Co Vám řekne,
učiňte!
Dne 2 3.10.92 jsme navštívili olomouckého
arcibiskupa Jana Graubnera, abychom mu bla
hopřáli jménem redakce a také jménem všech
čtenářů časopisu "Immaculata" k jeho zvolení
do úřadu olomouckého arcipastýře.
Při této příležitosti jsme mu položili několik
otázek:

1) Otče arcibiskupe, za své biskupské heslo jste si vybral slova Panny Marie v Káni
Galilejské: "Co vám řekne, učiňte.", které prozrazují Váš důvěrný vztah k Panně Marii.
Mohl byste tento vztah blíže charakterizovat?

Ano, můžu říct, že Panna Maria je mně skutečně blízká. Že jsem k n í měl takový důvěrný
vztah od dětství. I na začátku mého kněžství byla Maria. Když jsem totiž p ři vycházení ze
základní školy se chtěl hlásit na gymnázium, zdálo se nemožné na gymnázium se dostat,
protože starší sourozenci se nedostali na žádné školy. A já mám velmi živě v paměti tu
chvíli, když jsem tehdy klečel na Hostýně a říkal Panně Marii: Mnozí tu prosí o zázraky,
já nechci zázrak, ale myslím si, že mám být knězem. Říkají všichni, že bez gymnázia to
nejde, já se na gymnázium dostat nemůžu. Ty sama víš, jestli knězem být mám nebo ne,
tak to zařiď. Nevím, jestli to zázrak byl či ne.
Na Panně Marii mě vždycky uchvacuje je jí průzračnost, která nepřitahuje na sebe, ale
nechává uvidět Krista. A proto jsem si vybral i je jí jedinou radu, kterou máme v Písmě, za
své heslo, protože ukazuje Mariinu pozornost, která umí vidět potřeby, která umí ma
teřskou přímluvou pomáhat, ale s úžasnou pokorou, nechce předávat žádnou svou
moudrost, ale říká, co vám řekne Ježíš, to udělejte.
2) Tento časopis je pokračováním díla sv. Maxmiliána Kolbeho, který právě díky naprosté
odevzdanosti do rukou Panny Marie dokonale následoval život našeho Pána Ježíše
Krista. Jak se díváte Vy na osobu sv. Maxmiliána?

Čtenáři Immaculaty jistě už vědí o sv. Maxmiliánu dost. Já na něm vidím především
příklad člověka, který s bezmeznou důvěrou řekl Bohu své neodvolatelné ANO a nechal
se Bohem vést. Na začátku naší cesty si neumíme představit, co všechno Bůh pro nás
připravil. Pokud své ANO neodvoláme a realizujeme ho ve všech situacích, poznáme, jak
úžasná a dobrodružná je životní cesta toho, kdo se nechá Bohem vést.
3) Co byste chtěl říci našim čtenářům?

Chci pozvat čtenáře Immaculaty
k společné snaze Mariinu radu uvádět
do života. Jsem přesvědčený, že všich
ni můžeme zakusit moc a pravdivost
Ježíšových slov a zároveň se tak stát
podobnými Marii, která je veliká pře
devším tím, že skrze je jí ANO se SLO
VO stalo TĚLEM.
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Dobrořečte Pánu,
všechna Jeho díla
Chválím e Tebe, Bože, Stvořiteli,
za lu čn í kvítí, stádo lesní zvěře,
za červánky a zá p a d slunce skvělý,
za m o dré vážky, la b u ť n a jezeře,
za stu dán ku a za zpěváčky lesa,
za m odřín, v něm ž si datel hnízdo tesá.
Za m atku v k ru h u dětí rozesmátých,
za otce, skloněného n a d kolébkou,
jen ž do svých d la n í tvrdých, mozolnatých
tak něžně bere drobnou ru čk u hebkou,
za p ev n é svazky, vírou požehnané,
za ty Tě vděčně velebíme, P ane!
Za stařenku, jíž oči blahem svítí,
když s košíčkem se dom ů z lesa vrací,
v němž léčivé m á devatero kvítí,
chtíc druhým sloužit užitečnou p ra cí.
Za ru k u scvrklou, z modlitby jež zdroje
posilu čerpá, p ro ty d ra h é svoje.
Za dlaň, v níž h o ří svíce Tvého Slova,
jež ukazuje k Tobě cestu přím ou,
svět den n ě z bláta zvedá k nebi znova,
probouzí ty, kdo z n ech u cen i dřím ou,
jež vinu sním á s duše utýrané,
za tu Tě vděčně velebíme, P ane!
Chválíme Tebe, P ane všemohoucí,
s úžasem za Tvé nejkrásnější dílo,
Kristovu Matku, jed in ečn o u , skvoucí,
v níž stvoření se k Tobě přiblížilo,
květ nejvzácnější ze všech, co jic h kvetlo,
jen ž p řin esl nám Spásu, Život, Světlo!
Květa Kotápišová

Svatý Ma?(rniíián Maria %ol6e
Ž Í V O t O p Í S - pokračování
v M .I. svoji úplnou a hrdinnou formu sva
tosti."
K svatosti směřoval P. Maxmilián kro
kem velikána a to od raných let. Pamatoval
na povzbuzení, které mu v den kněžského
svěcení dal kardinál Pompilij: "Ať je vůně
tvého života rozkoší církve Kristovy."

Id eál Rytířstva Neposkvrněné nejlépe
pochopil a ve svém životě nejdokonaleji us
kutečňoval sám sv. Maxmilián Kolbe. Pova
žoval své obrácení a posvěcení sebe pod
ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné za
záležitost nejdůležitější. Pracoval na sobě vy
trvale a intenzivně s tak skvělým výsledkem,
že kardinál Piazza mohl v r. 1943 napsat, "že
arcidílem v životě Kolbeho je ne toliko jeho
práce apoštolská (třebaže má kouzlo románu
a proporce zázraku), ale on sám, který nalezl

Jako mladý kněz si sestavil v období rekolekcí v r. 1920 životní pravidla, která ostatně
již předtím v mnoha bodech zachovával.
V úvodu si klade maximální cíl: "Musím
dosáhnout co možná největší svatosti. Co
největší Slávy B oží skrze vykoupení a nejdo
konalejší posvěcení sebe i všech, kdo jsou i
budou skrze Neposkvrněnou = M .I.3, to zna
mená M.I. nejvyššího hrdinského stupně. Je
třeba začít od sebe a držet se hesla, které
napsal na konci těchto pravidel: "Totus pri
mům sibi, et sic totus omnibus" (nejprve celý
pro sebe a tak celý pro všechny.) "První tvou
snahou je tvoje vlasmi posvěcení. Starost
o posvěcení jiných má plynout z přemíry
tvé lásky kPánu Ježíši. Pouze z vlas tni plnosti
je možno dávat druhým". Dále se sv. Maxmi
lián odříká hříchu. Sám sobě poroučí: "Zcela
vyluč smrtelný hřích nebo všední dobrovol
ný. Nestarej se o minulost - vroucností vy
nahraď ztracený čas. Neponechám žádné zlo
bez jeho náhrady, ani žádné dobro, které bych
mohl vykonat, zvětšit nebo jakýmkoliv, způ
sobem se o ně přičinit." P. Kolbe ví, že hřích
je největší a jediná urážka Boha, ví, jak straš
ně trpěl za naše hříchy Ježíš Kristus, kolik

zlého přináší světu nezachovávání Božích
přikázání, a proto je vůči hříchu nekompro
misní. Ustavičně prosí Neposkvrněnou o sílu
k přemožení Jejích nepřátel, kterými je to vše,
co pochází od pekelného hada, ducha lži t.j.
všechny naše chyby a všechny naše viny.
Další rozhodnutí zní: "Tvé pravidlo - po
slušnost Boží vůle skrze Neposkvrněnou".
Nejvíce zjevuje Bůh svou vůli skrze své zás
tupce na zemi. "Poslušností stoupáme k naší
dokonalosti a působíme podle nekonečné
(bez nadsázky) moudrosti Boží." Tak jako se
hodinky seřizují podle hodin udávajících
správný čas, tak je nejlépe plnit Boží vůli
podle ideálního vzoru Neposkvrněné. Do J e 
jího ustavičného "fiat" (ať se mi stane podle
Tvého slova), připojuje P. Maxmilián stále
svoje "fiat". Za účelem snadnějšího plnění
Boží vůle je potřeba se držet zásad dikto
vaných dávnými zkušenostmi: "D ělej, co dě
láš, vše klidně a s láskou. Zachovej řád a řád
zachová tebe" V deníčku s meditacemi P.
Maxmiliána nalézáme pod datem 3. ledna
1919 prostá slova, svědčící kolik ve své práci
nad sebou čerpal z výchovy, které se mu
dostalo doma: "Uč se a pracuj klidně - říkal
tatínek - starosti ponech Neposkvrněné." Jin 
dy si umiňoval: "Dokonči každou práci dob
ře. " Následující rozhodnutí je podrobnou při
pomínkou úplného odevzdání se Neposkvr
něné: "Pamatuj vždy, že js i věcí a vlastnic
tvím naprostým, bezpodmínečným, neome
zeným a neodvolatelným Neposkvrněné,
čím kolijsi, cokoliv máš nebo můžeš, všechny
činy (myšlenky, slova, skutky) i pocity (pří
jemné nemilé lhostejné) jsou Jejím úplným
vlastnictvím. Ať si tedy s tím vším dělá, co
se J í (a ne tobě) líbí. Jsi nástrojem v Je jí ruce,
čiň tedy jen to, co Ona chce: všechno přijímej
z Je jí ruky." V témže deníčku v r. 1920 při
jednom rozjímání P. Kolbe se rozhodl: "Budu

pánem sám sobě a z lásky otrokem Nepo
skvrněné. Sblížení s Neposkvrněnou dovo
luje nejen lépe vidět Boží vůli, ale usnadňuje
také využití milosti Kristovy a tak umožňuje
plnit B o ží vůli.
P. Kolbe znal slabost lidského tvora a
nedůvěřoval si, ale zároveň si uvědomoval
moc Božské milosti a spolehlivost přímluvy
Neposkvrněné, a proto nekladl meze své dů
věře v Ni. Při rozjímání v r. 1920 si řekl:
"Všechno mohu v tom, který mě posiluje
skrze Neposkvrněnou". Z e své strany usilo
val pouze o jedno: o věrnost Boží milosti, aby
nepřekážel Neposkvrněné.
V písemném odkazu P. Maxmiliána Kolbeho se nacházejí mimo jin é myšlenky a roz
hodnutí, jaké učinil při rekolekcích v letech
1912-1940, při denních meditacích v letech
1918-1921, kromě toho paměti z let 19181938 a volné poznámky. Svědčí výslovně
o tom, jak svědomitě a horlivě pracoval na
sobě, ja k se neustále vracel k životním
pravidlům, která si předsevzal v mládí. Rov
něž svědkové jeho života dosvědčují, že do
konce v návalu apoštolské práce kladl vždy
na první místo vlastní posvěcení a nikdy ne
přestával v přemáhání svých nedostatků a ve
cvičení se v ctnostech. Ú silí o svatost začalo
u P. Maxmiliána již v období noviciátu ve
Lvově. Jeho přítel P. Anzelm o něm píše:
"Přišel do noviciátu jako dobrý ušlechtilý
mladík. Jeho hlava i srdce byly přeplněny
různými sny a plány, což bylo všechno přiro
zené. V období noviciátu všechny síly, aspi
race, sny, námahy, nadšení přesunul na ro
vinu nadpřirozená. Prorozjímal a pochopil tu
pravdu, že žije Bohu, pro Jeho slávu. Nepo
zoroval jsem u něho nějaké vady, kromě snaH
jisté chlapecké marnivosti."

