


Milí čtenáři
v tomto stoletíje lidstvo zaplaveno velkým 

množstvím bohaprázdné literatury. Tištěné 
slovo slouží k šíření kultu násilí, nenávisti, 
zrůdné sexuality, neúcty k životu a mnoha 
scestných duchovních směrů, které člověka 
odvádějí od pravého Boha. M nozí vynaklá
dají na tuto literaturu velké peněžní částky, 
aniž by si uvědomovali, že tato literatura 
form uje vědomí a svědomí lidí a pozvolna je  
nepozorovaně přetváří na jedince podléha
j íc í  vlastním pudům. Člověk, který se vzda
luje od Pána Boha, od zdroje nekonečné 
lásky, a nechává se ovládat vlastními pudy, 
je  schopen dopustit se mnoha krutostí, které 
dobře známe z nedávných dějin, ale i ze sou
časnosti v bývalé Jugoslávii. Musíme si uvě
domit, že každý, kdo kupuje nebo podporuje 
vydávání této bohaprázdné literatury, má 
podíl na přetváření lidstva směrem ke kru
tosti, závisti, nenávisti a rozbrojům, které 
nakonec mohou vyústit v podobnou tragedii, 
jakou prožívají naši bratři Slované na Balká
ně.

Tento časopis, který je  dílem Neposkvr
něné Panny Marie, má opačné poslání. 
Chce přivádět lidi k Ježíši Kristu, Pánu a 
Bohu, který nám nabízí dary poďebné k to
mu, abychom j iž  zde na zemi mohli žít ve 
vzájemné lásce, radosti a štěstí, a jednou  
také došli k věčné slávě v nebi. M nozí z  Vás 
si to už uvědomili a umožnili nám vydávat 
tento časopis v desetitisícovém nákladu, i 
když je š tě  nemáme zdaleka tolik stálých 
předplatitelů. Všem těmto dobrodincům ze 
srdce děkujeme. Pevně věříme, že v budouc
nu budeme moci náklad tohoto časopisu zvý
šit tak, aby mohl pronikat do každé věřící 
rodiny a pak i k těm, kteří ještě  nevěří, ale 
začínají hledat cestu k Pánu Bohu.

Všechny dary, které posíláte do nakla
datelství, slouží k rozšíření nákladu tohoto 
časopisu. Celá redakce pracuje bez nároku

na odměnu. Mnoho však musíme platit za 
papír, poštovné a vytištění časopisu. Na za
čátku tohoto roku Vám všem posíláme poš
tovní poukázky a prosíme o dary na tento 
kalendářní rok. Tato poštovní poukázka 
s čitelnou zpětnou adresou a dopsáním: i 
předplatné na Immaculatu, na zadn í straně 
v rubrice "Zpráva pro příjemce", bude zá-1 
roveň sloužit jako objednávka časopisu na | 
rok 1993.

Ti, kteří nemají dostatek fin an cí na před
platné, ať si písemně(!) zažádají o zasílání 
časopisu zdarma na svoji adresu.

Vzhledem k lomu, že jsme Vás nepřesně 
v minulém roce informovali a někdo z Vás si 
mohl myslet, že výše daru, který nám poslal, : 
bude stačit jako předplatné i pro další rok, 
budeme mu "Immaculatu" posílal, i když  
v tomto roce žádné finanční prostředky do 
nakladatelství nepošle. Doufáme však, že i 
Vy máte radost z toho, že se můžete podílet 
na růstu tohoto Mariina díla, a proto je  i 
v tomto roce opět podpoříte ve prospěch 
nemohoucích zaplatit. V této souvislosti Vám 
nabízíme také možnost předplatil "Immacu- ; 
latu" jako dar pro některého z Vašich pří
buzných anebo známých. Za pouhých 60 Kčs 
budeme posílat "Immaculatu" pravidelně  
každé dva měsíce na adresu, kterou uvedete 
na poštovní poukázce. Takto uděláte radost 
obdarované osobě a navíc se budete ještě \ 
podílet na šíření větší úcty k Panně Marii.

Zároveň Vás také prosíme, abyste nám | 
odpustili všechny nedokonalosti, které se vy- : 
skytly v naší práci v průběhu minulého roku. 
Děkujeme Vám za pochopení. Vyprošujeme 
Vám do nového roku hojnost darů Ducha 
Svatého a neustálou mateřskou ochranu naší ji 
drahé Neposkvrněné Panny Marie. Prosíme 
Vás opět o modlitby, aby se Neposkvrněná \ 
Panna Maria stala co nejdříve Královnou \ 
všech lidských srdcí a každého zvlášť.

Redakce.



Lurdské kaple.
Lurdské jeskyňky roztroušené po kostelích 
to vy jste ty telefonní budky 
do kterých důvěřivé děti 
chodí zavolat Mamince 
ze mají třísku v srdci

Lurdské jeskyňky roztroušené po kostelích 
to slzami se třpytí vaše stěny 
ze vzdechu vyrostly krápníky 
zdrávasy kvetou růžemi 
u nohou Panny

Lurdské jeskyňky roztroušené po kostelích 
telefonní budky bez aparátu 
i bez sluchátek přinášíte odpověď 
útěchu srdci mír klid 
Doteky neviditelných dlaní 
ve vás na dálku hojí rány 
na dálku stírají slzy 
semínkem úsměvu zvedají 
koutky plačících úst

Tak Matka odpovídá
Tak Matka mluví řečí beze slov
A  přece srozumitelně

Lurdské jeskyňky roztroušené po 
kostelích
jste směšné pro nevěřící oči 
uboze chudé lhostejným srdcím 
Jste posvátné všem 
kterým Matka svou přímluvou 
mění bodláčí v růže 
a lidem klade v duši 
příslib nebe.

M arie H olková



Svatý íMapgniCián Maria XpíSe
Ž Í V O t O p Í S  - pokračování

Svatého Maxmiliána trápila ještě 
jedna nedokonalost. Byla to určitá ner
vozita způsobená jednak těžkostmi, se 
kterými se setkával, jednak přetížením 
noční prací a také tuberkulózou, která 
ho provázela už od semináře a působila 
mu mnoho bolestí. Kvůli tuberkulóze 
byl nucen nejednou přerušit studium a 
práci. Občas v těchto chvílích pociťoval 
ke všemu nechuť. Jednou dokonce na
psal: "Zdá se mi, že už nemám ani 
žádnou víru, ani naději, ani lásku...
Přirozenost pociťuje odpor ke strastem, 
potížím , utrpení a touží po klidu."
Okamžitě však postřehl, že tato celko
vá ochablost je útokem satanovým.
Tehdy si říkával: - Ty blázne, proč se 
rmoutíš? Cožpak M.I. je  tvou záležitos
tí? K dyž tedy všechno zá leží na 
Neposkvrněné, Ona sama to nejlépe za
řídí. Dovol jí, aby tě řídila. - Tehdy opět 
pociťoval klid a pohodu v duši. Nikdy 
nikdo neviděl sv. Maxmiliána rozčile
ného. Zcela výjimečně zvedl hlas, když 
se jednalo o ohrožení úcty Neposkvrně
né anebo o svatou chudobu. Nejednou 
zvonění telefonu znervózňovalo sv.
Maxmiliána, ale stačil jeden pohled na 
sochu Neposkvrněné, aby se zcela 
uklidnil.

Na duchovní formaci sv. Maxmiliá- obraz nějakého světce, kterému se zje-
na měli velký vliv jeho svati. V semi- voval& Neposkvrněná. Snažil se vypá-
náři ve své cele měl na klekátku stále tra t tajemství, které je spojovalo s Mat-



kou Boží. Zvláště uctíval sv. Gemmu 
Galgani, sv. Teresii od Ježíše a sv. Jose
fa Cottolenga ještě dříve, než byli pro
hlášeni za svaté. Životopis sv. Gemmy 
četl skoro bez přestávky. Tato světice 
naučila sv. Maxmiliána, že nejkratší 
cestou do nebe je plnění vůle Boží a 
bezmezná láska k Němu. S touto malou 
světicí měl sv. Maxmilián na začátku 
svého kněžství určitou smlouvu. Slíbil 
jí, že při každé mši svaté bude prosit 
o její svatořečení a zároveň ji prosil, 
aby se ona starala o jeho misijní dílo. 
Byl uchvácen její apoštolskou horlivos
tí a také jejím duchovním dětstvím, 
které chápal v trochu jiné podobě, v po
době úplného odevzdání se Neposkvr
něné. Od sv. Josefa Cottolenga se učil, 
jak je možné uskutečňovat velkolepá 
charitativní a apoštolská díla bez ja 
kýchkoliv m ateriáln ích prostředků 
pouze s důvěrou v Boží prozřetelnost. 
Pověřil ho, aby se staral o financování 
jeho díla. Samozřejmě, že si sv. Maxmi
lián velmi vážil sv. Františka, jehož byl 
duchovním synem. V r. 1933 napsal 
kolegiím svého řádu: "Byl jsem v mno
ha zemích, mnoho jsem viděl, vedl jsem  
rozhovory s mnoha lidmi. Proto mi věř
te, že není vhodnější prostředek k pře
možení zla našich časů než náš sera
fínský řád, bude-li se odvážně, s chutí, 
rychle a vytrvale rozvíjet v duchu sv. 
Františka." Pravděpodobně on sám 
uskutečnil nejdokonaleji ideál sv. 
Františka ve XX. století.

