430) nevá
há připustit, že svátek je apo
štolského původu (cf. jeho Epistle 
to Jan u ariu s , n. 118). Ale ve sku
tečnosti nem ám e historický dů
kaz  o je h o  o slav ě  ja k o  
sam ostatného svátku až do konce 
čtvrtého století. Krátce potom by
lo svaté nanebevstoupení Páně 
dodržováno celou církví jako ve
lebný svátek ja k  n a  Východě tak  
i na  Západě.

Období velikonoc původně tr 
valo padesát dnů  a končilo svato
dušní nedělí. Od té doby, co Bible 
přidružuje seslání D ucha svatého 
se slavným  nanebevstoupením  
našeho Pána do nebes, od pro- 
s tře d k a  č tv rtéh o  s to le tí, bylo 
tajemství nanebevstoupení slave
no ve svatodušní svátky. To je 
důvodem, proč církevní historik 
Eusebius z Cézareje (zemř. 339) 
dosvědčuje, že svatá a  slavná ve

lebnost velikonoc končí po "perio
dě sedmi týdnů a  je  zpečetěna 
velkou slavností svatodušn ích  
svátků, které podle Písma svatého 
se k onalo  se s to u p e n í D uch a  
svatého mezi lidi (df. Život Kon
stan tin a  IV, 64).

4.
Na konci čtvrtého století se 

začalo  n an eb ev sto u p en í Páně 
oslavovat jako odlišný svátek od
loučený od svatodušních svátků. 
To bylo, když velikonoční období 
bylo zkráceno n a  čtyřicet dnů, jak  
naznačují zákony apoštolů. Podle 
zákonů Ježíš po svém slavném 
vzkříšení pokračoval ve zjevování 
se učedníkům  "po čtyřicet dnů a 
mluvil k  nim  o Božím království" 
(Sk 1, 3). Zbývajících deset dnů 
před svatodušním i svátky bylo 
zasvěceno očekávání n a  svatého 
D ucha (Sk 1, 14). Tak kolem roku 
380 po Kr. nám  slavný poutník 
do Svaté země - Egeria - říká, že 
v J e ru z a lé m ě  bylo  n a n e b e 
vstoupení stále slaveno se svato
dušní nedělí odpoledne slavným 
p ro c e s ím  n a  O livovou h o ru , 
"k m ístu, z něhož náš Pán vstou
pil do nebes". Při této příležitosti 
bylo čteno několik "pasáží z Písma



svatého, chvalozpěvy byly pro
sebníky zpívány a  byly zanoto
vány rovněž vhodné antifony" 
(cf. Egeria, Diář poutníka, kapi
tola 43).

Ale v Betlémě podle svědectví 
téhož Egeria již oslavovali svaté 
nanebevstoupení Páně čtyřicátý 
den po velikonocích, tj. ve čtvrtek 
šestého týdne (Ibid., ch. 42). 
Tam byl svátek nanebevstoupení 
Páně slaven s velebnou radostí, 
čemuž předcházelo noční bdění 
při modlitbě (litia). Tedy ke konci 
čtvrtého století se již začalo světit 
nanebevstoupení Páně odděleně a 
stalo se konečně jedním  z nejvíce 
velebných svátků liturgického ka
lendáře s vlastním  bděním a  poz- 
dějším obdobím osmi dnů.

Nej starší kázání ve svátek n a
nebevstoupení Páně oslavované 
již čtyřicátý den po velikonocích 
bylo proneseno sv. Řehořem z Ny- 
ssy (zemř. 394) a sv. Janem  Chry- 
sostom em  (zemř. 407). Sv. Řehoř 
nazval den "ve který nám  byl Pán 
od nás  odebrán” - spasením , po
dotýkajíc, že nanebevstoupením  
do nebeské slávy náš  Pán do
k o n č il d ílo  n a š e h o  s p a s e n í  
(cf. Migne, Greek Patrology, vol. 
46, coll. 689-690). Asv. Jan C h iy - 
sostom  hovořil o svátku, že je  dob

ře ustanoven a univerzální (Ibid., 
vol 50 , coll. 4 4 1 -4 5 2 ). T edy 
n a  konci čtvrtého a  začátkem  p á
tého století formuluje apoštolská 
konstituce (V, 19) následující p ra
vidlo: "Počítejte čtyřicet dnů  od 
prvního dne Pána (míněno veli
konoc) až do pátého dne (čtvrtku) 
šestého týdne a oslavujte svátek 
n an eb ev sto u p en í P áně, neboť 
do tohoto dne on vykonal všech
na odpuštění a celé jeho  dílo spá
sy a  vrátil se k Bohu Otci, který 
jej poslal a posadil se po pravé 
ruce Otce." (Kniha V, kapitola 19)

Oslava nanebevstoupení Páně 
byla vždy spojena s procesím. Te
dy v Jeruzalém ě, ja k  je  dosvědčo
váno poutníkem  Egeriem, kráčeli 
věřící v procesí n a  vrchol Olivové 
hory. V Antiochii, v Sýrii kráčeli 
lidé v procesí do předm ěstského 
kostela v Romanesii, kde sv. J a n  
Chrysostom pronesl své slavné 
kázání "O nanebevstoupení naše
ho Pána". V Konstantinopoli se 
věřící podle svědectví církevního 
h is to rik a  S o k ra ta  S ch o lastik a  
(zemř. po roce 439 po Kr.) scházeli 
dohromady a  svátek slavili v kos
tele Elaca, přímo naproti přístavu 
m ěsta  (cf. Socrates, The Eccles. 
History VII, 26). Tato procesí pří
mo zvyšovala slavnostní ráz oslav 
tohoto svátku.