Hned na počátku jeho řeholního života
zkoušel Bůh tuto šlechetnou duši úzkostli
vostí. Bratr Maxmilián prožíval velké utrpení
a vnitřní zápasy. Pohled na něj vyvolával
v srdci lítost. Z úzkostlivosti je j vyléčila ab
solutní poslušnost k představeným a zpo
vědníkům. B o j s úzkostlivostí zpevnil P.
Maxmiliána v poslušnosti a učinil z něho
mistra v léčení slabých duší. Mnoho také
pracoval na vyhlazení sebelásky. Napsal
o sobě: " Přes velkou náchylnost k pýše mě
Neposkvrněná přitahovala stále silněji." L é 
čila ho stálými zkouškami. Zvláště silně je
pocítil hned po založení M. I. Celý dojatý
svým dílem sloužil primiční mši sv. na jeho
úmysl, vymyslel mohutnou apoštolskou akci,
probouzel svými plány údiv kolegů, měl
v úmyslu jít k velmistru římské zednářské
lóže, aby ho získal pro Matku Boží, ale právě
tehdy mu generální představený zakázal za
bývat se M .I. a doporučil mu omezit se pouze
na studium a modlitbu. "Pak přišel - psal
potom P. Maxmilián - celý rok naježený toli

ka těžkostmi, že se dokonce mezi členy hnutí
nejednou jeden druhému neodvážil zmínit
o této záležitosti", a jeden z nich se snažil
dokonce přesvědčit některé, že celé M.I. je
něčím zcela nepotřebným. A pak nejednou se
posmívali P. Kolbemu, že se žene s motykou
na slunce. Tyto kříže zcela očistily jeho úmy
sly, naučily ho doufat ne vlastním klamným
silám , ale je n N eposkvrněné. Zároveň
v tomto zkušebním ohni - jak sám napsal pochopil základ celého Rytířstva, kterým je
poslušnost. Od té doby dával o. Kolbe na sebe
pozor, aby něco nezanedbal z lenosti, ze stra
chu před utrpením anebo pokořením. Jakmile
zpozoroval, že ještě občas naplňovala jeho
srdce marnivost, okamžitě se snažil tento po
cit zabrzdit (kupř. přestal mluvit s tím, kdo
mu moc pochleboval) a s ochotou přijímal
každé pokoření.

Jiří DOMAŇSKI
pokračování příště

tisku

Když jednou navštívil Niepokalanov jeden prelát a uviděl
moderní rotační tiskařský stroj, zeptal se sv. Maxmiliána:
"Co b y tomu řekl sv. František?" Zakladatel MI odpověděl
bez přemýšlení: "Vyhrnul b y rukávy a pustil se s námi do
p r á c e !"

O. Kolbe si vážil kromě přirozených prostředků
apoštolátu nejvíce moderních prostředků slouží
cích ke zprostředkovávání myšlenek: tisku, roz
hlasu, filmu, divadla a televize. (Dnes se jim říká
masmedia - hromadné sdělovací prostředky). Ř í
kal: "Všechny nejnovější vynálezy mají sloužit
nejdříve posvěcení duší skrze Neposkvrněnou".
Velmi se trápil tím, že katolíci nevyužili nále
žitě tyto prostředky a nechali se předběhnout ne
přáteli Církve zvláště zednáři a komunisty, kteří
získali hegemonii v tisku, pak v rozhlase a tele
vizi, aby mohli světu vnucovat své zhoubné my
šlenky.
Bral si k srdci výzvy papežů. "Zlý tisk - řekl
Lev X III - způsobil vážné škody křesťanům, a
proto je třeba postavit proti němu tisk dobrý". "Je
dobré - učil sv. Pius X - stavět kostely, kázat,
zakládat misie a školy, ale celá tato námaha bude
zbytečná, jestliže nebudeme dbát o nej důležitější
zbraň našich časů, t.j. o tisk".
O. Maxmilián začal vydávat nejdříve měsíčník
"Rytíř Neposkvrněné". První číslo vydal před 70
léty v nákladu 5 tis. výtisků. V důvěře k Ne
poskvrněné dovedl časopis k 750 tis. výtisků a
prosincové číslo v r. 1938 mělo náklad milión
výtisků. Kromě "Rytíře" vydával ve svém Niepokalanově "Kalendář Rytíře Neposkvrněné" (v r.
1937 693 tis. výtisků), dva časopisy pro děti (více
než 200 tis. výtisků), "Malý deník" nejčtenější
deník v předválečném Polsku (130-225 tis. vý
tisků) a ještě několik dalších časopisů v menším
nákladu.
Toto všechno tiskli řeholníci ve své vlastní
tiskáme.
8. prosince v r. 1938 zahájil sv. Maxmilián
rozhlasové vysílání z Niepokalanova. Tehdy řekl:
"Rytířstvo N eposkvrněné používá všechny m orál
n ě d ob ré prostředky , aby pom áhalo duším k jejich
spáse a p osv ěcen í prostřednictvím Neposkvrně
né. "V edle tisku a přímého působení serozhlas stal
mohutným prostředkem - M íje j nemůže opome
nout". Toho dne, kdy byla posvěcena radiostanice
o. Kolbe oznámil, že pro Neposkvrněnou bude
použito kino a televize.

Tisknuté slovo anebo slovo, které se dostává
k nám rozhlasem, je příslovečnou kapkou vody
způsobující díru v kameni tím, že často kape.
"Misionář působící prostřednictvím pera" - psal
sv. Maxmilián z Japonska, kde také vydával "Rytí
ře" - nepočítá ovce podle množství křestních ma
trik, ale j e vychovatelem davu, působí na mí
nění..." Čtenáři "Rytíře" oznamovali, že kde se
objevil Rytíř, tam se lidské duše zušlechťují'. Ješ
tě v r. 1980 se někdo svěřil kardinálu Wy szy ňskému: "Vlastním několik čísel předválečného "Ry
tíře Neposkvrněné". Když jsem unaven životem,
zavřu za sebou dveře a prohlížím je. Toto je můj
pokrm". "Také působení na celou společnost je
značné" - Nepřítomnost komunistické hereze
v Polsku přičítal sv. Maxmilián působení "Rytí
ře", kterého považoval za projev milosti Boží skrze
Neposkvrněnou.
Dnešní Niepokalanov nevydává tolik časopisů
jako před válkou. V r. 1949 komunistická vláda
zabavila v Niepokalanově všechny tiskařské stro
je. Po 30 létech bylo obnoveno vydávání "Rytíře"
v r. 1981. Tisknou se tam také knížky s nábo
ženskou tématikou. Stále je nedostatek tiskařské
ho vybavení a řeholních povolání. Potěšující je

skutečnost, že ve světě existuje již několik Niepokalanovů a přes deset národních centrál MI, které
vydávají přes 30 časopisů v různých jazycích.
V Itálii je možno poslouchat radiostanici "Kolbe"
a jedna centrála vysílá televizní program.
Příklad sv. Maxmiliána nás všechny vybízí
k tomu, abychom používali pro Neposkvrněnou
moderní sdělovací prostředky. Velmi důležité jsou
pro nás jeho rady a doporučení.
Na prvním místě je nutné zdokonalovat
kolportování "Rytíře Neposkvrněné" (Immaculaty; pozn. překlad.). "Apoštolové lži - říkal
o. Kolbe - navštěvují domy a dávají lidem bro
žury plné bludů. Proč by nemohli horlivější
čtenáři Rytíře šířit stejným způsobem pravdu".
Před válkou právě někteří takoví horlivci získali
tisíce nových předplatitelů. Kupř. jeden skaut W.
Romanowski získal při svém pobytu u východních
hranic 5 000 nových čtenářů. "Kéž by všude
vznikla společenství - projevil přání o. Kolbe která by mohla rozšiřovat dobrý tisk, a hned by se
změnila tvářnost tohoto světa". Bylo by vhodné,
aby byl Rytíř nabízen v kostelích a ve vlastním
prostředí.
Doporučujme také katolické knihy. Tisk je dra
hý, zvláště dnes, kdy se ceny zvedají, a proto je
zapotřebí podporovat finančně nakladatelskou
činnost. Udivující je, že v době krize mohli kupo
vat v Niepokalanově nejmodemější stroje a tis
knout miliónové náklady za minimální ceny anebo
dobrovolné příspěvky. "Rytíř" byl posílán zdarma
mnoha lidem, kteří nemohli za něj zaplatit. "Celý
náš kapitál je Boží prozřetelnost - vysvětloval
zakladatel Niepokalanova - ze které Neposkvrně
ná dává skrze dobrodince, své miláčky, potřebné
částky. Tito dobrodinci pocházeli nejčastěji z řad
prostých lidí. (Také redakce Immaculaty spoléhá
na obětavá srdce ctitelů Panny Marie.)
Snažme se, aby u příležitosti 75. výročí MI a
70. výročí Rytíře Neposkvrněné značně vzrostl
počet předplatitelů. Ať se každý čtenář vynasnaží
získat alespoň jednoho předplatitele. Opakujeme
přání a výzvu sv. Maxmiliána z r. 1923: Ať Ne
poskvrněná odplatí našim čtenářům za horlivost
při šíření jejího království, aby v nejbližší bu

doucnosti nebylo ani jedné dílny, kanceláře, do
mácnosti, kam by nepronikl "Rytíř" Královny Ne
bes. Kdo je bez prostředků, ať napíše a obdrží
Rytíře zdarma, kdo může, ať pošle hojnější dar...,
a Neposkvrněná nezapomene na to v hodinu smrti.
Každý ať čte "Rytíře Neposkvrněné" a všechny své
známé a příbuzné ke čtení povzbuzuje".
Poslouchejme vatikánský rozhlas. Informu
jme své známé o dobrých filmech. Půjčujme
kvalitní magnetofonové nahrávky, diapositivy,
videokasety. Je nutno otevřít své oči a srdce
dokořán na věci Boží. Stále je třeba hledět
k Neposkvrněné a Ona každému ukáže, co mů
že pro Ni udělat.
"Doufáme -řeklkardinál Stefan Wyszyňskirok
před svou smrtí při posvěcování tiskařských strojů
v Niepokalanově - že se Niepokalanov vrátí na své
dávné místo ve službě Božího Slova..." Doufáme
také, že se splní přání sv. Maxmiliána, aby v kaž
dém státě vznikl Niepokalanov, ve kterém a skrze
který bude vládnout Neposkvrněná nejmodemějšími prostředky..."
Rytíř N eposkvměné

Ma r i a
"On tě stejně nechá," řekla
jsem jí a Lenka na to jen pokrčila
rameny. "Nebyl by první. Už jsem
to zažila párkrát."
Na má slova došlo. Jenže Len
ka seztoho nepoučila. Místo Boha
hledala opět další známost. Pak
se Lenka přestěhovala do jiné čtvr
ti města. Jen jsme si občas zavo
laly, tu a tam se navštívily. Při jed
né mé návštěvě mi vyprávěla, že
konečně našla toho pravého, jaký
je to skvělý člověk a počítala na
jisto se svatbou.
Přišlo však velké zklamání.
Skvělý člověk řekl, že se ženit ne
bude. Chtěl jen nezávazné spolu
žití. A což když přijde dítě? Tak
budu na ně platit alimenty.
Tentokráte zklamání Lenku
úplně zdrtilo. Nespala, nejedla,
chodila do zaměstnání jak máto
ha. Na štěstí s ní seděla v kance-

pomohla

r

Starší paní, která vždy po mši
svaté klečí v lurdské kapli, je moje
dobrá známá. V mládí jsme bydle
ly nějakou dobu ve stejném domě.
Tenkráte se Lenka o náboženství
nezajímala, stýkala se s intelek
tuály, kteří uznávali jen volnou mo
rálku a podle toho také život Lenky
vypadal. Otevřeně známým vyprá
věla o svém pestrém putování za
láskou, která jí přinášela více trní
nežli růží. Bylo mi jí líto. Měla dob
ré srdce a žádné zábrany, muži
toho využívali.
Jednou jsem se jí snažila vy
světlit, že Bůh existuje. Trochu ji to
zneklidnilo, takže náš rozhovor
pak opakovala svému tehdejšímu
příteli. Ten jí dal stručnou radu. Prý
až k ní zase přijdu s takovými tla
chy, aby se mnou vyrazila dvéře.
Poctivě mi to ve své upřímnosti
vyřídila.