Od zmíněných a také jiných světců 
se učil lásce k Neposkvrněné. Tato lás
ka se s ta la  jeho charakteristickou

vlastností. Můžeme říci, že "jeho aske
tikou a mystikou byl entusiastický kult 
Neposkvrněné" (kard. Piazza). Již  
v dětství se jí zasvětil, pak ještě bez- 
mezněji při založení M.I. V dalším ži
votě tento akt stále uváděl do života, 
prohluboval jej a poznával dokonaleji 
Marii. Hořel k Ní stále větší láskou a 
dokonaleji plnil její vůli. Tento služeb
ník Boží bezmezné miloval Marii, stal 
se její věcí a vlastnictvím, byl prostou
pen jejími ctnostmi, vyzařoval J i do té 
míry, že jeden z jeho podřízených jed
nou řekl: "Zdá se mi, že když mluvím  
s ním o věcech duchovních, jako bych 
mluvil s Matkou Boží."

Ctnostmi, které získal sv. Maxmi
lián prostřednictvím Neposkvrněné, 
udivoval své okolí a také jeho životo
pisce. Jeho víra byla osvícená, hluboká, 
neoblomná a důsledná. Životopisec
0 něm napsal, že věřil upřímně jako 
dítě všemu, uvažoval jako myslitel a 
hleděl jako mystik v extatickém rozjí
mání. Žár jeho zbožnosti neztlumilo 
množství apoštolské práce. Modlitbě 
věnoval mnoho času a celý se do ní 
pohroužil bez ohledu na to, zda to byl 
jen kratičký pozdrav "Maria!", který 
měl obzvláště rád, anebo hodinu trva
jíc í adorace N ejsvětě jší svá to sti. 
K velkým činům ho pobízela naděje a 
statečnost. Jeho láska k Bohu a bližní
mu byla připravena k největším obě
tem, když se jednalo o získání pro nebe
1 jen jedné jediné duše. Své řeholní sliby 
plnil tak dokonale, že všechny udivoval 
andělskou čistotou, skutečnou serafín
skou chudobou a ochotnou poslušností



vůči hierarchii a představeným řádu, 
kterým vždy podřizoval svoji smělou 
iniciativu. Ve svých apoštolských "ší
lenstvích" projevoval mimořádnou 
moudrost. Pokora ho nutila jednat co 
nejpřirozeněji přesto, že byl Bohem bo
hatě obdarován. Žádný dosažený stu
peň ctnosti ho neuspokojoval, usiloval 
o stále větší dokonalost až k heroismu, 
protože si uvědomoval, že toto je vůle 
Boží a také, že je všeho schopen pro
střednictvím Neposkvrněné.

Již během svého života byl o. Max
milián považován za svatého. Když se 
vr. 1921 rozšířila falešná zpráva o jeho 
smrti, p. Ignudi napsal v Seraphicu do 
nekrologu: "Byl andělem, svatým, 
plným zanícení a horlivosti, jedním  
z nejvíce poslu šných  a vzorných  
alumnů, jedním  z nejlepších studentů 
v tomto Kolegiu." S. Szczesna Sula- 
tycka, niepokalanka ho uviděla poprvé 
v r. 1926, když sloužil mši svatou v Za

kopaném a hned si pomyslila: "Tento 
kněz je svatý! "Jeho podřízení pohlíželi 
k němu s úctou. "Mluvíme často mezi 
sebou - napsal v r. 1912 br. Celestýn 
Moszyňski - že o. ředitel je už zralý pro 
nebe, jako sv. Terezie se ohýbá pod tíhou 
nebeských darů." Jeho představený o. 
Kornel Czupryk prohlásil. "Ve všech 
ctnostech mohl každý objevit stupeň 
heroický, protože způsob jednání o. 
Maxmiliána se vyznačoval stálostí a to 
dokonce v nejtěžších podmínkách."

Skutečně, Sv. Maxmilián se stal 
M.I.3, tzn. Rytířem Neposkvrněné 
hrdinského stupně. Když o. Antonín Ri- 
cciardi, generální postulátor fran 
tiškánského řádu studoval ctnosti sv. 
Maxmiliána, přesvědčil se, že "zdrojem 
jeho svatosti a příčinou všech jeho 
hrdinských činů v celém jeho životě 
bylo zasvěcení se Neposkvrněné".

Jiří Domaňski

Nositel Nobelovy ceny Alexis Carrel (+1914) je autorem knížky 
"Cesta do Lurd", ve které popisuje svou cestu do Lurd v r. 1903, 
při níž doprovázel jako lékař skupinu nemocných. V této skupině 
byla také jeho pacientka Marie Bailly v posledním stádiu tuberku
lózy pobřišnice, která byla zázračně udzravena. Tento zázrak 
způsobil, že Carrel znovu získal ztracenou víru. Zveřejňujeme níže 
úryvky z této knížky. Pro sebe použil zde autor anagram Lerrac a 
pro pacientku pseudonym Ferrandová.



U pramene
Chrámové hodiny odbíjely druhou 

hodinu. Hromadně začaly přijíždět vozí
ky s nemocnými, které vezli sanitáři 
v doprovodu mnoha poutníků....

Ze začátku na Lerraca působilo moc
ně utrpení a nářek nemocných. Postupně 
však v tomto davu nešťastníků začal mít 
podivný pocit. Sám byl mlád, prožíval 
plnost života, a proto začal přemýšlet 
o zoufalství těchto lidí, kteří byli stejně 
mladí jako on. Avšak spoutáni nemocí, 
bez možnosti působení, uzavřeni ve 
svých pokojích již nikdy neměli poznat 
sladké milostné prožitky.

Jeho myšlenky se zdržely u Marie Fer- 
randové nemocné tuberkulózou, která 
strávila svůj život v nemocnicích, kde ji 
měl možnost dobře poznat. Nyní se chys
tala na smrt, aniž by poznala krásu jara a 
lásky. A přece nebyla tak úplně nešťast
na, jak by si někdo myslel, protože věřila 
v Krista, který byl její nadějí a její jedinou 
myšlenkou.

Jak sladká asi je smrt věřícího člověka, 
která mu umožňuje spatřit tváří v tvář 
Svatou Pannu a Krista. To musí být nád
herná podívaná! Jakým 
nádherným půvabem půso
bil ten Ježíš, když v jarní za
zelenalé Judei vstával, aby 
pronesl nezapomenutelné 
Horské kázání! A tato Svatá 
Panna, soucítící se všemi tr
pícími a chránící všechny 
nešťastníky - jak nádherný 
je to pohled!

"O Svatá Panno, jak bych 
chtěl věřit, jako tito nešťastní
ci, že toto zázračné zřídlo není 
pouhým výtvorem naší před
stavivosti! Uzdrav tuto ubo
hou dívku, která již toho tolik

vytrpěla. Nech ji žít, a mně dej víru..."
Na malém vozíku se právě vracela 

Marie Ferrandová. Lerrac pospíchal k ní. 
Vzezření nemocné se nezměnilo: stejný 
bledý obličej, vyhublé tělo. Nebylo však 
ani známek zhoršení.

- Potřeli jí jen břicho vodou z pramene - 
řekla slečna dO. - Řeholní sestry nechtěly 
povolit, aby se do vody ponořila. Nyní jedeme 
s ní k jeskyni.

- Přijdu tam za chvíli - odpověděl Ler
rac. - Její stav se nezměnil. Kdyby se zhoršil, 
tak mě ihned zavolejte...

U jeskyně
Bylo asi půl třetí. Jeskyně pod Massa- 

bielskou skálou zářila světlem tisíců sví
cí. Na stěnách visely růžence a berle těch, 
kteří se zde uzdravili. Skrze vysokou že
leznou mříž u vchodu bylo vidět ve vý
klenku sochu Svaté Panny, stojící na témž 
místě, kde se před léty zjevila Bernadetě 
zářivě bílá Paní - Neposkvrněné početí.

U nohou Svaté Panny byl velký čtve
rec obehnaný zábradlím, určený pro ne
mocné, kteří zde obsadili jakoby čestné 
místo v těsné blízkosti jeskyně...



Lerrac pohlédl na Marii 
| Ferrandovou. Zdálo se mu, že 
se její obličej poněkud změnil: 
siné skvrny jakoby zmizely, 
pleť se zdála být méně bledá.

"To se mi asi zdá" - řekl si 
'v  duchu. - "Je to zajímavý psy

chologický jev, který bych měl asi zazname
nat".

Vytáhl pero a zapsal na manžetě přes
nou hodinu svého pozorování. Byly dvě 
hodiny čtyřicet minut.

"A přece dosud se mi nic podobného nepři
hodilo " - uvažoval...

Náhle Lerrac pocítil nějakou nevol
nost. Viděl, zcela zřetelně viděl, že při
krývka na vzedm utém  břiše slečny 
Ferrandové se pozvolna propadá. Ve 
svém úžasu upozornil na to dr M.

- Skutečně- řekl M. - Zdá se, že břicho je 
jakoby menší. To asi trochu sjela přikrývka.

Věžní hodiny odbíjely třetí hodinu. 
Otok břicha se začal zmenšovat a po ně
kolika minutách se zdálo, že zmizel úpl
ně.