Velebnost tohoto svátku velice 
vzrostla inspirací skladatelů cho
rálů, jejichž jména nám jsou větši
nou neznámá. N ejstarší chva
lozpěv "Byl jsi zrozen náš Bože" 
byl původně zpívána o svatoduš
ních svátcích. Ale někdy kolem 
pátého století, když bylo započato 
se svátkem nanebevstoupení Páně 
jako  s odděleným  svátečním  
dnem, bylo toto dílo (stichera) 
přeneseno na nebevstoupení.

Autor troparionu tohoto svát
ku je  neznámý, ale kon tak tion je  
obecně připisován věhlasném u 
spisovateli chvalozpěvů ze šesté
ho století sv. Romanovi Melodis- 
tov i. J s o u  to  d va  k á n o n y  
pro oslavu Matins. První byl slo
žen  sv. J a n e m  D am ascen em  
(zemř. 749), skvělým pisatelem 
chorálů z kláštea sv. Sabbase, 
b lízko  J e ru z a lé m a . D ru h ý  je  
připisován mnichovi obnoveného 
kláštera Studion v Konstantino- 
p o li, sv. J o s e fu  S tu d id e  
(zemř. 832), který byl pronásle
dován za uctívání svatých ikon.

Liturgické hymny určené pro 
svátek nanebevstoupení Páně by
ly inspirovány posvátným a ne
dotknutelným  Písmem svatým a

kázáním  prom inentních Otců 
církve. Oni podrobně popisují 
nejen nanebevstoupení a  oslavu 
našeho Pána s jeho  lidskou přiro
zeností na  nebesích, ale rovněž 
naše vlastní velebení spolu s Ježí
šem . Svým slavným  n a n e b e 
vstoupením náš  Pán Ježíš Kristus 
dokonal dílo našeho vykoupení a 
otevřel znovu brány nebes celému 
lidském u rodu, ja k  to potvrdil 
sv. J a n  Chrysostom: "A nyní my, 
kteří jsm e byli dříve považováni za 
neschopné žít právě n a  zemi, jsm e 
byli povzneseni n a  nebesa vze- 
stupuj íce s Kristem do nebeské
ho království." (cf. jeho kázání na 
Nebevstoupení Páně, 1).

7.
Náš Pán a Vykupitel, přestože 

vstoupil n a  nebesa a  sedí po pra
vici Otce, přesto n a  n ás  nezapom
něl. On říkal, že chce pro nás 
připravit "místo v Otcově domě" 
(Jan 14,2-3). A slíbil seslat n a  nás 
svatého Ducha, který nás  osvítí a 
povede nás  do jeho nebeského 
příbytku připraveného Kristem. 
Proto Církev nás pozývá jednou 
slavnostní modlitbou (sticheras):



Pojď, ó věřící, a nech nás vyjít 
na horu Olivovou a spolu s apo
štoly povznesme naše mysli a naše 
srdce do výšin. Nech nás uzřít na
šeho Pána, jak  byl vyzvednut 
do nebes a nech nás vykřiknout 
radostí a s vděčností: Sláva Tvé
mu Nanebevstoupení, ó nejvýše 
milosrdný Pane.” (Nešpoiy)

TROPARION (Hlas 4)

Vystoupit js i ve slávě, ó 'Kriste náš 
Tane, udělujíc radost svým učedníkům 
síiSem svatého ‘Ducha, kterého jim  za
ručuješ tvým požehnáním. 'Pro vás je  
Syn (Bozi Vykupitelem svita.

KONTAKION (Hlas 6)

Když js i naptnil pián naší spásy a 
sjednotil všechny věci na zemi s těmi 
na nebesích, ó Kriste náš 'Bože, 
vystoupil js i ve síávě na nebesa, aniž 
Bys nás opustit, ale zůstat js i vždy 
pňtomens námi. Prohlásit js i k.těm,jež 
mduješ: Jsem s vámi a nikdo nad vámi 
vítězně neobstojí.

N E JST A R ŠÍ  CHVALO
ZPĚV NANEBEVSTOUPE
NÍ PÁNĚ:

Byl jsi zrozen, náš Bože, do jisté 
míry podle své vlastní volby. Zjevil 
jsi se a trpěl jsi zaživa podle své 
vůle. Přes tvé vzkříšení jsi porazil 
smrt a vstoupil jsi ve slávě na ne
besa, naplňujíc všechny věci. Se
slal jsi na nás Božího Ducha, 
proto zpěvem velebíme tvé božství.
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