p o m o h l a
Maria

láři Jana. Byla to zbožná katolička
a Lenky se soucitně ujala.
"Takhle nemůžeš, Lenko, dále
žít. Jsi úplně na dně s těmi tvými
volnými láskami," domlouvala jí
cestou z kanceláře. "Přiznám se ti,
že jsem někdy také smutná, jenže
vím, kde vždy najdu útěchu."
"U koho?" vyzvídala Lenka
v naději, že by se i ona mohla
dostat z deprese. "Chodíš k dobré
mu psychologovi, že ?"
Jana se zasmála. "Chodím do
kostela, kde je krásná lurdská kap
le. Tam si kleknu a všechno, co mě
trápí, vypovím Panně Marii. Ona
mi vždy pomůže, vždy mou prosbu
vyslyší."
Lenka se pohoršila. "Prosím tě,
ty chodíš do kostela? Z toho jsem
už dávno vyrostla."
"Bohužel. Kdybys tam chodila,
asi by ses nepouštěla do milost

ných pletek, o kterých lze předem
vědět, že špatně skončí. Ale nech
rne toho, co bylo. Mysleme na bu
doucnost. Začni znovu a líp. U Bo
ha není nikdy pozdě."
"Ale jak začít znova? Co tím
myslíš?"
"Poprosíš lurdskou Pannu, aby
ti poradila, vyprosila sílu žít lépe.
Pojď, tady je ten kostel."
Lenka se vzepřela. Nepůjde.
Vychrlila ze sebe všechno špatné,
co kdy slyšela o kněžích, ale Jana
byla trpělivá. Zatím co Lenka dr
molila své pokřivené názory na
Církev, Jana se v duchu za ni
modlila.
"Proč nic neříkáš na moje argu
menty?" osopila se Lenka.
"Pojď se mnou do kostela. Řeči
ti nepomohou. Pomůže jen Panna
Maria."
Ještě chvíli se zdráhala. "Vždyť
já se neumím modlit. Kdysijsem na
obecné škole do náboženství cho
dila, ale to jsem už dávno zapom
něla i otčenáš."
"Nevadí. Mluv s Pannou Marií
jako bys mluvila se svou matkou.
Jen svými slovy anebo v myšlen
kách beze slov. Ona tě pochopí lip
než vlastní matka, to mi věř."
Konečně Lenka váhavě vešla
do kostela. Jana ji držela za ruku.
V chrámovém prostoru bylo šero,
jen nad svatostánkem blikalo čer
vené světélko. Jako by to posvátné
ticho k ní tajemně promluvilo,
v Lence se zatajil dech. Nechala
se Janou vést stranou, kde v malé

Marie H o l k o v á

p o m o h l a

která jí zalila srdce, nebyla schop
na slov. Jen v myšlenkách šeptala
děkuji, děkuji Ti, Panno Maria ! Po
tom šla po špičkách, jako by na
blízku cítila velké tajemství. Přiklekla k Janě a zašeptala: "Jano,
ona mě vyslyšela."
Za několik dní mi Lenka tele
fonovala, že má pro mne velkou
novinu.
"Budeš se asi přece jen vdá
vat," Uáóa\a )$em.
"Něco mnohem krásnějšího.
Tak se podrž. Právě jsem byla na
večerní mši svaté u sv. přijímání."
Zděsila jsem se. "Lenko, cos to
provedla? To se nesmíjen tak, dří
ve se musí věřící vyzpovídat než
jde k přijímání. Jsi ty vůbec kato
lička?"
"Podle křtu jsem a nyní budu i
podle života. Zpověď mám za se
bou, dokonce generální," jásala
Lenka do telefonu. "Jana mi po
mohla vše zařídit. Ale hlavně Pan
na Maria. Jsem moc šťastna. Budu
ještě chodit do doučování kate
chismu. Všechno ti podrobně vy
povím, až k tobě přijdu."
Přišla brzy, vše mi vyprávěla.
Od té doby začala Lenka žít podle
evangelia. Její víra byla pevná. Ne
byla získána výchovou ani rozu
movými úvahami. Panna Mariavyprosila Lence nejen mír do duše,
ale i dar vlité víry a to je dar vždy
trvalý.

Maria

místnosti byla uměle vytvořená
skála a v ní uprostřed květin stála
krásná socha Paní v bílém s bledě
modrou šerpou kolem boků.
"Budu klečet vpředu před sva
tostánkem," zašeptala Jana a
vzdálila se, aby prosila svátostné
ho Krista za jednu zbloudilou oveč
ku.
Lenka v kapli osaměla. Všecka
zmatena se spustila na klekátko a
najednou našla slova. "Panno Ma
ria, vždyť já ani nevím, jestli ty
opravdu jsi. Odpusť, že ti to říkám
tak upřímně. Ale jestli přece jen
nějaké nebe je a ty jsi také, tak tě
moc prosím, pomoz mil Ať už mám
konečně v duši klid. Víš, neprosím
za to, aby se on ke mně vrátil, to
ne. Jen mi vypros mír do duše, jaký
mají věřící lidé, které znám." Dále
se už modlily jen její slzy a my
šlenky vyznávaly svaté Panně, ja
ký zbabraný život Lenka vedla.
Pojednou si uvědomila, že má
oči suché. Že už nemá proč plakat.
Že je jí krásně jako ještě nikdy.
Vstala, ale nešla hned za Janou.
Vyšla z kostela ven. Něco se s ní
stalo, potřebovala být sama, aby tu
změnu plně vychutnala. Něco se
se mnou stalo, opakovala si Lenka
udiveně, všechno vidím jinak. Jako
by byla ulice plna světla, chodci
mají v obličeji něco milého i domy
se na mne usmívají. Já jsem jiná a
je mi moc dobře, musím se vrátit
do kostela.
Ještě jednou poklekla k lurdské
kapli, ale pro velkou vnitřní radost,

Q lJO
V
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Pracuji jako charitní ošetřovatel v rodinách.
Denně jsem ve styku s nemocnými a s jejich
rodinnými příslušníky. V tom to nejmenším lids
kém společenství se konkrétně odzrcadlují je d 
notlivé charaktery, vlastně se projevují v pří
mém úkonu lásky k bližnímu, případně ve lho
stejnosti nebo dokonce v nenávisti. Tadyje zřej
mě nejlépe čitelná hloubka morálního úpadku
naší osobnosti ve vztahu k bližnímu, o vztahu
k Bohu ani nemluvě.
Tvrzení mom entální politické garnitury, ale
ta ké většiny tě c h , kdo publikují své názory
o stavu lidské duše a společnosti, že za vším je
posledních 40 let komunistické totality, je podle
mého názoru poněkud nepřesné. Kořeny naše
ho společenského a zejména mravního úpad
ku začínají nejspíš někdy kolem období národ
ního obrození, kdyjeho představitelé spatřovali
nepřítele všude a ve všem, co nebylo ryze čes
ké nebo alespoň slovanské. A protože katolická
Církev u nás byla v té době státní církví ra
kouskou, bylo nutno ji z toho důvodu odsoudit,
případně zreformovat do myšlenek husitského
hnutí. Tato neoreform ace byla ale značně ne
úspěšnou, protože místo pevného a přísného
náboženskéhoživota ve víře v Kristovo evange
lium (zde lhostejno pod jakým praporem), přeš
la značná část zejména městského proletariátu
a venkovské chudiny na posice ateistické. Mě
stský proletariát a venkovská chudina tak vy
jádřili svůj protest proti sociálnímu útlaku, část
intelektuální elity odmítla náboženství jako pro
jev tmářství a jako opium lidstva. Tyto myšlenky
tehdy značně populární, šířené zejména fran
couzskými humanisty a německými a britskými
socialisty, p odep řeny Darwinovou evoluční
teorií "O vývoji druhů", zdařile zasely své sa
tanské sémě na naivně připravovaném poli. A
Masarykův humanismus první republiky toto dílo
zkázy jenom potvrdil a připravil půdu pro dikta

turu komunistů, která byla vlastně vyvrcho
lením snah české společnosti o vlastní cestu
historií, o cestu bez Boha. To znamená, že pro
ateisty byla komunistická diktatura vrcholem a
naplněním snu o schopnostech a moci člově
ka. Ale podívejme se, čeho vlastně člověk při
své cestě bez Boha dosáhl.
Člověk bez vyznání, ale také s vyznáním,
zrušil za dobu své vlády základní morální a
mravní kodex Deseti Božích přikázání, který pla
til a formálně pořád platí ve velké části světa a
je dokonalým proto,žejeZákonem Božím.niko
liv lidským.
Ze svého řádu tenhle člověk vypustil lásku
k Bohu jako něco nepotřebného a škodlivého,
naopak, vytvořil si své zbožňované vůdce a
místo Kříže instaloval televizi.
Lásku k bližnímu proměnil v nenávist, naučil
se schovávat v kolektivu, své rodiče poslal do
domova důchodů, nemocné a postižené odlo
žil do ústraní, aby na ně nebylo vidět. Denně se
s tímto přístupem setkávám.
Docela úspěšně rozbil posvátný institut ro
diny, nežádoucí děti uklidil do ústavů, ve vzta
hu k rodičům a sourozencům porozumění na
hradil nesnášenlivosti, spravedlnost nesprave

dlností, pravdu lží. Místo dětem, manželce,
manželovi, rodičům, věnoval se práci, kariéře,
kamarádům, sobě. Na rodinu nezbyl čas.
Zlegalizoval vraždu nenarozeného dítěte,
otrávil vzduch, vodu, chleba každodenní, zničil
přírodu a ničí budoucnost příštích generací.
Jménem vládnoucí třídy a strany vyvraždil mi
lióny lidí.
Nevěru považuje za radostné povyražení,
něco jako sport, smilstvo a perverzi za projev
dobrého vychování. Děti plánuje až po dosa
žení hmotných cílů, protože jsou méně důležité
než chata a auto.
Krádež se stala národním sportem a kdo
tak nečinil, byl škodící živel nebo blázen.
Lež byla povýšena do kategorie vyššího
myšlení a běžných vztahů lepší společnosti.
Stala se zákonem, aby člověk omluvil svou
vlastní nedokonalost a vinu.
Člověk ztratil svoji lidskou důstojnost a stal
se obyčejným živočichem, jenž je používán
jako výrobní nástroj ve výrobním procesu. Po
vzoru užitkových zvířat se stal užitkovým člově
kem. (Na rozdíl od něj ale ta to jím zdeformo
vaná zvířata svou vlastní důstojnost mají). Tento
druh člověka byl vytvořen během posledních
dvou století v průmyslové, sociální, humanis
tické a já nevím ještě jaké revoluci. Pro tohohle
užitkového člověka byly vytvořeny celé soubo
ry udržovacích zařízení, jež slouží jeho plnému
využitkování ve výrobním systému.
Užitkový člověk žije v užitkových panelá
kových sídlištích. V rodině se bojí jeden druhé
ho, proto se vzájemně jeden druhému spis vy
hýbá než aby se s ním setkával, v práci žije
v neustálém napětí, spěchu a v honbě za ma
teriálními statky, které jej ale nedokážou nikdy
zcela uspokojit, protože nemá vyřešen jeden
veledůležitý problém. Problém ukončení živo
ta, jeho naplněnosti, jeho smyslu a na závěr
problém smrti. Materializmus je totiž nedoko
nalý v tom, že je lidským výtvorem a zabývá se
tudíž jenom tím, co je pro užitkového člověka
pochopitelné. Zabývá se jenom jeho pozem
ským světem a degraduje tak člověka na úro
veň živočicha. A aby se náhodou užitkový člo
věk ve chvíli zamyšlení, kdy jej osloví neznámá
síla, totiž hlas Boží - jeho vlastní svědomí - ne
vrátil opět k náboženství, je tu pro něj k dospozici televize, která se stala společným jme
novatelem materialistické rodiny. To je sku
tečně imaginární společník, jemuž nejsme
v ničem odpovědni, jenž nám nahradí Boha,
rodinu i lásku. Televize, u níž se odcizí rodiče
vzájemně, děti rodičům, sourozenci mezi se
bou. Ze všech jsou sobci nebo z nich budou,