"Asi zešílím" - uvažoval Lerrac.
Přišel k nemocné, podíval se na krk a 

pozoroval dech. Tlukot srdce byl rych
lejší, ale pravidelný. Skutečně 
se zde odehrávalo něco ne
obvyklého.

- Jak se cítíte? - zeptal se.
- Velmi dobře, pane doktore.

Jsem stále velmi slabá, ale cítím, 
že jsem byla uzdravena - odpo
věděla tiše Marie.

Nebyly již žádné pochyb
nosti. Stav Marie se stále zle
pšoval. Již nyní se změnila 
k nepoznání.

V nemocnici
Slunce zmizelo za pahorky. V kráse 

nastávajícího večera nemocní zpívali pí
seň. Ave Maria a vraceli se do nemocni
ce...

Lerrac přišel do pokoje Neposkvrně
ného početí, zamířil přímo k posteli Ma
rie Ferrandové a ustrnul. To, co uviděl, 
bylo k nevíře.

Nemocná, oblečená v bílém, seděla na 
posteli. Oči jí zářily a obličej, i když bledý 
a hubený, jakoby ožil - na tvářích byly 
ruměnce. Mírně pootevřená ústa ještě vy
jadřovala bolest - pečeť mnoha let utrpení 
- ale celá bytost vyzařovala radost, která 
rozjasňovala celý nemocniční pokoj.

- Pane doktore, já jsem byla uzdravena - 
řekla vedle stojícímu Lerracovi. - Jsem ješ
tě velmi slabá, ale zdá se mi, že bych už mohla 
dokonce chodit.

Lerrac vyhmatal pulsující tepnu. Tep 
byl pravidelný, klidný - 80 úhozů na mi
nutu. A přece si pamatoval, že několik 
posledních dnů byl tep čím dál rychlejší, 
nepravidelný, sotva hmatatelný...

Nedočkavě a s určitými obavami od
stranil přikrývku a díval se. Tělo nemoc
né bylo bílé a hladké. Nad úzkými boky



uviděl malé břicho, rovné a poněkud 
vkleslé jako u dvacetileté vyhublé dívky. 
Obě ruce přiložil na stěnu břišní, která 
byla neobvykle tenká, elastická a při po
hmatu se měkce propadala...

Všechno bylo zcela normální. Jen no
hy byly mírně oteklé. Uzdravení bylo 
úplné. Umírající nemocná se zsinalou 
tváří, oteklým břichem a nepravidelnou 
vyhasínající srdeční akcí se v průběhu 
několika hodin změnila ve zcela zdravou, 
i když poněkud vyzáblou a oslabenou 
dívku.

Lerrac pocítil kapky potu na svém če
le. Měl pocit, jakoby ho někdo udeřil pěstí 
do hlavy. Ve spáncích cítil bušení srdce. 
Byl zcela ztmulý. Do světnice přicházeli 
právě lékaři J. a M.

- Zdá se, že nemocná je uzdravena - řekl 
Lerrac doktorovi M. Můžete ji ještě vy
šetřit, já jsem ji už vyšetřil.

Lékaři J. a M. znova začali vyšetřovat 
nemocnou, Lerrac stál za nimi a pozo
roval pohyby svých kolegů s lesknou
címa se očima... Konečně ukončili oba 
lékaři vyšetřování.

- Uzdravení je jisté - ře kl dr J. s hlubo
kým dojetím.

- Já jsem také nic nenalezl - přidal se M. 
- Dýchání je zcela normální.

Nic jí už neschází. Mohla by už dokonce 
vstát z postele.

-Toto uzdravení nelze lékařsky vysvětlit - 
řekl dr J....

V katedrále.
Lerrac procházel rychlými kroky tera

su, na které bylo slyšet varhanní hudbu 
z katedrály. Objevil se noční hlídač, kte
rý svými podpatky klepal do kamenné 
podlahy. Z nitra katedrály bylo slyšet

hlasy mnoha věřících. Baskové vyplňo
vali celou loď katedrály až po její bránu. 
Lerrac se zastavil před katedrálou. Cítil 
potřebu udělat nějaký závěr. Bezpochyby 
se stal zázrak, protože to, co viděl, bylo 
opravdu velkým zázrakem. Jaká byla 
podstata tohoto zázraku?

To se ukáže později - uvažoval - ale zatím 
je tu uzdravení. To v každém případě může 
potvrdit. Ale bude moci ve svých nejtajnějších 
myšlenkách u toho zůstat...?

Začal vystupovat po schodech kostela 
zaplaveného leskem světel. Uvnitř se roz
léhala varhaní hudba a zpěv tisíců věří
cích. Lerrac se posadil na židli vedle 
starého vesničana. Opřel si hlavu o ruce 
a seděl nehybně, ukolébán zpěvem písní. 
Z jeho duše plynula prosba:

- O Sladká Panno, útočiště nešťastných, 
kteří Tě pokorně prosí, ochraňuj mne! Věřím 
v Tebe. Na mé pochybnosti jsi ráčila odpo
vědět neobvyklým zázrakem. Nedokážu jej 
pochopit a oprostit se od pochybností. Ale 
mou nejvroucnější touhou, mým nejvyšším 
cílem je víra, víra neochvějná, slepá, nepři
pouštějící žádnou diskusi, žádnou kritiku.

Tvé jméno je sladší než paprsky ranního 
slunce. Přijmi mě, hříšníka, který nezná uko
jení, hříšníka s úzkostlivým srdcem, svraště
lým čelem, unaveného honičkou za bludnými 
světly. Pod tvrdou skořápkou mé intelektu
ální pýchy žije, i když bohužel stále ještě tlu
mený sen, nejkrásnější ze všech snů - abych 
věřil v Tebe a miloval Tě tak, jak tě milují 
řeholníci ve svých čistých duších.

V noční tichosti Lerrac procházel 
pozvolna dlouhé aleje á celé Růžencové 
nádvoří třpytící se bílou měsíční září.

Alexis Carrel



Všude je to vidět, mnoho se na toto 
téma píše a hovoří při rozličných příle
žitostech. O zabíjení dětí a rozvodech, 
o opouštění dětí rodiči a rodičů dětmi, 
o krizi autority a nedostatku lásky....

Míra ohrožení přesahuje však naše 
vědomosti a naši představivost.

Tisíce 
roků se 
utvářely
v lidské společnosti rodiny, které byly 
vždy základními buňkami pro výstavbu 
společenských struktur.

Po příchodu Ježíše Krista na zem 
skrze Nazaretskou Rodinu, skrze Jeho 
umučení, smrt a zmrtvýchvstání - se 
rodina naplněná Duchem svatým stala 
jádrem společnosti, domácí církví. Tak 
tomu bylo až do dnešních dnů. V těchto 
"posledních dnech" (Ž 1,1) odpůrce útočí 
s největší silou ze všech stran. Počínaje 
chemií a podvědomím, skrze záludná po
kušení příležitosti až k nejrafinovanějším 
projevům lidské inteligence, které rela
tivizují (považují za proměnné) všechno, 
dokonce neměnné morální normy a Boha. 
Útočí na duši i tělo, na celého člověka. 
Když přirovnáme jednotlivé rodiny k ci
hlám, ze kterých je vybudován dům naše
ho národa, tak tyto cihly se v tomto domě 
rozpadají před našima očima. Zmetky.

Jak velkou odpovědnost nese s sebou 
naše pokolení a každý z nás!

Je možné stanovit příčiny této tragedie?

Je jich mnoho. Velmi důležitým úko
lem je stanovit ty nej závažnější, a do
konce jednu hlavní, abychom se na ni 
mohli soustředit.

nit nic (srov. J 15,5). Avšak jak často je 
Ježíš Kristus nepřítomen v našem životě, 
v naší mysli a na našich rtech. Protože 
"z plnosti srdce mluví ústa" (Mt 12,34). 
Důkazů pro tuto nepřítomnost je mnoho.

Co můžeme konkrétně učinit?

Ježíš Kristus nás učí, že modlitbou a 
postem (Mt 17,21) a také almužnou (LK 
12,33) si vyprosíme víru a vyženeme zlé
ho ducha (srov.Mt 17,21).

Mimořádné ohrožení vyžaduje mimo
řádné prostředky. Bylo by velmi dobré 
vyzvat všechny po předchozí přípravě 
(vysvětlení) ke každodenní modlitbě 
v rodinách. Povzbuzovat k postu a al
mužně. Některé snad i k nočnímu modli
tebnímu bdění.

Kéž bychom nepřehlédli "znamení do
by", poznávali Boží vůli a naplňovali ji.

doc. dr Jan Kowalczyk

Co říká Církev svatá? "Všechno mohu 
v Tom, který mne posiluje" (Flp 4,13). 
Ano všechno můžeme v Ježíši Kristu a 
-------------------------------------- N bez Ně

ho ne-Největší ohrožení - krize rodiny m ů ž e 
me uči-
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Sv. Maxmilián hluboce pronikal do tajem
ství Boží Trojice a hluboce chápal výsadu 
Neposkvrněného Početí Marie Panny a také 
náš vztah k Bohu prostřednictvím Neposkvr
něné. Dříve však než výsledky svého zkou
mání napsal na papír a dogmata víry začal 
uskutečňovat v životě, prozkoumal ve světle 
rozumu zevrubně předpoklady víry. "Víra se 
musí opírat o rozum"- říkával.

V prvních článcích, které se ukázaly v "Ry
tíři Neposkvrněné" a které pak vydal v knížce 
"Ke světlu" a také v dalších časopisech, po
máhal čtenářům hledět na svět a zkoumat tep 
lidského srdce tak, aby mohli dojít k přesvěd
čení, že pocházíme z Boha a k Němu směřu
jeme. Celá idea P.Kolbeho acelá jeho činnost 
vznikla, jak napsal jeden z jeho životopisců, 
z pochopení touhy po Bohu v životě každého 
jednotlivce.

Toto všechno platí i pro naši dobu. Sou
časný známý kazatel Billy Graham prohlásil, 
že "v tomto Století hledání je  nejdůležitější 
záležitostí nacházení odpovědi na otázku po 
životě a po Bohu. "Přece od nepaměti "člověk 
- jak ho charakterizoval papež Jan Pavel II - 
je tvorem hledajícím Boha".

Myslel jsi někdy na to - psal P. Kolbe - 
odkud pocházíš?

S pocitem vděčnosti miluješ své rodiče, 
kteří ti dali život a vychovali tě, avšak také si 
uvědomuješ, že i oni měli své rodiče a tak dále 
a dále. Nikdo však z všech tvých předků 
nevymyslel tvé údy, nikdo z nich je nenaplá
noval, nikdo z nich neposkládal atomy hmoty 
s úmyslem vytvořit oko schopné vidět, nebo 
ucho schopné slyšet, ruku schopnou praco

vat. A přece tyto údy slouží tobě 
k tomu, co se sám rozhodneš dě
lat."

Všude ve světě vidíme přístroje 
sloužící různým účelům, kupř. 
dům, vlak, letadlo a správně tvrdí
me, že byly učiněné lidskou rukou 
řízenou rozumem. Kdyby nějaký 
kosmonaut nalezl na měsíci, upro
střed všeobecného chaosu, hodin

ky, stačilo by to k tomu, aby mohl prohlásit 
s úplnou jistotou, že je udělal nějaký hodinář. 
A přece oko je mnohem dokonalejší než jaké
koliv precisní hodiny, nebo supermoderní stí
hačka. na zemi existují milióny a miliardy or
ganismů mnohem dokonalejších než všech
na lidská díla. Žijí, rozvíjejí se a množí se, 
zatímco všichni vědci dohromady nejsou 
schopni , jak říkal P. Kolbe, vytvořit jedi
ného mizerného komára.

Kdo se odváži tvrdit, že tyto zázraky 
přírody vznikly náhodou? Je jisté, že náho
da nemá v sobě řád, pravidelnost, jistotu.

"Kdybychom si chtěli hrát na evolucio- 
nisty a nařídili, aby se to všechno rozvíjelo 
z nějaké prvotní hmoty, tak nám vždy zůs
tane nezodpovězena otázka: Kdo tuto 
hmotu uvedl k bytí, kdo ji uvedl tak doko
nale do pohybu, aby dosáhla po tolika le
tech vytčeného cíle? Tento rozum, to je 
rozum Toho, kdo se tímto rozumem řídí, 
my nazýváme Pánem Bohem." První příči
nou všeho, co v kosmu existuje, je Bůh, 
"dokonalost bezmezná, nekonečná a věč
ná, první příčina všeho."

Bůh byl pro sv. Maxmiliána skutečností tak 
samozřejmou, jak samozřejmý je svět, který 
nás obklopuje. Byl přesvědčen, že s rozvojem 
věd, budou lidé mnohem více věřit v Boha. A 
proto vybízel: "Více poznání!" V r. 1951 pro
hlásil Pius XII. na schůzi Papežské akade
mie věd: "čím více se rozvíjí skutečná vě
da, tím více nalézá Boha, jako by čeka
jícího na nás, za každými dveřmi, které 
otevřela." Podobné prohlášení učinil vě
dec Werner von Braun:



"Čím více poznáváme skladbu 
atomu, vnitřní podstatu veškerého 
života anebo pohyby hvězd, tím ví
ce důvodů nacházíme k  obdivu Bo
žího stvoření".

Největší současný vědec, který 
je nazýván novým Einsteinem, an
glický fyzik Štefan Hawking, se 
modlf k Bohu jako nej- vyššímu Lo- 
gosu (Rozumu), který je transcen
dentním základem smysluplné exi
stence celého Kosmu.

V minulém roce se v Paříži ukázala 
knížka několika autorů pod názvem 
"Vědec a víra", která svědčí o tom, že 
dnešní vědci se více než kdykoliv 
předtím zajímají o metafyziku a teolo
gii.

Je potěšující, že nejsme výtvo
rem slepé náhody, ale pocházíme 
od bytosti myslící, nekonečně do
konalé, která nás lidi stvořila ke své 
podobě. Obdařila nás rozumem a 
svobodnou vůlí, vytvořila nás bez 
jakéhokoli přinucení, nutnosti,, 
avšak z nejčistší lásky a stále nás miluje. 
Zajisté - píše P. Kolbe -"  jsi už postřehl, že 
každý miluje dílo svých rukou stejně jako 
Bůh miluje svá stvořeni. Čfm dokonalejší 
je dílo, čím více se podobá tomu, kdo je 
tvoří, tím více je také miluje": stejně jako 
Bůh.

Sv. Maxmilián potvrzoval svou víru 
v Boha svým chováním plným obdivu a 
vděčnosti při setkání s Jeho tvůrčí mocí a 
otcovskou láskou. Když v r. 1912 cestoval 
na studia do Říma, velebil nádheru a krásu 
lodi, pozoroval západ slunce. "Tehdy b y l-říká 
jeden z bratrů - tak procítěn Boží mocí a 
dobrotou, hleděl s takovým nadšením, že 
jsme to pociťovali na sobě. On nějak viděl 
Boží přítomnost a ve všem j i  prožíval". 
S vděčností se modlil: Kdo by si pomy
slel, že Ty nekonečný a věčný Bože js i mne 
miloval před věky.... I  když jsem ještě ne
existoval, Ty Jsi mne už miloval, a právě

proto, že js i mne miloval, milující Bože, 
vyvedl js i mne z  neexistence k  bytí!

Pro mně js i stvořil nebesa posetá hvězda
mi, pro mne - zemi, moře, řeky a tolik krásných 
věcí na zemi..."

S obdivem a vděčností pojil sv. Maxmilián 
hlubokou pokoru a bezmeznou důvěru v Bo
ha. "Všechno, čím jsme a cokoliv máme a 
můžeme- vysvětloval čtenářům "Rytíře" - má
me od Boha a v každé chvíli života od Něho 
dostáváme, protože přetrvávání bytí, není nic 
jiného než neustálé přijímání tohoto bytí. Sa
mi nemůžeme učinit nic, kromě zla, které 
je nepřítomností dobra, řádu a síly. Když 
si tuto pravdu uvědomíme a podíváme se 
na Boha, od kterého dostáváme v každé 
chvíli všechno co máme, ihned vidíme, že 
On, Bůh, nám chce a také může dát ještě 
více toho, co potřebujeme, jako nejlepší 
Otec". Odtud plyne tento maximalistický 
postoj P. Kolbeho: být svatý v nejvyšší míře,



získat celý svět pro Boha, aby to bylo k větší 
slávě Boží, které je hoden.

Přivlastněme si tento postoj zakladatele 
Rytířstva Neposkvrněné a postavme jej na 
víře opírající - se o rozum a pokoru, aby náš 
příklad pomáhal jiným lidem nalézt Boha. A 
především potvrzujme víru svým životem: po
slouchejme Boha, podřiďme se Jeho přiká

záním. Jako sv. Maxmilián zahleďme se 
do Neposkvrněné, Božího arcidíla, a naslou
chejme Jejím slovům: "Jsem služebnice Pá
ně, ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1.38)

Rytíř Neposkvrněné 
převzato z RN

: ÍIH  lili línáme seznamovat

Když začínáš číst o Neposkvrněné, 
pamatuj, že se stýkáš s živou bytostí, 
která tě miluje a která je naprosto čistá 
bez jakékoliv nedokonalosti.

Pamatuj také, že slova, která přečteš, 
nemohou vyjádřit, kdo je Neposkvrněná, 
protože to jsou slova lidská, tvořená na 
základě pozemských představ, slova, 
která vše chápou lidským způsobem. 
Avšak Neposkvrněná je zcela tvorem 
Božím, a proto také je o celé neko
nečno dokonalejší od toho, co se na
chází kolem nás. Ona sama se ti bude 
zjevovat skrze to, co budeš číst, a také 
Ona ti bude vnukat myšlenky, pře
svědčení a pocity, které netušil ani 
sám autor.

Dále pamatuj, že čím čistší bude tvé 
svědomí, čím častěji je budeš omývat 
pokáním, tím více se tvé chápání 
Neposkvrněné bude blížit pravdě.

Přiznej si také upřímně, že bez Její 
pomoci sám nemůžeš pochopit nic z to
ho, co se J í týká a také Ji nemůžeš sám 
začít milovat. Přiznej si, že to Ona sama 
ti musí dávat stále větší chápání a tvé 
srdce musí stále přitahovat láskou k So
bě.

A proto pamatuj, že úspěch při čtení je 
závislý na modlitbě k Ní.