každý hledí jen na sebe. Programy plné nená
visti, násilí, nevěry, válek a pornografie s napě
tím sledují i ty nejmenší děti a tento program
převádějí potom také do skutečného života. A
do takového prostředí, k takto zdeformovaným
lidem, člověk často přichází. Snaží se přinášet
lásku, setkává se s nepochopením, někdy také
s posměchem.
Vytvoření materialistického světového ná
zoru změnilo člověka jako jedinečný výtvor Boží
dokonalosti vužitkového tvora, který přestal uží
vat svého mozku ktvorběstatkůsloužících všeo
becném u prospěchu a ke vzájemné lásce, ale
naopak hledal svou identitu ve vzájemné ne
návisti. Nesmírná nenasytnost bohatých vedla
a vede k obrovským sociálním rozdílům a poslé
ze ke dvěm a světovým válkám, které nemají
v dějinách obdoby. Tento proces byl vlastně
zahájen Francokuzskou revolucí, kde se nepřá
telské třídy fyzicky a společensky likvidovaly
jménem "Rovnosti, Volnosti a Bratrství" a pokra
čoval různými revolucemi až po rozpad komu
nizmu, jako prý nejvyšší formy toho, co člověk
kdy vymyslel. Inu bylo to a pořád ještě je dost
děsivé, Po dvěstěletém působení materialistic
kého světonázoru je svět na pokraji katastrofy,
kam jej přivedl člověk bez Boha.
Po dvěstě letech je nutno přiznat, žé m a te 
rializmus nebyl schopen nahradit to c o je Boží,
to co nám Bůh zvěstoval jedinečným způso
bem tím, že poslal svého jednorozeného Syna
našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, aby svým
lidským životem, obětováním se za nás, smrtí a
Božským zmrtvýchvstáním zahájil skutečně již
dvatisíce let trvající revoluci, která nem á v ději
nách lidstva obdoby. Byla to a je totiž revoluce,
která vypukla po popravě nevinného, a lejehp
krev nepřinesla mstu a nenávist, ale lásku a
porozumění. A ta to revoluce lásky změnila celý
svět a vytvořila nynější civilizaci. A tuto civilizaci
může opět zachránit ta to všeobjímající, neko
nečná a milosrdná Boží Láska, která se nabízí
nám všem bez rozdílu, ať jsme se provinili jakko
liv. A jestli během té to revoluce Lásky došlo a
dochází k mnohým nepravostem, bylo to a je
jenom proto, že se lidé neřídili a neřídí zákonem
Lásky, tedy Zákonem Božím.
Bůh ve své nekonečné Dobrotě k nám p o 
řád milostivě vztahuje své ruce, které jsme mu
přibili na kříž, a dává nám šanci, abychom za
nechali svéhlavého p ádu do propasti Bezna
děje a Nevěry a vrátili se k Němu. Ještě mám e
šanci! Pojďme a využijme ji. Navraťme se opět
k Bohu, který na nás stále čeká. Ještě je ČAS!?

O. B.

Cesta, Pravda, Život
Provoláni Svatého otce Jana Pavla II. u příležitosti VIII. Světo
vého dne mládeže, který se bude konat v srpnu 1993 v Denver
ve Spojených státech.

V

různých jazycích existují různá slova vyjadřující
to, o co člověk nechce přijít, co je základem jeho očeká
vání, tužeb a naděje. Avšak v každém jazyce pouze slovo
'život" vyjadřuje zcela to, po čem člověk nejvíce touží.
Život představuje součet všeho toho, co je v lidském
životě dobré a zároveň um ožňuje tato dobra uskutečňovat. Život člověka se skládá z obtížných
okam žiků, únavy, nemilých překvapení a temnoty. Současný člověk se netěší životem. Z hle
diska těchto dramatických událostí je možno snadněji pochopit specifické problém y mladých
lidí přistupujících s třesoucím se srdcem k životu, který se skládá z úchvatných slibů ale také
z velkých nejistot. Ježíš přišel, aby zcela naplnil naše tužby po životě a nekonečnu, které náš
N ebeský Otec vepsal do každého z nás v okamžiku stvoření. Vrcholným okamžikem poslání
Vtěleného Slova je prohlášení: "Já jsem Život", a také "Já jsem přišel, aby ovce měly život".
Existují falešní proroci a zdánliví odborníci na život. Nejčastěji se
setkávám e s odborníky, kteří učí, jak opustit tělo: jak se dostat za
hranice času a prostoru, aby m ohli vstoupit do "skutečného" života.
Odsuzují všechno stvořené ve jm énu falešného spiritualismu a vedou
tisíce mladých lidí na cesty neskutečné svobody. Zdánlivě zcela opa
čně jednají odborníci, kteří pobízejí k uspokojování všech pudových
sklonů a tužeb.
M ůžem e se setkat také s odborníky, kteří vidí smysl života pouze
ve vlastním úspěchu, hromadění peněz a rozvoji vlastních schop
ností. Tento postoj se pojí se lhostejností vůči jiným lidem a pohrdá
ním velkým i hodnotam i. Takoví a jiní odborníci za život nabízejí cíle,
které neuspokojí, ale naopak
vzbuzují touhy, jež trýzní du
ši člověka. Kdo m ůže sku
tečně pochopit tužby člově
ka? Kdo je schopen je na
plnit? Kdo jiný než Ten, kte
rý jako Stvořitel života mů
že uskutečnit všechna oče
kávání, jež On sám vložil do
lid sk é h o s rd c e ! P řich á z í
nám naproti, každém u z nás
přináší poselství naděje, ve
které není ani drobet klamu.
On je současně Cestou a Ži-*
votem.

"Te Cestou, která
vede k Životu!"

Níže zveřejňujeme část projevu paní MUDr. Olgy Tělupilové o Panně Marii
Pomocné, ochrankyni nenarozených.
Přišli jste sem, k Panně Marii Pomocné,
poprosit, aby pomohla zachránit svět před
mocí zla, které hrozí přivést lidstvo do ka
tastrofy sebezničení. P. Maria chce pomoci a
může pom oci, ale ne bez nás. Proto volá, vy
zývá a prosí ve všech svých poselstvích toho
to století: zachrání vás jedině POKÁNÍ, M O
DLITBA a PŮST.
Co je to pokání? To není popel, žínice a
zachm uřené tváře. Je to daleko prostší a da
leko těžší: je to ZM ĚN A SMYŠLENÍ.
Evropa a celý tzv. západní svět žil po
staletí z ducha židovské a křesťanské kultury.
Před dvěma
stoletími za
počal proces
ponenáhlé
ho až úplné
ho od klonu
od osobního
Boha - stvo
řitele a pána
všeh o tv o r
stva. Starozákonní tradice viděla v člověku
Boží dílo a Boží obraz: Kristus povýšil svým
vtělením celé člověčenství do vztahu syno
vství a bratrství. Z tohoto náboženského poje
tí vyplývá rovnost a neměnnost objektivní
hodnoty lidského života. Pak přišlo osvícen
ství a člověk ze samé pýchy nad svým so
běstačným rozumem pozbyl důstojnost lid
ské osobnosti: proti nem ěnné posvátnosti ži
vota byla postavena a hodnocena kvalita ži
vota. Cena života se stala najednou závislou
na vnějších faktorech: na schopnosti člověka
prosadit svou cenu, uvědomit si ji: tato cena
je hodnota získaná, která může být také v zá
pětí ztracena. Kdo potom určuje arbitrážní
hranici m ezi kvalitou a nekvalitou lidského
života? Společnost sam a o sobě? Pak jejím
prvním hlediskem při posuzování kvality ži
vota m ůže být jeho užitečnost pro tuto spo

lečn o st. P řirozen ý m násled k em je, že se
zhroutí pocit jistoty a spravedlnosti pro jed
notlivce. N a koncentračních táborech ko
m unistických i nacistických, na teroristických
akcích, postihujících nesm yslně zcela ano
nym ní náhodné osoby, na nacionalistických
vášních, ústících zcela náhle a nečekaně ve
vyvražď ování sousedů v obci, m ůžem e jen
konstatovat výsledek extrém ního znehodno
cení lidského života. Na poli vznešené vědy a
techniky je tato nevážnost elegantně zastí
rána, ba dokonce rafinovaně maskována. Je
však tím nebezpečnější.
Z tohoto
pohledu na
lid s k ý ž i
vot, k teiý je
oceňován
p o d l e své
kvality a užitečnosti
p ro sp oleč
nost, vyrost
lo celosvětové hnutí zvané Plánované rodi
čovství (zkratka PP nebo IPPF = Interna
tional Planned Parenthood Federation). Je 
ho ideovou zaklada- telkou j e am erická multim ilionářka M argaret Sangerová, která za
čala s eugenickým i snaham i vyloučit kon
trolou porodnosti z lidské rasy "vadné ku
sy". Proto také sympatizovala s Hitlerovým
učením o "čisté rase". Po 2. světové válce
nemohl b ýt už rasismus v m ódě a PP se
omezovala na om ezování porodnosti u "unfit" tj. "nevhodných" lidí. V praxi to zna
menalo snižovat počet chudých lidí - nej
prve v chudinských čtvrtích bohatých am e
rických m ěst, pak v chudých státech Unie a
nakonec velm i drasticky v chudých státech
Třetího světa. Jejím úspěšným dílem je fa
lešná propaganda o "populační explosi" strach z přelidnění Země, která nás všechny

Chraňme naše

nenarozené

bratry a sestry !!!

podle zavádějících dem ografických výpočtů
nebude schopna uživit. Zatím je skutečnost
taková, že svět je ještě velice málo obydlen a
má výživných a energických zdrojů dostatek.
Pouze bohatí m ají strach, že ti chudí budou
žád at sp ra v ed liv ější rozdělení světových
zdrojů. Toto pořád ještě není mnoha lidem - i
křesťanům! - zcela jasné. Letos (1992) proběhl
v červnu v Rio de Janeiro Světový sum mit
Zem ě, který jednal o příštím osudu životního
prostředí na této planetě. A tam vystoupil
francouzský přírodovědec Cousteau s názo
rem , že růst populace je nepřim ěřený a je ho
třeba brzdit, protože Zem ě není schopna po
skytnout takovém u počtu lidí životní úroveň
odpovídající západním u standardu. Nikdo se
proti tom u pobuřujícím u nedostatku soud
nosti neohradil: Jestliže má být základním
existenčním modelem pro celý svět egois
tická západní společnost, která žije v tako
vém nadbytku a zbytečném přepychu, pak
ovšem není jiné pomoci, než vyhladit ty
chudé, a to depopulačním i snahami počí

naje antikoncepcí, potraty, podporováním
hom osexuality a konče šířením smrtelné
AIDS, proti které prozatím není nalezen žád
ný lék.
Dávejte dobrý pozor na to, jak vypadá
současná strategie PP:
1) Sířením myšlenek o rekreačním sexu
s vyloučením početí rozbíjí rodinu:
hedonism us a prom iskuita, které způ
sobily úplnou sexuální revolucizačátkem druhépoloviny tohoto století,za
m ořily dnes už celý svět.
2) Podporuje sexuální aktivitu dospíva
jících: podle vzdělávacích program ů
PP "m ají na ni právo".
3) Snaží se přetáhnout sexuální výchovu
z rodiny do škol a zde ovládnout pole
širokou nabídk ou a n tik o n cep čn í
techniky. Ekonomicky úžasně pro
sp eru jící an tikoncepční p rů m ysl a
služby jsou vděčným finančním pod
porovatelem veškeré čin n osti PP.
Propagací antikoncepce roste zákoni
tě počet potratů, protože selhání anti
koncepce před stykem vede k "anti
koncepci po". To už ovšem není zásah
anti cenceptio - proti početí, ale zásah
post conceptio - proti počatém u živo
tu.
4! Podporuje homosexualitu a promiskuitu a tím je skutečně z velké části
odpovědná za pandemii AIDS.
5) Utočí na náboženství, zejm éna kato
licismus a muslimství, které j sou proti
um ělé regulaci početí. (Např. šíří pro
pagandu, že katolická hierarchie způsobuje hlad ve světě bojem proti PP!)
A teď si promítněme situaci v našem státě:
V r. 1991 byla u nás založena Společnost
pro plánování rodiny a sexuální výchovu
jako pobočka IPPF. Podle prohlášení před
sedy této organisace Dr. U zla m á tato spo
lečnost za jeden z cílů "hájit právo ženy na