Nezačínej proto nic číst, dokud se k Ní 
nepomodlíš. Nepokoušej se také o to, 
abys toho přečetl hodně, ale spíše střídej 
četbu s povznášením svého srdce k Ní, 
obzvláště tehdy, když se ve tvém srdci 
budou probouzet různé pocity. Když pak 
čtení ukončíš, svěř J í starost nad tím, 
abys vydával stále krásnější ovoce.

Sv. Maxmilián



V těch dnech se 

Maria vydala na 

cestu a spěcha

la do jednoho 

judského města 

v horách.

(Luk 1,39)

Člověk.se živí symboly jako chle
bem  - sám  jsa znam enín žije ve světě 
znam ení. Žije ve světě událostí, které 
vyjadřují nejen to, čím jsou, ale vypo
vídají i jinou skutečnost - bohatší, 
hlubší, o rozm ěrech takřka nekoneč
ných.

Je pod mrakem, slunce není vidět. 
Na vrcholcích Tater určitě prší nebo 
sněží. Se dvěm a přáteli šlapem e na 
Gerlach. Neseme Matce Boží naší Ma
mince, tři kameny. Nevadí, že tam 
není její obraz nebo soška. Přesto ví
me, že šla do hor. M aria vystoupila na 
tu  nejvyšší horu lidské dokonalosti a 
tak se stala vzorem  cesty k Bohu a 
form ou našeho životního zaměření 
na Boha.

Tato skutečnost, toto vystupování 
na horu, vystupování s kameny na 
nejvyšší štít naší zem ě je symbolem -

symbolem života. Jdeme k Ní. Stále, 
bez přestání. Nesem e kam eny. Ty 
jsou také symbolem nás samých, na
šich srdcí, našich starostí, našich bliž
ních, které milujeme a zde jakoby při
nášíme, abychom je představili M a
mince. A pak také symbolem ostat
ních lidí, všech, které milujeme.

Vycházíme na Slezský dům , poz
ději na Batizovské pleso. Tam se set
káváme s průvodcem. Cesta bez do
provodu je m nohdy příliš nebezpeč
ná. Jdeme s Ní, abychom tam na hoře 
u  jejích nohou položili naše srdce se 
vším, co obsahují. Bereme Ji s sebou. 
Snad lépe - Ona bere s sebou nás. 
Vzpínáme se Batizovskou probou a 
překonávám e 776 m výškový rozdíl 
za hodinu a 20 minut. (Kdyby to tak
hle šlo v duchovním  životě, bylo by 
to skvělé). V batohu mám kám en svůj
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i kam arádův, H onza si nese své srdce 
sám.

Jsme s Ní. Proč s Ní? Když se jde 
cestou neobyčejně těžkou, m usí se jis
tit. Je zapo třeb í spou ta t se lanem  
s d ruhým  člověkem, druhým , který 
zabezpečuje, jistí, bere můj život do 
svých rukou.

Cožpak to není jinak možné? Je to 
možné. M ůžeš jít se samozajišťová- 
ním, jak lezou Bonatti nebo Messner. 
Lze chodit i vůbec bez něho. Ale je to 
velmi nebezpečné. Jiří Leporowski 
lezl sám, bez jištění, jižními stěnami 
Ostrého štítu a Zamarlej Turni, ale 
nelezl dlouho. V severních stěnách 
Kozího vrchu utrpěl porážku v zápa
se se skálou. "Odešel".

Víme - bez Krista není spasení. Jím 
jsme vykoupeni a skrze něho. Je mož
né dojít spásy bez Ní a mimo Ni? - 
Nevíme. Bůh zanechal celou oblast 
temnoty, aby nikdo nebyl ostrým svě
tlem  nucen. Aby nechal svobodu. 
Aby bylo m ožno volit různé cesty, 
které vedou do nebe. "Bůh je štítem 
nekonečně vyšším než Himaláj" - ří
kával M erton - "existují však různé 
cesty, abychom k N ěm u došli." Víme 
však s jistotou, že bez Ní je cesta do 
nebe nebezpečnější a těžší. Jako bez 
jištění. S N í je jistá a snazší - jako 
s nejlepším přítelem, protože je Ma
minkou.- "To je tvá Matka." (J19,27). 
S Ní je cesta radostná, protože se jde 
s M ám ou. M atkou , k te rá  miluje. 
S M atkou se jde radostně. S radostí se 
vystupuje na Hostýn, Jasnou Horu, 
Svatou H oru, Levoču... Radost vze
stupu, radost cesty. Radost překoná
vání sebe a radost dosažení cíle. V Ní 
je neustálé světlo a teplo. Šli jsme po
řád  ve stínu, chladu, mrholení, místy

i v dešti. Avšak když jsme přicházeli 
k Ní, pod stěny Gerlachu, vše zůstalo 
za námi. Vstoupili jsme do světla a 
tepla. Lidskému srdci je třeba jedno
ho i druhého. Je třeba druhého srdce, 
které by šlo s ním. Spolu. Jako horo
lezci spojení lanem.

Chceš-li vyjít na Tri kopy, máš 
možnost volby různých cest: počínaje 
snadnou až po dosti těžkou. Můžeš 
volit. Svoboda volby je perfektní věc. 
Zvláště v horách.

Na cestě k N í máš také možnost 
volby. Nejsi ničím omezen. Volíš 
sám. K ničemu nejsi nucen. Nem usíš 
se modlit růženec ani litanie, nemu
síš se jí zasvěcovat nebo konat pou
tě. Třeba se ti nelíbí korunovace je
jích obrazů a soch, nebo písně k její 
poctě. N ejsi nucen. M ůžeš však  
v tom všem volit. ALE NEZNEVA
ŽUJ JI. Nezapomínej na Ni. Nebuď  
k N í vlažný a lhostejný. Nezapomí
nej s N í počítat ve svých životních  
plánech - velkých i malých. Zkus se 
k N í přiblížit. Zkus Ji milovat. Ať se 
říká cokoli - je přece tvojí Matkou! 
(J19,27) Jdi k Ní, abys šel s Ní! S N í 
k Bohu do nebe. S N í ke Kristu, 
jejímu Synu a našemu Bratru a Spa
siteli. K tomu, který je jediným Pro
středníkem m ezi Bohem a lidm i. 
Možná není důvod hledat prostřed
níka k Prostředníkovi, ale je moře 
důvodů hledat Matku na cestě k Ně
mu.

Scházíme do údolí, vracíme se. Bu
dem e jiní uprostřed světa...?

"Setrvávali jednom yslně s M a
rií...." (Sk 1,14)

P. J o se f  G oryl ofm conv



O tevřený dopis redakci Č eskoslovenské te lev ize

krve, samoúčelného násilí nebo sexu ani 
představit.

j i ž  celý rok se naše společnost snaží o ná
vrat mezi demokratické a morálně vyspělé 
státy. Každý si však tento návrat představuje 
podle svého.

Vy, tvůrci televizních programů, jste si 
zřejmě vytkli za cíl úroveň konzumních (nut
no přiznat i divácky poměrně úspěšných) zá
padních pořadů. A  tak se to v naší televizi 
(píšeme úmyslně naší, neboť tvůrci programu 
by snad neměli žádnou skupinu lidí z řad 
diváků vylučovat jen proto, že chtějí trochu 
víc, než jen  lacinou a nemorální zábavu) ted  
doslova hem ží dívkami nahoře i zcela "bez", 
erotickými výjevy a mrtvých a surově přepa
dených lidí máme možnost vidět za večer také 
dost. O komercionalizaci rozvodů, mimo
manželské lásky a promiskuitě partnerů ani 
nemluvě. Někdy to vypadá, jako by si tvůrci 
televizních programů neuměli zábavu bez

Tyto pořady vysíláte v několika časech, 
takže je  mohou sledovat nejen pracující 1., 2. 
a 3. směny, ale i děti a mládež. Jaký vliv má 
takovýto program, zvláště při naprostém ne
dostatku pozitivních vzorů na televizních 
obrazovkách, na jejich utvářející se morální 
vlastnosti jistě  nemusíme zdůrazňovat.

Vždyť vraždy, rozpadající se rodiny, part
neři postelových scén, kteří se znají sotva pár 
hodin a jeden nebo oba mají rodinu, volná 
láska, brutalita, umělé přerušení těhotenství

Je nepřípustné, aby zmíněná "KULTU
RA" byla předkládána k hromadné konzu
maci v podstatě bez možnosti výběru (vypnutí 
přijímače nelze považovat za výběr). Kromě 
toho mohou rodiče jen  velmi obtížně kontro
lovat, ja k é  pořady jejich děti sledují, neboť 
si děti mohou vybrat takový termín vysílání, 
kdy rodiče nejsou doma.



(u kterého žádný název nezmění fakt, že se 
jedná o vraždu nenarozených dětí), to je  
obraz společnosti, ja k  nám je j předkládají 
hromadné sdělovací prostředky, zejména te
levize. Tím se u mládeže (ale nejen u ní) 
snižují zábrany a roste zvědavost po dobro
družstvích (slovní 
základ dobro je  
zde zcela nesmy
slný) po vzoru 
televizních hrdi
nů, takto před
k lá d a n ý c h  i v 
kladných rolích.
Potom jsm e často 
nepříjem ně p ře 
kvapeni, že naše 
patnáctiletá dce
ra je  těhotná, naši 
babičku okradla a 
zbila  na sídlišti 
banda výrostků, 
n a še  se s tra  se 
opět rozvádí, sou
sedka to teď "táh
ne" s panem B odnaproti a v parku byla 
nalezena mrtvá žena, samozřejmě znásilně
ná. Toto všechno ale lze v televizi shlédnout 
i za jeden večer v několika obměnách.

V tomto směru se naprosto ztotožňujeme 
s otevřeným dopisem lékařů z  Karlovy Stu
dánky "Proti komercionalizaci sexu", zve
řejněném v Lidové demokracii 31 .10 .1990, 
jen bychom nekladli primární důraz na ne
bezpečí rozšíření nemoci AIDS, ale na mo
rální devastaci společnosti.

Zároveň Vás žádáme, abyste do programu 
zařadili více pořadů pro diváky s vyššími 
morálními nároky. Velice kvalitních film ů  by

lo na světě natočeno mnoho. Kromě toho je  
více událostí v životě církve, které by si za
sloužily televizní přenos. Nemusíte mít obavy, 
že nebudete moci divákům nabídnout žádné 
atraktivní pořady. Stačí si vzpomenout na 
mimořádný úspěch film ů  Ghándí, Ježíš a j i 

ných kva litn ích  
film ů, které také o 
násilí nemlčí, ale 
diváky k němu ne- 
provokují a uka
zují ho jako ubohý 
projev zla ve stře
tu s vysoce mo
rá ln ím i c íli a 
zájmem o své oko
lí, o bližní. Ale i 
o d d e c h o v é  zá 
bavné pořady se 
dají vytvořit vkus
ně a na vysoké  
kulturní a etické 
úrovni.

Uvědomujeme 
si, že Vaše práce není jednoduchá, není lehké 
se zavděčit všem. Avšak mějte na paměti, že 
televize je  nejmocnějšíprostředek k ovlivnění 
lidských etických norem a spoluvytváří úro
veň vědomí a morálky společnosti. Přejeme 
Vám hodně odvahy a prosazení kultury na 
vysoké morální úrovni podle Vašeho nejlep
šího svědomí. Za to, zda dojde k morální 
katastrofě v naší společnosti, nebo k vyz
vednutí etiky ze současného bahna, kam se i 
Vaším nemalým přispěním dostala, jste plně  
odpovědni. Této odpovědnosti Vás nikdo nez
baví.

p. Miroslav Cúth 

Říčany, prosinec 1990



Nejtěžším hříchem v našich ro
dinách je to, že se televize stala 
bohem ve vašich domech. U vás 
doma nyní určuje rytmus života 
televize, rozdělujete si čas podle ní 
jako podle rozvrhu hodin, ona ur
čuje vaše jednání a váš čas.

Bůh již nemá žádný vliv na vaše 
rodiny, zůstává v koutě. Chápete- 
li Pannu Marii správně, tak musíte 
postavit Boha do vašeho středu a 
televizi do kouta. Člověk se může 
dívat na televizi nanejvýš až teh
dy, když mu to Bůh dovolí, a ne, 
abychom se modlili až potom, 
když nám to dovolí televize. Srov
nat hodnoty je třeba. Chcete-li se 
modlit, musíte dát konečně do po
řádku váš život doma. Pokud bu
de televize i nadále stát ve středu 
vašeho dne, potud nemůže být 
Bůh vaším středem. Dokud bude i 
nadále tolik věcí a tolik domácího 
nářadí středem vašeho domu, do
tud  tam  nem ůže být středem  
Bůh. Zařizujte se skromně a jedno
duše a budete vidět, jak blízko je 
vám Bůh.

Pater Tomislav Vlašic 

Medžugorje, 24. května 1984

D nes chcem e opět d o p ro v áze t 
Jež íše  n a  jeho  křížové cestě. Mož
ná, že si v šak  ani neuvědom ujem e, 
že se tak é  dnes v každém  větším  
m ěstě  opaku je  to, co se odeh rá lo  
p ře d  dvěm a tisíc i le t n a  K alvárii. 
N ěk te ří z nás  m ožná denně kolem  
té to  novodobé K alvárie p rocházejí. 
T aké v  současné době je  Je ž íš  K ris
tu s  znovu křižován  v našich  n e 
m ocnicích . Dnes se způsob ukři-



žování tro c h u  zm ěnil. D nes je  Jež íš  
K ristus bez znec itlivěn í trh á n  n a  
kusy  ch iru rg ickým i n ás tro ji v n e 
narozených  dětech . J e  vydáván n a  
sm rt svým i ne jb ližším i, o p uštěn  
ode všech, nahý , bezbranný . Ano, 
to  je  on, p ro to že  on  řek l: "Cokoliv 
jste uč in ili jednom u z těch to  nei- 
m enších. m ně js te  uč in ili’’. Tento  
K ris tu s  n en í jed en , ale jsou  jich  
dnes v celé rep u b lice  stovky tisíc. 
Zaposlouchejm e se do toho, co ř ík á  
jed en  z nich .

I . zastavení
P án J e ž íš  o d so u ze n  na sm r t

Pane Ježíši, js i souzen Pilátem . 
Všichni chtějí Tvou smrt. Volají: "Ukři
žuj ho". Uvědomuješ si, že Tvá smrt se 
již blíží. Já  jsem také odsouzen na smrt 
dříve než jsem se mohl narodit. Ne
vznikl jsem z lásky. Vznikl jsem z tou

hy po rozkoši, z nedostatku odpověd
nosti, egoismu a pýchy. Ano, nebyla to 
láska, protože m oji ro d iče  m ne n em i
lu jí a  n ech tě jí m ne. S te jně  ja k o  
Tvoji současníci c h tě li T vou sm rt, 
když k řiče li: "Ukřižuj", ta k  m ne m o
ji  rod iče  odsoudili k  zán iku . Oni si 
více váží peněz, pohodlí, rozkoší, studia 
a vlastní kariéry než života dítěte. Pa
ne, děkuji Ti za to, že Ty mne miluješ.

2. zastavení
N a J e ž íš e  v lo žen  k ř íž

Ty Pane Ježíši přijímáš kříž. Těžký 
dřevěný kříž. Kříž hříchů. Na tomto 
kříži je také hřích mých rodičů. Vidím 
jej jako velikou černou skvrnu. Ve 
chvíli, k dy  se m í ro d iče  rozhod li 
o d s tra n it m ne, ro z lila  se v  je jich  
srdc i tak é  velká č e rn á  skv rna . T a
táž  skv rna , k te rá  je  n a  Tvém  k říži. 
T ak  ja k o  js i nesl svůj k říž , s te jně  i 
oni m usí nyní n é s t te n to  sm rte lný  
h ř íc h  ve svém  srdci. Proto Tě Pane 
Ježíši prosím, smiluj se nad nimi, ob
měkčí jejich srdce, aby pocítili vinu za 
spáchaný hřích a zatoužili po odpuště
ní, které jim chceš udělit ve svátosti 
smíření. Ochraňuj je, aby už nikdy ni
koho nezabíjeli.

3. zastavení
P án  J e ž íš  p a d á  p o d  k ř íže m  

po p rvé .
Pane, padáš pod křížem  poprvé. 

Upadl jsi, protože máš také jen slabé 
lidské tělo a kříž na Tvých ramenou Tě 
tlačil k zemi. Já  jsem také slabý, bez



mocný, moji rodiče mne nepovažují za 
člověka. Myslí si, že jsem jen shlukem 
buněk. Ale to jsem už já, úplně osamělý, 
takový malinký drobeček. Můj Pane, 
první pád jsi obětoval za mne, za 
všechny nenarozené děti, protože 
Ty víš, co to znam ená býti zcela  
sám, omdlévat cestou, cítit slabost 
nohou, které již  nechtějí nést a pak  
znáš ten pocit, když člověk leží na 
zem i v prachu a krvi. Děkuji Ti Pane 
za tento pád, protože nyní vím, že jsi se 
mnou, že mne miluješ.

4 . z a s ta v e n í  
P án  J e ž íš  s e  s e tk á v á  s e  

svou  M atkou.
Setkáváš se se svou Matkou, kte

rou máš tak moc rád, a která Tě miluje 
nade vše. Toto setkání bylo velm i 
bolestné. Díval jsi se do očí své Ma
minky a viděl jsi v nich slzy, bolest, 
trápení. Ale přece jen  jsi byl v této  
chvíli více šťasten než já, protože 
jsi věděl, že Tvoje Matka je s Tebou, 
že Tě miluje. Protože Ty jsi měl Mat
ku, která Tě objímala, když jsi byl ma
lý, která Ti ošetřovala rány, když jsi se 
při hře zranil, a která nyní v této po
slední chvíli je s Tebou. Já však ne
mám matku, která by nade mnou 
plakala. Jsem  uzavřen v lůně mat
ky, která se mne chystá zavraždit. 
Možná, že moje maminka nebyla 
také m ilována, a proto ani neví, co 
to je láska. Prosím Tě Pane o smilo
vání pro moji maminku. Prosím Tě 
Panno Maria, nauč chápat moji ma
minku, co je to láska.