svobodný přístup k m ateřství a tedy k pří
p adn ém u p řeru šen í těh o ten stv í, p řitom
však klade důraz na výchovu k rodičovství".
Jejich plánovaná sexuální výchova však
nevede k positivnímu vztahu k rodičovství,
právě n aopak: vychovává m ládež k tzv.
"bezpečnému sexu" nabídkou umělé anti
koncepce všeho druhu, vzbuzováním sym
patií k hom osexuálním vztahům a poučo
váním o tom , jak nekoitálním drážděním
dosáhnout m axim ální rozkoše. Je to přesně
stejný scénář, jaký praktikuje IPPF ve 136
zem ích světa. Š éfred ak tor N E I-R ep ortu ,
našeho pornografického časopisu, který se
tiskne ve 400.000 nákladu, se chystá vydat
učebnici "včasné a otevřené sexuální výcho
vy" pro žactvo. Jak vypadá tato sexuální vý
chova, m ůžete se dovědět z referátu Dr. Anchela z M arylandu (USA) na 12. M eziná
rodním kongresu o rodině ve Vídni. (Je uve
řejněna v 7. čísle zpravodaje Centrum pro
rodinný život, vydávaného v Olomouci.)
Každý tlak budí protitlak. Bludy m ate
rialismu, hedonism u a konzum ism u odhalily
svou pravou tvář v protiživotní mentalitě,
která decim uje celé národy. Je nejvyšší čas na
pokání - na zm ěnu smýšlení - na návrat ke
křesťanským hodnotám . K řesťanství vidí
v každém člověku obraz Boží. Kdyby všichni
křesťané žili skutečně křesťansky, i když jsou
v menšině, vypadal by svět jinak. Protože
tom u tak není, m usí zasedat světové konfe
rence a pracně formulovat deklarace o lids
kých právech, deklarace o právech rodiny,
o právech dítěte. Člověk touží po spravedl
nosti a životní jistotě. Potřebuje ji. Tyto dekla
race m u ji nezaručí. Světový m ír ze spravedl
nosti m ůže být pouze plodem civilisace lásky,
ke které vyzývá sv. Otec a kterou praktikuje
např. m atka Tereza. Příklad m atky Terezy a
jejích dcer je pro většinu i upřím ných křesťa
nů nedostižný. Avšak výzva Panny M arie
k pokání, m odlitbě a postu platí pro každé
ho. N elze zůstat stát nečinně na m ístě a
v okam žiku smrtelného nebezpečí, jakoby se
mne to netýkalo.

Na celém světě vyrůstají a mohutní zá
chranné iniciativy. V prvé řadě bojují proti
nej věštírnu hříchu m oderní doby - proti mi
lionům um ělých potratů, které jsou dnes
v mnoha státech jedním z legálních způso
bů regulace porodnosti.
Pro katolíky je situace nekompromisní:
u čitelsk ý ú řad vžd y h od n otil a hodnotí
úm yslný potrat za zabití a jako takový jej
považuje za těžce hříšný čin.
Klade se otázka: m ají katolíci právo nebo
dokonce povinnost se k této morální zásadě
veřejně hlásit, ji obhajovat mezi ateisty a do
konce žádat o její uplatnění v zákonodárství?
Světoznám ý genetik prof. Jérome Lejeune,
profesor na pařížské Sorboně, na kongresu
PRO ŽIVOT v Bratislavě posluchače povz
buzoval: Jediné právo občana v demokra
tickém státě je vyjádřit svůj názor, který on
považuje za správný. Je dokonce občanskou
povinností hájit a prosazovat pro druhé to, co
sám považuji ve svém svědom í za správné a
prospěšné nejen pro m ne, ale i pro ostatní
občany.

MUDr. Olga Tělupilová

Nastoupila jsem do vlaku v Albrechticích
a jela do Českého Těšína. Sedla jsem si k jed
né paní a - jak mám ve zvyku - pozdravila
jsem a usmála se na ni. Paní můj úsměv opěto
vala a hned se se mnou dala do řeči. Začala
počasím, ekologií a politikou. Přitakala jsem
jí, když hovořila o tom, jak je všechno zvlášt
ní. Paní pak ihned začala mluvit o konci světa.
Trpělivě jsem j i vyslechla a přiznala jsem , že
má pravdu, že ten konec světa přijde, ale že
vůbec nevíme, kdy. Zda za týden, za rok, za
1000 let. My totiž nemusíme do Těšína vůbec
dojet. Co, když tento vlak, ve kterém jedeme,
vykolejí? Zemřít mohu vlastně kdykoliv - a
jak se v této chvíli postavím před Pána? Budu
se mu moci s čistým svědomím podívat do
očí?
Paní zmlkla a stočila debatu na to, že na
konci světa bude pouze 144 000 vyvolených.
Řekla jsem , že ano, má pravdu - o tom se
přece píše ve Zjevení. Také je tam ale zmínka
o tom, že Jan viděl velký zástup, který by
nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů,
národů, jak stojí před tváří Beránkovou.
Paní pak zaútočila na některé křesťany a
kněze a snažila se mi jejich špatnost doložit
příklady. Znovu jsem musela dosvědčit, že
možná má pravdu, že jsou i takoví křesťané a
kněží. Ovšem, až jednou budu stát před Pá
nem, On se mne nebude ptát, proč tito křesťa
né a kněží byli takoví. Možná podotkne, proč
jsem se za ty lidi nemodlila, když jsem věděla,
že jsou zlí. Ale na co se mne bude ptát, je to,

zda-li jsem jednala vždy z pozice lásky anebo
zda-li jsem měla v srdci vůči někomu averzi
nebo nenávist. Zda jsem se dovedla modlit za
ty, kdo mne nemají rádi a milovat i své nepřá
tele. Ježíš ale nechce, abych mu jenom říkala,
že Ho mám ráda. On to chce vidět v mém
jednání.
Aniž jsem si uvědomila, náš rozhovor po
slouchali mnozí spolucestující. Někteří z nich
mi řekli: "Ano mladá paní. Vy máte pravdu."
Pak už svědkyně Jehovova nemluvila. Byla
nějak zakřiknutá, ale já jsem se necítila v roli
vítěze. Naopak. Uvědomilajsem si své chyby,
které možná také někomu bránily přijít ke
Kristu. Pochopila jsem , že naše vlažnost
v lásce k Ježíši a Panně Marii je příčinou
toho, že se lidé kolem nás zmítají v osidlech
bludů. Jelikož jsm e už dojížděli na konečnou
zastávku, řekla jsem j í ještě, že záleží na
každém z nás, zda-li tento svět bude zachrá
něn. Tak jako v Sodomě a Gomoře. Stačilo by
deset spravedlivých. A co když já jsem ta
desátá? Podala jsem j í ruku na rozloučenou a
přislíbila jsem jí, že se za ni budu modlit, aby
byla schopna žít láskou. Byla jsem naplněna
velkou radostí z toho, jak náš Pán dokáže
využít každou situaci k tomu, aby oslavil své
jméno. A o tuto radost se chci podělit s vámi.
Pokoj a láska Kristova ať je stále s vámi.

Veronika Puková

>

Neposkvrněná v životě
sv. Maxmiliána
O, N eposkvrněná,
Královno nebe i země, uvě
domuji si, že nejsem hoden
přiblížit sekTobě, v hlubo
kém úklonu padnout před
Tebou na kolena, ale proto
že Tě velmi miluji, dovo
luji si prosit Tě, abys mi
řekla, kdo jsi. Toužím po
tom, abych Tě poznával
stále více a více, a miloval
Tě stále vroucněji a vrouc
n ěji bez ja kéh o koliv
omezení. Toužím říci také
jiným lidem, kdo jsi, aby
Tě stále více a více duší
dokonaleji poznávalo a stále vroucněji
milovalo. Ano, aby ses stala Královnou
všech lidských srdcí, které tlukou na zemi
a kdykoliv ještě tlouci budou a to co
možná nejdříve, co nejrychleji.

Někteří vůbec ještě neznajíTvéjméno,
jin í tonou v morálním bahně a nemohou
si dqvolit podívat se na Tebe. Dalším se
zdá, že Tě nepotřebují k dosažení cíle
života. Jsou také lidé, kte
rým satan, jenž Tě sám
nechtěl uznat jako svou
Královnu, a proto se pro
měnil z anděla na satana,
nedovoluje padnout před
Tebou na kolena. Mnoho
lidí Tě miluje, ale jak
málo je těch, kteří jsou
z lásky k Tobě připra
veni na všechno: Praco
vat, trpět a dokonce
obětovat svůj život.
Kdy už konečně, o Pa
ní, budeš kralovat v srd
cích v šech a každého
zvlášť?
Kdy Tě už ubývatelé země uznají za
Matku a nebeského Otce za Otce, a takto
se konečně budou cítit bratry?

V měsíci květnu jsem měla možnosl se zúčas»n« poutě do Říma. Těžko
; vylíčit pocity a zážitky, které každý z nás si odnášel do svého každodenního
; života. Je však evidentní, že mnoha srdci se dotýkal Bťdr. Někteřív bazilice
i sv. Petra prožívali Kristova slovafTy jsi Petr, skaia, a na té skále zbuduji
; svou církev a moci pekel ji nepřemohou." Jiní pociťovali velikost Manina
i 'liať' v bazilice Santa Maria Maggiore. Někoho 9úh oslovil v bazilice sv.
I Praxedy, která okouzlovala svou jednoduchosti. V bazilice sv. Pavla za
i hradbami jsem pociťovala velikost Boži a z mého nitra se ozývala slova:
“Bože, co je člověk, a přesto na něho mystfš, co Je smrtelník a přesto se
o něho staráš." Boží hlas se k nám také ozýval na středeční audienci skrze
nástupce sv. Petra, kdy papež Jan Pavel II. k nám takto promluvil:
Mitípoutrtciz Havffova.Tentotýden budete slavit svátek sv. Jana Nepomuckeho, muěedrokapiftzpovédňítajemstvi.
Nechf je h o strhující příklad věrnosti Bohu vyburcuje velkodušnost vašich pastýřů a v ěřících, aby
dokázali vždy odhodlané jednat podle stev sv. apoštola Petra: "V íc e je třeba poslouchat Boha než
lidí," K tom u vám <všem vaším drahým srdečně žehnám . Chvála Kristu.

v.p.

J m e n o v á n í národ níh o ředitele M.I.
Roma 30. října 1992
Drahý Otče Josefe,

dopisem ze dne 17.1 0 .1 9 9 2 tě tvůj Otec provinciál Hyacint
Skupien vyznačil do fu n k ce národního ředitele M.I. v Československu. Podle práva které
mám jako Generální ředitel M.I., podle odpovídajících předpisů, souhlasím a potvrzuji
{ tuto nominaci s přáním abys mohl tento svůj úkol plnit horlivě a plodně v duchu sv.
1 Maximiliána Kolbeho.
S bratrským pozdravem.

í

P.Eugenio Ga.ligna.no OFMConv.

mezinárodní ředitel M.I.
C en tro In tem azion ale

MILIZIA DELĽIMMACOLATA
V ia S. T e o d o r o , 42 - 00186 R o m a (Ita ly )
T e l. 67.93.828

IIDirettore

Fax:

06-68.41.017

P r o t . n . 91 / 9 2
O g g e t t o ; Noraina D i r e t t o r e N a z i o n a l e M.I.