5. z a s ta v e n í  
Š im on  z  C yreny p o m á h á  

J e ž íš i  n é s t k ř íž .
Pane Ježíši, jeden člověk Ti po

mohl nést kříž. I když byl k  tomu  
přinucen, přece jsi pocítil, že nemusíš 
nést toto břímě sám. Já jsem  však na 
své cestě nepotkal Šimona. Pomoci 
mi mohou jedině dva lidé. Moje ma
minka a můj otec. Stejně jako nuti
li Simona, byli mí rodiče přesvěd
čováni svými blízkými, známými a
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6. z a s ta v e n í
V eron ika  p o d á v á  J e ž íš i  

rou šku .
Jed n a  z žen se nebála, přišla  

k Tobě a utřela Ti pot z tváře. Byl
jsi jí velmi vděčný za tu  odvahu a drob
ný skutek milosrdenství. Kéž by mě i 
dnes nějaká Veronika potěšila v mé 
bezmocnosti, k terá by dokázala přemo
ci strach a postavila se na mou stra
nu. Copak nikdo dnes nevidí mé u tr
pení? Nikdo mne již dnes nechápe? 
Nikdo se nade m nou nesmiluje? 
Proč m lčí zákony? Proč mlčí křes

7. z a s ta v e n í  
J e ž íš  p a d á  p o d  k ř íže m  

p o d ru h é .
Dokud jsem takový malý, bezbran

ný, lidským okem neviditelný, je  možno 
mne zabít, zlikvidovat bez větších pře
kážek. Můj otec počítá, kolik  bych  
ho stál, kdybych se narodil. D ošel 
k závěru, že má smrt je  levnější, 
proto m usím  umřít. Možná, že jeho 
rodiče jej učili přepočítávat všechno na 
peníze. J e však možné přepočítávat lás
ku na  m ateriá ln í statky? Můžeme 
přepočítat radost z m alého naro
zeného d ítěte na peníze? Ty jsi se 
Pane narodil v chudobném chlévě, a 
přece jsi přinesl svým rodičům tolik 
radosti. J á  také m ohu ž ít  velm i 
skromně. Stačí mi j en kousek místa ve 
světnici. Sv. Josefe, prosím  Tě za 
m ého otce. Vymodli pro něho dar přijí
mání a dávání lásky. Nauč ho, aby si 
vážil daru otcovství.

8 . z a s ta v e n í  
J e ž íš  tě š í  J e ru za le m sk é  

že n y .
Na své cestě jsi potkal ženy, k te

ré plakaly nad Tebou, nad Tvým těž
kým osudem odsouzence. Nade mnou  
nikdo nepláče. Nepomohly Ti, Ježíši, 
plačící ženy. Nemohly zabránit Tvé 
smrti. Jejich slova i vzdechy zněly na-

příbuznými. Oni se však ode mne 
odvrátili a nechali mne zcela opu
štěného. Pane, všichni mne opusti
li, a proto čekám  jen  na Tebe.

ťané? Proč je dnes hodnota lidského 
života tak malá? Veronika nepřichá
zí. Čekám proto na tebe bratře, na 
tebe sestro, alespoň na vaši modlitbu.



prázdno. Stejně naprázdno vyzníva
j í slova dnešních  zákonů, k teré  
m ne nechrání, ačkoliv by mohly  
mou smrt odvrátit. Důvěřuji jed i
ně Tobě Ježíši.

9 . za s ta v e n í  
J e ž íš  p a d á  p o d  k ř íže m  

p o tř e tí .
Má cesta pozvolna končí. Blížím  se 

k  hrozném u konci. Musím zemřít, 
p rotože můj život je  překážkou  
krásných růžových snů a představ  
m ých rodičů. V tomto roce chtějí 
je t  k  moři. Kdybych žil, moje ma
minka by se nemohla v moři kou
pat, protože by se m usela o mne 
starat a prát mé plenky. Pohodl

nější je pro ně, když mne zlikvidují. 
Musím zemřít, protože mí rodiče zjisti
li, že na této zemi není pro mne místo. 
Není pro mne místo, tak jako neby
lo místo pro Tebe, když jsi se měl 
narodit v B etlém ě. Tvoje Matka 
však přijala nepohodlí a přece jen  
nakonec toto m ísto pro Tebe našla.

10 . z a s ta v e n í  
J e ž íš e  zb a vu jí rou ch a .

Vojáci strhávají z Tebe roucho. Stojíš 
před lidmi nahý. Všichni se Ti posmí
vají, protože si myslí, že Ti vzali již 
všechno. Avšak nemohli Ti vzít Tvé 
krásné a čisté srdce. Já také již stojím  
na Kalvárii, ale ze mne nikdo nebu
de strhávat šaty, protože já ještě  
žádné nem ám . P ane pom oz mi 
v této hodině, protože mám hroz
ný strach.

11 . z a s ta v e n í  
J e ž íš e  p ř ib íje jí n a  k ř íž .
Tvé ruce i nohy přibíjejí na kříž. 

Pane, Ty cítíš, jak Ti hřeby proni
kají do těla. Působí Ti to nevyslo
vitelné utrpení. Také já  vidím, jak  
se  ke m ně b líž í  c h ir u r g ic k ý  
n á stro j, k terý  m ne za c h v íl i  
postupně roztrhá n ak usy  zcela bez 
zn ecitlivěn í. J iž  za chvíli nikdo  
nebude vědět, že jsem  žil. Já  jsem  
však skutečně těch  několik týdnů  
existoval a tak moc jsem  se chtěl 
narodit. Má cesta již vrcholí!



1 2 . z a s ta v e n í
J e ž íš  u m írá  n a  k ř íž i .

Tvoje cesta skončila, moje také. 
Tvoje tělo  v isí na kříži, moje je roz
trháno na kusy. Ty jsi zemřel i já  
jsem  zem řel. Ty jsi bez viny, já také. 
Ty j si zem řel za to, že j si říkal prav
du, že j si lidem  přinesl lásku a život 
věčn ý . Já  jsem  zem řel, protože  
jsem  se  ch tě l narodit, ch těl žít 
uprostřed vás. Chtěl jsem  milovat 
a být milován. Na světě je tolik zla  
a nenávisti. Ty jsi nám svým živo
tem ukázal jak  máme milovat. Pro
sím Tě, nauč lid i této  lásce. Nauč je  
m ilovat tak, aby již nikdo nem usel 
tak hrozně na zem i trpět.

1 3 . z a s ta v e n í
J e ž íš e  sn ím a jí  z  k ř íže .

Tvé m rtvé tělo sňali z kříže a 
položili do k lína Tvé Matky. Do toho 
klína, z kterého jsi se narodil. Pane, já  
však nem ám  matku, která mne m i
luje, která by po mé smrti nade 
mnou plakala. Jsem  jen břemenem

a prokletím , které bude obtěžovat 
svědom í mých rodičů.

Těším  se Pane, že Ty na mne my
slíš. Ty js i řekl: Nebraňte těm to 
nejm enším  přicházet ke mně, ne
boť jejich je  Nebeské království.

1 4 . z a s ta v e n í  
J e ž íš e  u k lá d a jí  do  hrobu.

Pane, Tys dostal hrob. Já jen  po
pelnici. Nyní budu čekat na soud
ný den, abych svědčil proti mým  
rodičům. Prosím  Tě za ně, prosím  
za sm ilování pro ně. Dej mým rodi
čům poznat skutečnou lásku, dej 
jim  poznat Sebe. Jen  ty je můžeš 
vykoupit a spasit.

Drazí rodiče! Jen krátkou dobu 
jste byli mými rodiči, ale v  mém  
srdci zůstanete mými rodiči na
vždy. Prosím  vás přistupte ke svá
tosti sm íření a dokonalou lítostí 
odstraňte ze svého srdce tuto čer
nou skvrnu hříchů a již nikdy niko
ho nezabíjejte. Maminko a tatínku, 
jen na vás záleží, zda-li se jednou setká
me v nebi.

N e n e c h m e  s i  to to  r o z j ím á n í  
j e n  p r o  sebe. V yn a sn a žm e  se, a b y  
j e j  m o h li s ly š e t ta k é  v ě ř íc í  v k o s 
te le  b ěh em  p o b o ž n o s ti K ř ížo v é  
c e s ty  p o s tn ím  obdob í. T a k to  se  
b u d e m e  p o d í l e t  n a  z á c h r a n ě  
p ř e d  s m r t í  m n o h a  n e n a r o z e 
n ých  d ě tí, k te r é  js o u  v o č ích  B o
ž íc h  n a š im i b ra try  a  se s tra m i.

Redakce



Nedělní ráno, někdo zvoní u dveří, nečekaní hosté - 
obvykle dva lidé - jedna starší paní, druhá mladá, skoro
dítě. "Chcete s e  d o v ě d ě t něco o P ísm u  sva tém ?"

Všichni známe tyto propagátory Písma 
svatého. Víme, že kvůli víře, jak sami říkají, 
odmítají vojenskou službu, nesouhlasí 
s krevními převody a nejedí nic, v čem je 
obsažena krev. Žijí ve společenstvích, pla
tí daně na podporu svých soukmenovců, 
obzvláště pomáhají těm, kteří zrovna pře
stoupili na jejich víru. Mluví se, ža svědo
mitě pracují. Zřídka se slyší, že by pod
léhali alkoholu, nebo jiným neřestem. Stě

ží lze říci, kolik je v tom pravdy, ale jedno 
je jisté. Podařilo se jim vytvořit kolem sebe 
přesvědčení, že jsou lidmi, kteří berou váž
ně to, co říkají.