C a r i s s i m o Padre Jozef,
con lettera del
Tuo Ministro
Te per

17.10.1992,

il

Provinciale p.Hyacint Skupien ha designato

1'uřficio di D irettore N a zionale M.I.

in C e c o s l o -

vacchia.
Con

la facoltá

c h e m i d e r i v a d a l r u o l o di D i r e t t o r e G e n e 

r á l e d e l l a M i l i z i a d e l l *I m m a c o l a t a ,
competenti,
che

Tu possa

pito,

nello

confermo

a norma deglt Statuti

e ratifico tale nomina,

con 1'augurio
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Jsm e na počátku 13. století. Evropa stojí
na prahu nové doby. Starý pořádek se mění,
vznikají nové společenské skupiny, nastává
chaos jak v politice, tak v ekonomice, ve
společenských vztazích. Morálka se dostává
až kdesi na poslední místa v pořadí nejvíce
naléhavých
záležitostí.
Svět potřebuje
lásku, pravdu,
odhodlanost k
vznešeným ideálům. Jako jedna z odpovědí
na tyto potřeby lidí se objevuje postava Poverella - sv. Františka. Svým
způsobem života, spiritua
litou, dává lidem něco no
vého, i když to nové je tady
už od dob Ježíše Krista.
Františkánská spiritua
lita je založena na Evange
liu, na snaze žít Evange
lium doslova - prostě a j e 
dnoduše. František z lásky
na základě Evangelia učinil
ze sebe dar bratřím a ses
trám, protože se chtěl při
podobnit Kristu. V e fran
tiškánské spiritualitě pr
venství má láska. Láska dávající, obětující,
ne sobecká. "Bůh je láska, kdo zůstává v lás
ce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm." (U
4,16)
D alší základní známkou františkánské
spirituality je chudoba, zase na základě Evan
gelia a lásky k Bohu a bližním. František byl
dojat chudobou Ježíše a Jeho Matky od B etlé
ma až na Kalvárii. Na Kristovu chudobu se
díval jako na obrovské tajemství zničení a
kenoze (ponížení) Spasitele. Františkánská
chudoba není pouze chudobou vnější, ale
projevuje se především duchem chudoby, po

kory a minority (od slova menší). František
řekl, že nikdo se nevzdal všeho pro Krista,
jestliže si uchoval poklad milování vlastního
já. Sv. Bonaventura píše: "Dvě věci by nás
m ěly nutit k
zamilování si
chudoby:
1.
samého Boha
v osobě Ježíše Krista. 2. Zaslíbení Kristo
vo: "Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je
Boží království. "(L k 6,20)".

Nezávislost na tom, co mám, dokonce i na
tom, co znamenám, na ús
pěchu a podřízenost všeho
jednotě s Bohem přináší
člověku pokoj v duši a uvolňuje obrovskou radost,
kterou františkáni nazývají
radostí dokonalou. Tato ra
dost se může projevovat i
v únavě, nemoci, nepocho
pení v překážkách. Právě v
těžkých chvílích duchovní
člověk se očišťuje, šlechtí,
zdokonaluje, "jsem pln útě
chy a oplývám radostí v kaž
dém pronásledování. "(2
Kor 7,4)" Tato radost je nerozdělitelně spoje
na s čistým svědomím. Není to hlasitá vese
lost ani neovladatelný smích,, spíše pokojný
úsměv plný srdečné pohody. Františkánská
duše po příkladu sv. Františka raduje se
v Bohu a ve všem. Všechno má přece v Něm
svůj počátek. "Bůh můj, mé všechno!"
Kardinál Verdier řekl: "Kamkoli jdu, hlá
sám optimismus, dělám vše ve františkán
ském duchu prostoty, lásky a radosti. Řekl
jsem to mnohokrát a zase opakuji: M á-li se
svět zachránit, musí ho proniknout duch
františkánský".

věla d ětem o P anně Marii. T a k é
jim řekla, ž e s e m ohou n a Ni
obrátit ve v šech sv ý ch p otře
bách. P an na M aria j e určitě nik
d y n ezklam e, k d y ž J i bu d ou
prosit s důvěrou.
Emilie měla nemocnou
maminku. Její otec pracoval
na stavbě, kde nastydnul a
vážně onemocněl. Oba rodi
če leželi v posteli. Otec nevy
dělával peníze a tak se do
jejic h rodiny nastěhovala
chudoba. Všechno, co m ěli již
p ro d ali. Emilie měla často
hlad. Sestře, k terá j i učila ve
škole, nic neřekla, protože s e
styděla. P řem ýšlela a n ěco j i
napadlo. N a V ánoce p s a la s p o 
mocí sv é nem ocné m am inky d o 
p is sv é km otře. Nyní n a p íše o b 
dobn ý dopis P anně Marii. N apí
š e j í o všem, co postihlo je j í rodi
nu. O nem ocných rodičích a ta 
k é o to m já k ý m á hlad, k d y ž je j í
rodiče nem ají p en íze n a ch leb a.

Jistě už víte, že máme
dvě maminky. Jednaje naše
rodná maminka, která peču
je o nás na tomto světě a
druhá, naše nebeská ma
minka, Panna Maria, dělá
všechno p ro to, aby nám
pomohla najít cestu, která
vede do Nebe. Ona s e sta rá
více o n a ši duši, než o n a š e tělo,
a le k d y ž j e zapotřebí, tak nám
p o m á h á ta k é uspokojit n a š e tě
lesn é p o třeb y , k d y ž j i o to popro
sím e. J e ta k dobrá, ž e n á s nik
Emilie si sedla ke stolu a
dy n ezklam e.
toto všechno napsala Panně
Marii.
Dopis vložila do obál
To věděla také malá Emi
lie, která bydlela v jednom ky. Na obálku napsala adre
pařížském předměstí. B y la su: Panna Maria, Nebe. Vza
m alá, a le už ch od ila d o školy, la obálku a šla na poštu.
ve k teré vyučovaly řeholní s e s  Cestou procházela kolem
try L á sk y . S estň čk a, k terá učila chrámu svaté Magdalény.
m alou Emilii, velmi č a sto vyprá Vstoupila do chrámu, aby

pozdravila Pána Ježíše, jak
byla zvyklá, když šla do ško
ly anebo ze školy. Pomodlil
se a už chtěla odejít, a le uvi
d ě la schrán ku , velmi p od obn ou
té, k te rá s e n a c h á z ela n a poště.
Svůj d o p is s obtížem i vtlačila
m alým otvorem d o schrán ky.
Ani si neuvědomovala, že
ji sleduje jedna paní, která
se modlila vedle pod křížem.
Paní přišla k holčičce a ze
ptala se jí, ja k se jmenuje a
pak, co vhodila do schrán
ky. Emilie byla v první chvíli
překvapená, ale pak se při
znala, že tam hodila dopis
pro Pannu Marii. Paní s e j í
zeptala, co napsala Panně
Marii a Emilie j í řekla celý
obsah dopisu. P a k s e p a n í z e 
p tala, z d ali n a d o p ise n a p sa la
ta k é zp átečn í ad resu . H olčička
o d p o v ěd ěla : "Ne, protože nám
s e stř ič k a říkala, ž e P an n a Ma
ria v šech n o ví, a proto b u d e ta 
k é vědět, k d e bydlíme".

tuto zp átečn í a d r e s u připsal,
a le m usíš mi říci, k d e bydlíš a
j a k é m áš číslo domu." H olčička
všechn o řekla, p o d ě k o v a la p a n í
a u tíkala domů. R odiče zp ozo
rovali, ž e Emilie j e velmi v eselá,
a le n evěděli proč.
Panna Maria nezklame
toho, kdo Jí důvěřuje a také
nezklamala ani Malou Emi
lii. Odpověď na dopis přišla
velmi brzy. Paní š la k e knězi,
otevřeli p o klad n ičk u a n ašli v ní
dop is pro Pannu Marii, který
p ř e č e tli. P an í b y la b o h a t š í.
Ih n ed n a druhý d en s e v y d a la
d o této rodiny, z a v o la la lék a ř e
a kou pila léky pro n em ocné ro
diče. P řinesla t a k é z á s o b u p o 
travin. K dyž s e p a k otec rodiny
uzdravil, v y h led a la mu vhodn é
zam ěstn án í. Od toho dne, co ta 
to p a n í p řišla d o je jic h rodiny,
již nikdy nevěděli, co to j e ch u 
d oba. Panna Maria zasáhla
tak, že poslala touto dobrou
ženu, jako anděla lásky, aby
rodině pomohla. Panna Ma
ria nezklame. N ezklam ala ani
tuto u bohou holčičku a n ez k la 
m e an i teb e, k d y ž J i b u d e š
v m odlitbě s důvěrou prosit.

"Ale co když Ona bude
k vám chtít poslat někoho
se vzkazem a on nebude vě
dět, kde bydlíte", řekla paní.
Pak pokračovala: "Víš, kaž
dý dopis musí mít také adre Když nevěříš, tak to zkus!
su odesílatele. J á pů jdu k p a 
p ř e v z a to z "M ision ára"
nu fa r á ř i a řekn u mu, a b y tam

Záhadná smrť otca Biskupa
Qrifloria Teodora %om£u
"Neplač, otec Pater, trpieť a prelievať krv za Pána
Boha, za vieru, za katolícku Cirkev, to je veľká
milosť a česť pre nás." To sú slová o. biskupa
Romžu v posledný deň jeho pozemského života,
keď ešte nevedel, že v nasledujúcu noc zákerná
ruka siahne na jeho život. Tieto slová povedal
otcovi Danielovi Bačinskému staršiemu, keď pri
šiel navštívitť svojho biskupa i svojho syna.
Písal sa dátum 26. 10. 1947. Bola to
posledná nedeľa októbrová, na ktorú pri
padal sviatok Krista Kráľa. Otec biskup
so svojim sprievodom bol vo farnosti Lochovo. Farár tejto farnosti ho pozval, aby
posvätil obnovený chrám vo filiálnej obci
Lavki, ktorá je len niekoľko kilometrov
vzdialená od Mukačeva. Po skončení ob
radov všetci odišli na faru do Lochova,
kde poobedovali. Podľa plánu po obede
sa mali vydať na cestu do Užhorodu. Na
autobusovú zástavku v Ivanoviciach mal
ich odviesť kočiš na koči. Ale v dedine
Lochovo sa objavili dve vojenské autá,
jeden bobik (gazík)a jedno nákladné auto
študebaker. Veriaci si všimli, že veľmi
podozrivo prechádzali dedinou, niekoľ
kokrát prešli aj popri fare. Potom sa pos
tavili za dedinou smerom na obec Ivanovcy atu na niekoho čakali. Veriaci tušili
nebezpečenstvo, poslali na faru kuráto
rov, ktorí si dali zavolať svojho farára a
prosili ho, aby otca biskupa toho dňa
nepustil do Užhorodu. Tento presvedčil
biskupa, aby prenocovali a domov pôjdu
zajtra. Tak aj urobili. Autá čakali za dedi

nou do neskorého večera a po odchode
posledného autobusu smerom na Užho
rod aj obidve autá odišli. V pondelok ráno
o. biskup odslúžil svätú Službu Božiu,
potom poraňajkovali, ale tie dve autá sa
znova objavili v dedine. Keď na ich prí
tomnosť upozornili o. biskupa, ten pove
dal: "Nech sa stane vôľa Božia, ale my už
dnes musíme ísť." Poďakovali sa tamoj
šiemu farárovi o. Petrovi Vaškovi, rozlúči
li sa s ním a vystúpili na koč. Na koči boli:
otec biskup, o. Daniel Bačinský mladší,
o. Andrej Bereznay a dvaja bohoslovci
Michal Bugir a Michal Mašlej. Kočišom
bol pán Choma. Vydali sa na cestu. Pred
obcou Ivanovcy je zákruta, keď koč
vošiel do zákruty, zo zadu naň prudko
narazil študebaker. Koč sa prevrátil.
Kočiš bol na mieste mŕtvy. Ostatní
vypadli z koča bez vážnejšieho zrane
nia, ale z gazíka vyskočili chlapi so
železnými tyčami a začali ich biť po
hlavách. Najviac bili o. Bačinského, bol
totiž najstarší a zaiste si mysleli, že on je
tým biskupom, ktorého majú zabiť. Otec
biskup mal dvakrát zlomenú sánku a do

bitú hlavu. Najmenej dobitý bol o. Bereznay. Mladí bohoslovci sa dali na útek,
ale chlapi so železnými tyčami sa za nimi
pustili, už ich aj chytili, ale vtom bolo
počuť hukot prichádzajúceho auta, preto
sa vrahovia vrátili k autu, vyskočili naň,
auto odštartovalo a odišlo. Medzitým
k miestu nešťastia prišlo auto. Bolo
to poštové auto. Keď vodič a jeho po
mocník videli mŕtveho a ranených, ra
nených naložili na svoje auto a od
viezli ich do mukačevskej nemocnice.

Tu sa ich ujali chirurgovia pod ve
dením MUDr. Fedinca, ktorý bol prak
tickým gréckokatolíkom. Bohoslovcov
a o. Bereznayho ošetrili a po krátkom

sledovaní zdravotného stavu ich z ne
mocnice prepustili. Otca biskupa a
o. Bačinského operovali. Operácie sa
podarili. Otec biskup sa veľmi skoro
zotavoval, o. Bačinský bol stále v bez
vedomí, ale aj jeho zdravotný stav sa
pomaly zlepšoval. V mukačevskej ne
mocnici ako zdravotné sestry praco
vali vtedy ešte sestry baziliánky. Aj
hlavná sestra nemocnice bola baziliánka
- sestra Teofila. Obidvaja ranení ležali
na jednej izbe a sesty im venovali všet
ku starostlivosť. Na izbe vždy jedna
z nich bola a to z tých, ktoré boli pred
alebo po službe. Teda sesty im venovali
svoj voľný čas.
Hneď na druhý deň, v utorok na
oddelenie prišlo dievča. Priviedol ho
riadite! nemocnice MUDr. Berhman.
Predstavil ju ako novú sanitárku, ktorá sa
bude starať o poriadok, lebo zaiste teraz
budú chodiť kadejaké návštevy, preto
musí byť všade vzorný poriadok. Meno
dievčaťa bolo Adarka. Sestrám bolo
dievča veľmi podozrivé. Rozprávalo im
o svojej minulosti. Vraj je sirotou vycho
vanou u sestier vo Lvove. Do poriadku
sa jej veími nechcelo, ešte tak prvý
deň sa pustila i do umývania okien, ale
veľmi skoro stratila záujem o prácu.
Všetko chcela vidieť, na všetko sa vy
pytovala. Sestry zbadali, že má iné po
slanie na oddelení, preto otca biskupa
nikdy neopúšťali. A to zaiste narobilo
problémy zainteresovaným osobám. Zo
štvrtku na piatok na oddelení prišiel v noci
riaditeľ nemocnice MUDr. Berhman. Uro
bil nočnú vizitu na oddelení. Na takú vizi
tu si sestry nepamätali. Na vizitu pozval

všetok službukonajúci personál. Prišiel aj
na izbu, kde ležal o. biskup, ale tu našiel
sestru predstavenú sestier baziliánok
z Užhorodu, ktorá prišla navštíviť svoje
sestry. A keď videla, že sestra, ktorá
bdela pri otcovi biskupovi, bola veľmi
uzavená, poslala ju spať a ona sama
ostala pri otcovi biskupovi a o. Bačinskom. Túto sestru riaditeľ nemal právo
volať na vizitu. Počas vizity sa dvere síce
otvorili, ale do izby nikto nevstúpil.
V piatok sa otec biskup cítil veími
dobre. Boli ho navštíviť i jeho rodné ses
try. Potom tiež prišiel o. Daniel Bačinský
starší, ktorý bol otcom o. Bačinského,
ktorý sa pomaly preberal z bezvedomia.
Otec biskup ho požiadal o sviatosť zmie
renia, pomazania chorých a o sväté prijí
manie. Ten si vtedy zaplakal a otec bis
kup mu povedal slova, ktoré sú uvedené
v úvode. Večer ho prišli navštíviť i oše
trujúci lekári: MUDr. Fedinec a MUDr.
Miškolcy. Dlhšie sa s nim porozprávali.
Pri rozlúčke mu prezradili, že sú milo
prekvapení jeho zdravotným stavom a
dávali mu nádej na skoré uzdravenie a
prepustenie z nemocnice. Organizmus
o. biskupa bol silný. Vtedy mal tridsať
devät rokov. Bol jedným z najmladších
biskupov sveta.
Lekári sa tešili zo svojho úspechu,
Otec biskup mal nádej, že sa skoro
vráti medzi svojich kňazov a veriacich,
ale zákerná moc pracovala na tom,
aby sa ho čím skôr zbavila, lebo ovečky
sa lepšie rozháňajú, keď stratia svojho
dobrého pastiera. Riaditeľ nemocnice
Berhman urobil znovu nočnú vizitu
v noci z piatku na sobotu. Pozval na

ňu i sestru, ktorá bola na izbe otca
biskupa a o. Bačinského. Darmo sa
bránila, že ona nie je v službe, musela
ísť. Otec biskup spal, ale o. Bačinský
nespal, videl, že do izby prišla Adarka,
pristúpila k posteli otca biskupa a dala
mu niečo pod nos. Chvíľu to pridržala
a potom to zobrala a odišla. Nočná
vizita skončila, sestra sa vrátila na
izbu a hneď zbadala, že otec biskup
veľmi ťažko dýcha. Utekala pre lekára
a ten konštatoval: "Veľmi ťažká otra
va!" Pri všetkej snahe sa už nedalo nič
robiť. Otec biskup zomrel. Nepodarilo
sa sovietskej moci zabiť ho pri obci
Ivanovcy, podarilo sa jej ho otráviť a
to vtedy, keď už bol mimo nebezpe
čenstva smrti. Totalita nepoznala hrani
ce svojej zloby. Svoj zámer musela usku
točniť. Dobro nikdy nevynaloží toľko síl,
aby uskutočnilo svoj zámer ako zloba.
Mŕtveho o. biskupa odniesli na pro
sektúru, kde v nedeľu urobili súdnu
pitvu. Na pitvu prišli odborníci, kto
rých nikdo nepoznal. Privolali aj pri
mára MUDr. Fedinca ako ošetrujúceho
lekára. Ten sa neskoršie vyjadril, že
kým bude žiť, nikdy ho neprestane trá
piť svedomie, že pod nátlakom podpí
sal falošnú diagnózu. Je len samo
zrejmé, že pravdivú diagnózu nemohli
uviesť, lebo by sa boli prezradili, že ho
úmyselne zavraždili. Je až zarážajúce,
že koľkí ľudia museli mať účasť na
smrti jedného nevinného človeka, kto
rý bol komusi nepohodlný. A kvôli ne
mu by neboli váhali zabiť i ďalších
piatich nevinných. Zloba nemá hraníc a
nezastaví sa ani pred tým najväčším

zlom. Diabol je bezohľadný a vôbec ne
šetrí svoje obete.
Telesné pozostatky o. biskupa pre
viezli do Užhorodu v neskorých večer
ných hodinách v nedeľu. Vystavili ich
v jeho katedrálnom chráme, ktorý bol
preplnený veriacimi, ktorí prišli vzdať úc
tu svojmu arcipastierovi.
Pohrebné obrady sa konali v utorok 4.
novembra. Vrahovia sa postarali, aby zabránilii veriacim zúčastniť sa na pohrebe
svojho biskupa. Do Užhorodu bola úplne
zastavená premávka autobusov i vlakov.
Napriek tomu na pohrebe bolo veľké
množstvo veriacich, ktorí žialili nad od
chodom svojho milovaného biskupa.
Adarka sa tiež vybrala na pohreb. Ale
na pohrebe ju nikto nevidel, ani do Mukačeva sa nevrátila. Splnila svoje špinavé
poslanie, preto už mohla odísť.
28. 1. 1948 bola uväznená hlavná
sestra Teofila, ktorú obvinili zo spo
luúčasti na smrti otca biskupa. Pod
nátlakom ju nútili, aby podpísala spo
luúčasť. Ona to odoprela. Bola väzne
ná osem rokov, ktoré prežila v ťažkých
sovietských gulagoch. Po svojom pre
pustení z väzenia sa rozhodla opísať
udalosti okolo biskupa Romžu, ktoré
sa udiali v mukačevskej nemocnici,
veď bola očitým svetkom toho všet
kého. Napísala, ale vtedy sa to nedalo
zverejniť, preto to dala prečítať iba
tým, ktorým dôverovala. Na základe jej
správy je napísaný aj tento článok,
ktorý uverejňujeme v našom časopi
se, aby sme oboznámili i našich veria
cich so záhadnou smrťou o. biskupa

Romžu, ktorý má vzťah i k našej vlasti,
veď na východnom Slovensku žijú
ešte jeho vzdialenejší príbuzní v obci
Pčolinné, ktoré je vzdialené desať kilo
metrov od Sniny.
Ešte ostáva otázka, prečo soviet
ska moc sa potrebovala zbaviť bez
branného gréckokatolíckeho biskupa
na Zakarpatí? Lebo Stalin mal plán na
Ukrajine, teda aj na Zakarpatí, likvi
dovať gréckokatolícku Cirkev tak, ako
ju likvidoval aj u nás v Českosloven
sku v roku 1950. Vtedy jednu noc,
z 28. na 29. apríla, "pokrstili" všet
kých gréckokatolíkov na pravosláv
nych, pravda bez ich súhlasu. Na Za
karpatí to začalo vraždou biskupa. Na
ši biskupi otec Pavol Gojdič a otec
Vasiľ Hopko neboli otrávení, ale boli
uväznení len preto, že ostali verní gré
ckokatolíckej cirkvi. Tu vo väzení trpe
li a pomaly zomierali. Bolo to mučedníctvo krátkodobé. O. biskup Pavol
Gojdič tomuto mučeníctvu podľahol a
zomrel vo väzení. O. biskup Vasir Hop
ko sa z väzenia vrátil, ale s podlo
meným zdravím.
Ale trpieť a prelievať krv za Pána Bo
ha, za vieru, za svätú katolícku Cirkev to
je veľká milosť a česť, ako to povedal
o. biskup Romža.
Teraz na Zakarpatí sa robia prípravy
na postavenie veľkého pomníka na mies
te, kde nákladné auto vrazilo do koča,
teda na mieste, kde začalo utrpenie
o. biskupa Romžu a jeho spoločníkov.
Žije z nich už iba jeden, ktorý vtedy bol
bohoslovcom a to Michal Mašlej.

na vianočný strom ček v našej
obývačke. Všetko je na ňom tak
krásne, úchvatné, ale predsa
práve teraz mi na ňom niečo
chýba - skrátka, neviem sa te
šiť. Akýsi sm útok napľňa celú
moju bytosť. Ja sa vraciam do
minulosti, do svojho detstva:
vidím rozžiarený stromček, ja
(moja nevyslovená modlitba) sličky a v nich Božie Dieťa. Je
to pravda, alebo len ľu d ská
fantázia? Túžim práve teraz
K on čí sa silvestrovská m razivá noc. Nový rok poču ť pravdu o tomto Dieťati. Preto hlodám akýsi
už zaklopal na dvere nášho domu. Už je všetko
oporný bod v mojej izbe, akoby som hľadal seba
vypnuté, len ja ešte sedím v prítm í obývačky, aby samého.
som si pohovoril s Tebou, Pane.
Do môjho ticha a mlčania prichádza Boh.

Čas Božích
a
mojich rozhodnutí

Tak dávno som sa s Tebou nestretol, neroz
prával sa, veď nebolo času m yslieť aj na Teba.
Hádam ani dnes bysom na to nemal čas, keby ma
pred chvíľkou nevyrušil telefón. Volali z ne

mocnice, z pôrodníckeho oddelenia. Pred nieIkoľkými dňami som tam odviezol manželku.
Ešte stále počujem hlas sestričky z telefónu:
"Pri pôrode nastali určité komplikácie, naro
dil sa Vám chlapček, ale jeho stav i stav ma
tky je kritický. Lekári robia všetko na ich
záchranu". N ie, nemôžem tom u uveriť, veď všet
ko bolo v najlepšom poriadku. Takto nás pred nie
koľkým i dňam i uisťoval ošetrujúci lekár.
Zrazu m i je akosi prázdno v duši a chlad na
plňuje moje srdce. Tam, kdesi do môjho vnútra, sa
vkrádajú myšlienky - spom ienky minulých rokov,
mesiacov ba i týždňov... U spečn é ukončenie školy,
diplom, svatba, podnikový byt, skvelá kariéra. Žil

som ako mnohí iní moji priatelia, aj keď mno
hé moje rozhodnutia mali príchuť pokrytec
tva a vypočítavosti, ale tak už to vo svete
chodí: keď chceš niečo mať, nesmieš sa poze
rať na blížnych, musíš videť len seba, svoje
ja, svoje záujmy, svoj blahobyt. A naraz toto
všetko, ako keby začalo zhasínaťpred mojimi
očami. Vidím manželku, predstvujem si no
vonarodené dieťa. Prečo práve mne sato musí
stať? K eď som mal všetko tak dôkladne premy
slen é a naplánované. To neide spolu.

Pane, kde sa stal omyl? V mojich, alebo
tvojich rozhodnutiach? Zrazu mi zrak zablúdil

Cítim jeho láskavý pohľad, počujem jeho slo
vá: Syn môj, ďakujem ti za hľadanie. Tak
dlho si žil ako obyvatelia Betlehemu, tak
dlho si prijímal ich zmýšľanie a jednanie,
tak dlho si hľadal veci, ktoré naplnili tvoje
srdce až po okraj, že pre mňa neostalo ani
miesta ani času. Prihováram sa k tebe rečou
kríža, lebo hodiny v tvojom dome uklazujú
nesprávny čas. V tomto telefonáte som prišiel
k tebe, lebo myslím, že aj pred teba prichádza
čas Zacheja, lebo aj ty si mojím synom.
Pane, chvením a hrôzou napľňa sa moje srdce,
že Ty, večný všemohúci Boh prichádzaš ku mne,
márnotratnému synovi a čakáš na moje áno. Vďa

ka ti za zvestovanie dnešného večera, za no
vonarodené dieťa, za manželku. Vďaka za
Tvoje rozhodnutia, za nový deň, v ktorom
s prosbou naper ách daj Pane, aby som zostal
manželom a otcom. Pane, Ty vieš, ako sa
chvejem nad svojím životom, nad životom
manželky, nad životom dieťaťa. Prosím Ta,
odpusť mi a daj mi silu kráčať v ústrety tvo
jím rozhodnutiam a prijímať ich odovzdane
tak, ako ma učila mamka a otec v mojom
detstve. Už neviem, Pane, čo by som Ti ešte
mal povedať, ale chcem v tomto roku byť
tvojím priateľom. Preto buď vôľa Tvoja
v mojej rodine.

O. Jan Karas
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Vroucně děkuji Všemohoucímu
Pánu Bohu, Nejsvětější Panně
Marii a sv. Maxmiliánovi za
záchranu života dítěte i matky.
Lékaři naléhali na provedení
interrupce s odůvodněním, že
život matky je ohrožen. Modlili
jsme se vroucně prostřednic
tvím Neposkvrněné Matky a sv.
Maxmiliána o pomoc. Nalezl se
dobrý lékař, který pomohl. Dítě
se narodilo zdravé a také matka
je zdravá. Svěřujeme se do
další ochrany Neposkvrněné.
Adéla

Srdečně děkuji Nejsvětější
Panně Marii a sv. Maxmiliánovi
Kolbemu za záchranu života mému
synovi, který byl dne 21. října
1988 sražen Fiatem na přechodu
pro chodce. Byl v bezvědomí po
dobu 5 dnů. Zdravotní stav byl
kritický, nebyla skoro žádná
naděje, že bude žít. Měl zlome
né obě nohy a těžké poranění
mozku. Modlili jsme se vroucně
o záchranu dítěte. Po dvou
měsících se syn vrátil domů.
Může chodit sám, s učením nemá
větších potíží. Má velkou ra
dost z toho, že žije a také, že
v letošním roce přijal první
svaté přijímání.
Barbara

Svatbu jsme mě
li v r. 78. Ze
začátku jsem ne
mohla otěhotnět a
pak vše končilo
m
samovolným potra
tem. Potratila jsem už čty
řikrát. Jednou přinesla má zná
má časopis "Rytíř Neposkvr
něné". Začali jsme jej číst a
především rubriku "Poděková
ní". Známá nám řekla, že máme
něco obětovat a pak, že budeme
mít tak vytoužené děti. Roz
hodli jsme se, že pojedeme do
Hodyszewa. Tam jsme slíbili
před zázračným obrazem Matky
Boží, že přistoupíme ke svatému
přijímání
po předchozím při
jetí svátosti smíření v pět po
sobě jdoucích prvních sobor
v měsíci. Začali jsme v lednu
r. 85. V květnu t.r. jsem byla
těhotná. Manžel se zúčastnil
pěší pouti z Warszawy do Czestochowy a prosil Nejsvětější
Matku o pomoc. První tři měsíce
po otěhotnění jsem velmi krvá
cela. Přesto jsem zcela důvě
řovala Matce Boží. V lednu r.
86 jsem porodila zdravého chla
pce a za rok a půl dcerku. Máme
velkou radost a jsftie velmi
vděčni Matce Boží. Manžel se
zúčastňuje od r. 85 každoročně
pěší pouti do Czestochowe. Jed
nou ročně jezdíme také do Ho
dyszewa,
abychom poděkovali
Nejsvětější Matce a prosili
o další požehnání. Kromě toho
přistupujeme ke svatému přijí
mání vždy v první soboty a také

jsme začali zachovávat první
pátky. Každý den se modlíme sv.
růženec. Zasvětili jsme se zce
la Nejsvětější Matce spolu
s našimi dětmi a prosíme Ji,
aby z našich dětí vyrostli
dobří a čestní katolíci.
Vděční ctitelé Mariini
Danuta a Jan M.

da: velmi často se modlit, i
kdyby to měla být jen krátká
modlitba.
T.S.

Chci velmi poděkovat Matce
Boží Neposkvrněné, sv. Jose
fovi, sv. Maxmiliánovi a sv.
bratru Albertovi, které jsem
prosila o přímluvu. Modlila
jsem se o obrácení vlastního
syna, který zvlažněl a několik
roků nechodil ke svátostem.
V tomto roce jsem se dočkala
tohoto šťastného okamžiku. Syn
se vrátil k Bohu.
šťastná matka

Chci vřele poděkovat Matce
Boží Neposkvrněné počaté a také
sv. Maxmiliánovi za duchovní
podporu v době mé psychické
krize. Kupící se problémy a
také blížící se zkoušky a matu
rita mrie přivedly na pokraj
psychického zhroucení. Jedině
plná důvěry modlitba k Nepo
skvrněné způsobila,
že jsem
udělala všechny zkoušky. Matu
ritu, ke které jsem přistu
povala s velkou skepsí, jsem
udělala přímo znamenitě. Pro
všechny budoucí maturanty a
také pro ty, kteří jsou v psy
chické krizi, jediná dobrá ra

V době svého mládí jsem
podlehl zlozvyku onanování,
který trval přes deset let.
Velmi jsem se tím zlozvykem
trápil. Modlil jsem se, ale
znovu jsem upadl. Stále jsem
však doufal v pomoc Nejsvětější
Matky a nebyl jsem zklamán.
Před třemi roky jsem šel na
pouť do Czestochowe a po přije
tí svátostí jsem vroucně prosil
Maminku s růžencem v ruce o vy
svobození z tohoto zlozvyku.
Matka Boží mne vyslyšela. Zba
vil jsem se tohoto zlozvyku. Za
tento dar chci veřejně podě
kovat Nejsvětější Matce. Chci
také poděkovat za pomoc a
ochranu, kterou pociťuji každý
den spolu s mojí rodinou. Pro
sím Tě, Maminko, neopouštěj nás

v dalších potřebách a veď nás
všechny k Bohu.
Nehodný ctitel Neposkvrněné

Matko Boží Neposkvrněná,
chci vyjádřit moji hlubokou
vděčnost za Tvou zázračnou
ochranu a udzravení po dva
náctileté nemoci. V době mé
nemoci jsem při každodenní mši
sv. spojovala mé utrpení a
starosti s utrpením Tvého Syna
a důvěrou jsem říkala: "Atí se
stane Tvá vůle Pane". V těžkých
chvílích jsem cítila hmata
telně Tvou přítomnost Panno
Maria. Důvěřuji Ti, že nás
nikdy neopustíš.
Vděčná rytírka H. Z.

Bylo to v roce 1943 v době
německé okupace, v říjnu v mě
síci zasvěceném matce Boží rů
žencové. Manžel byl odtran
sportován do Němečka k nuceným
pracím.
Zůstala jsem sama
s třema malými dětmi ve velmi
těžkých podmínkách.
Neměla
jsem stálé pracovní místo a
získání potravy bylo velmi ob
tížné. Na podzim obdrželi Polá
ci i Němci příděl brambor na
zimu. Měla jsem dostat 6 metrá
ků. Nestačilo mít lístky na

brambory. Bylo nutno nejdříve
brambory sehnat. Buď bylo nut
no čekat na okraj i města na
sedláky, kteří vozili tzv. kon
tingent, anebo jít tam, kde se
brambory prodávaly. Tam ovšem
dostával
brambory ten, kdo
byl nej silnější. Jednoho dne
jsem potkala známého sedláka,
který mne uklidnil, protože má
přivézt kontingent, celkem 6
metráků brambor. Tyto brambory
mi slíbil přivést do mého domu.
Měla jsem velkou radost a také
jsem se uklidnila. Bohužel,
brambory se k nám nedostaly,
protože je cestou k nám vzal
místní Němec. Oni měli před
nost. Znova jsem začala shánět
brambory. Za dva dny na to nám
bylo sděleno, že příděl pro
Poláky je již vyčerpán a lístky
Poláků na brambory jsou ne
platné. Byla jsem velmi zarmou
cena, ale nadále jsem se sna
žila sehnat brambory. Všude mi
říkali, že mohu dostat brambory
jedině na lístky, které mají
Němci. Nepomáhala ani protek
ce, ani zákroky známých vliv
ných osob. Po definitivním od
mítnutí v německém úřadě jsem
byla zoufalá. Blížila se zima
a já jsem byla s dětmi bez
jakýchkoliv zásob. V nitru jsem
cítila vzpouru a bolest., když
jsem si uvědomila, že ve své
vlasti se s námi vůbec nepo
čítá. Přemáhala jsem se, abych
před lidmi neplakala. Zamířila
jsem do svého farního kostela.
Když jsem tam vstoupila, bylo
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VAZENIPŘÁTELE
Kromě přiloženého nabídkového listu Vám předkládáme další právě vycházející
tituly:

* Nový Zákon

(kapesní vydání překlad

cena: cca 49,--Kčs

Dr. O. Petrů)

* Úsměv - životopis Aničky Zelíkové

cena: cca 30,-K č s

* Vánoční pohlednice-8 druhů

cena: cca 2,--Kčs

* 20 druhů pohlednic s náměty svatých

cena: cca 2,-K č s

* Ze Školy do Života ■ František Tomášek, brožů-

cena: neupřesněna

ra

* Tři tovaryši - J. Koláček
* Zabít či nezabít ( a b o r t io n

cena: neupresnena

* Otec vyhoštěných - P. Damián de VEUSTER

cena: cca 35,-K č s

* Myšlenky a modlitby ■a.

cena: cca 25,-K č s

q u e s tio n s end
ANSWERS) dosud nejobsáhlejší publikace na dané
téma

Pereira (s lo v e n 

cena: neupřesněna

sky)

* Katolický liturgický trhací kalendář

cena: cca 20,-K č s
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Nakladatelství:
Nevyžádané rukopisy se nevrácejí.D le finančních m ož
ností budeme posílat náš časopis i těm, kteří nem ají
dostatek financí k zaplacení předplatného a o časopis si
zažádají na adrese nakladatelství C O R J E S U .

CO R JE S U , Čapkova 1 0 ,7 3 7 01 Český Těšín

Předplatné :
Dobrovolné dary. Tyto je možno zasílat na adresu :

COR JESU , Čapkova 10, 737 01 Český Těšín
poštovní poukázkou vzoru C (viz vzor níže).

Stálé předplatitelé prosíme, aby při poš
tovním styku s námi uváděli číslo vytištěné
pod svou adresou za zkratkou IČP.

Tato poštovní poukázka s čitelnou adresou ode
sílatele a poznámkou "předplatné Immaculaty"
na zadní straně v rubrice ZPRÁVA PRO PŘÍ
JEMCE bude zároveň sloužit jako objednávka
časopisu na rok 1993.

vzor poukázky
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Prosíme všechny čtenáře, kteří obdrží náš časopis, aby je j zapůjčili také svým
přátelům a známým a takto se podíleli na rozšíření větší úcty k Panně Marii.
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě,
č.j.: 1667/P/92 ze dne 24. 7. 1992