Když někdo pustí Svědky Jehovovy do
mů, v přesvědčení, že se mu podaří obrátit 
je, převážně pocítí v hlavě zmatek a přibu
dou problémy jemu. Obvykle něco zapo
menou, aby se mohli vrátit. Budou násie-



dovát další návštěvy, které nelze lehce 
odmítnout. Bohužel, převážně nejsme při
praveni na výměnu názorů týkajících se 
víry s lidmi, kteří mají jinou víru a žijí upro
střed nás. Mnoho z nás nezná ani Písmo 
sv. ani jeho správný výklad. Když Svědko
vé Jehovovi vycítí naše neznalosti, začí
nají nám předkládat bludy. Když však se 
setkají s odporem a s argumenty vyvra
cejícími jejich nauku, ihned změní téma a 
začínají hledat naše neznalosti jinde. 
Upřímný dialog s nimi je nemožný, protože 
jim nejde o pravdu, ale o získání lidských 
duší. A proto je nejlepší, když tyto potulné 
apoštoly nepustíme dovnitř.

V čem spočívá způsob oblbování, který 
používají Svědkové Jehovovi, aby nám se
brali křesťanskou víru?

Satan používá různé nástroje. Když po
koušel Ježíše Krista (Lk 4,9-11), říkal Mu, 
aby se vrhl dolů z vrcholu chrámu, protože 
v žalmu 90 se píše, že je-li Syn Boží, andělé 
Ho ponesou na rukou. Zde vidíme, že Sa
tan dokáže také používat Písmo, aby do
sáhl svého. Nedivme ss, že Písmo může 
být použito k tomu, aby nám sebralo víru. 
Zdůraznění speciálně vybraných úryvků 
z Písma sv. ve spojení s neznalostí celku 
a zvláště s neznalostí těch úryvků Písma, 
ve kterých je vysvětlení, nebo které jsou 
protiváhou slov, jež nás mají zviklat, vyvo
lává v hlavě zmatek. Odtud pocházejí apo
štolské úspěchy Svědků Jehovových. 
Kristus měl připravenou odpověď z Písma 
sv. na každé pokušení Satanovo. My tuto 
odpověď často postrádáme, když nás 
Svědkové Jehovovi pokoušejí Písmem 
svatým.

Když se nás podaří zviklat, nastupuje 
propaganda jiného charakteru. Jsme in
formováni, někdy i pravdivě o různých sla
bostech nebo hříších kněží, které známe. 
Jsme přesvědčováni, že kněží nejsou 
hodni a kompetentní k tomu, aby učili 
o Bohu a vysvětlovali Písmo sv. stejně

jako každý z nás. Avšak milost, kterou 
obdrželi, je od Boha a ne jejich vlastní, a 
proto jejich slabosti nemají vliv na platnost 
svátostí, kterými nám slouží, ani na pravdi
vost katolické víry, kterou nám hlásají. 
Uvědomujeme si to všichni? Tento způsob 
argumentace proti Církvi může nejednoho 
zmýlit.

Dalším stupněm je propagační literatu
ra, která nás má svést na zcestí. Je zají
mavé, odkud Svědkové Jehovovi mají pro
středky na krásně vytištěné knížky, které 
pak ve velkém množství rozdávají zdarma. 
Počet členů této sekty není příliš velký. 
Jaképak síly podporují tuto vydavatelskou 
činnost? Zde je možno pocítit vliv orga
nizované proticírkevní kampaně.

Když čteme tuto literaturu a poslouchá
me Svědky Jehovovy, zjistíme, že dle je
jich názoru Kristus není Bohem; že Duch 
sv. není osobou, ale jen silou, energií; že 
naše víra v Nejsvětější Trojici je vírou ve 
tři bohy, zatímco oni věří jen v jednoho; že 
člověk nemá nesmrtelnou duši; že se ne
má uctívat kříž, protože je symbolem han
by; že zmrtvýchvstal jen Kristův duch a ne 
Jeho tělo; že na konci světa budou zachrá
něni jen Svědkové Jehovovi; že svátosti 
jsou výmyslem Církve, protože v Písmu 
sv. není slovo svátost; že Maria se nemá 
uctívat jako Matka Boží; že se nemají uctí
vat svaté obrazy, protože je to modlosluž
ba; že Kristus již přišel podruhé na zem, 
ale neviditelně v r. 1874 atd. V učení Svěd
ků Jehovových je mnoho judaistických 
prvků.

Není těžké najít v Písmu sv. důkazy 
svědčící o nepravdivosti tohoto učení. 
K tomu je nutná dobrá znalost Písma, 
stálý kontakt se Slovem Božím a čerpání 
znalosti z učení Církve.

Přijetí učení Svědků Jehovových zna
mená zamítnutí všeho, co učí Církev. Když 
odpírají Božství Ježíši Kristu, nejsou křes
ťany, ale falešnými vykladači Písma sv.



Bible jim slouží pouze jako prostředek 
k šířeni mnoha bludů po celém světě.

Nezapomeňme, že Kristus při založení 
své Církve zde na zemi ustanovil svého 
náměstka, který má zajištěnu Boží ochra
nu v učení. (srov. Mt16, 18-19: Lk 22,32). 
Správný výklad Bible patří Učitelskému 
úřadu Církve. Kristus řekl apoštolům před 
svým nanebevstoupením: "Jděte a učte 
všechny národy... Učte je zachovávat 
všechno, co jsem vám přikázal. A Já jsem 
s vámi po všechny dny, až do skonání 
světa" (Mt 28,19-20). Máme číst a studovat 
Bibli, aie ve shodě s učením nástupců apo
štolů. Týká se to nejen řadových členů 
Církve, ale také profesionálních biblistů a 
exegetů.

Je vhodné zde uvést to, co řekl na toto 
téma prefekt Kongregace pro nauku víry 
kard. Josef Ratzinger ve svém proslulém 
Raportu o stavu víry v r. 1986. "Exegese,

NÁHODA ? aneho ODMĚNA ?
To první neexistuje. Každý dobrý nebo špa

tný jev má svou konkrétní příčinu. Kdy se 
snad stane něco zvláštního jedenkrát, tak by
chom mohli říci: "Je to "náhoda", že právě...." 
Ale ve třech, pěti případech...? - to už náhoda 
není.

To druhé - odměna - existuje v  řádu přiro
zeném i nadpřirozeném. Je to dílo sprave
dlnosti, anebo lásky Boha nebo bližního?

Věc, o které budu teď vyprávět, bude tak

která nežije v živém těle Církve, a která se 
snaží mimo něho vysvětlovat Bibli, se stá
vá archeologií: mrtví pochovávají v ní své 
mrtvé. Takto pokaždé "poslední slovo" na 
téma Božího slova jako Slova Boha, ne
patří již pravým pastýřům a Magisteriu, ale 
expertům a profesorům, kteří věčně mění 
své názory podle dočasných, měnlivých 
výsledků jejich výzkumu".

Nesmažme se o to, abychom byli mou
dřejší než Bůh. Stejně pokoušel Satan 
Adama a Evu v Ráji. Vnuká nám svoji mou
drost a své vysvětlení Bible. Nepodlehně
me tomuto pokušení. S pokorou a důvěrou 
přijímejme vysvětlení Písma, které nám 
předkládá Kristem ustanovená autorita. 
Dokonce tehdy, když k nám přichází skrze 
nehodná ústa našeho místního kazatele 
v našem farním kostele.

prof. dr Matěj Giertych

banální a tak světská a hmotná, 
že se třeba někdo i pohorší. Ale 
v životě kněze, který přes polo
vinu svého kněžského života - 
22 roků - působí v pohraničí ve 
třech či čtyřech farnostech, je to 
věc, zvláště ve stáří, životně 
důležitá pro něho i pro Boží lid. 
Ostatně je také "náhodou", že 
během posledních pěti roků se 

opravily čtyři kostely a postavila nová fara - 
vše nákladem přes pět milionů? A při tom 
všem pisatel nemá ani na pohřeb, zatímco 
každá babička má knížku s tisíci. "Však tě 
nenecháme navrchu...", utěšuje dobrý spolu
bratr!

Tou banální věcí, o které budu vyprávět, je 
auto... Jak a proč jsem je dostal, ale především, 
kdy jsem je dostal.

Nestačilo mít 5.000 DM v rukou, neboť těž
ko bylo tenkrát i v Tuzexu auto sehnat. Ale 
nečekaně přišel dopis: "Vyzvedněte si žádané



auto 15. srpna." Tak se také stalo. Byl svátek 
Nanebevzetí Panny Marie a byl to Fiat 600 D. 
Dárkyní byla mně neznámá paní Alteneder 
z Wůrzburgu.

A tehdy cestou domů jsem si najednou uvě
domil nevídanou skutečnost: Tři auta a všech
ny na svátek Panny Marie. Není to přece 
divné? Je to náhoda? A přemýšlel jsem proč?!

!

Léta plynula. V sobotu koncem července 
čeká na faře neznámý spolubratr: "Říká vám 
něco Fr. Alteneder?" "Ano, ta paní mi dala na 
nynější auto." "Tak vám posílá na další 7.000 
DM." Ale kde ho zase sehnat? Není k dostání 
daleko široko. Tedy pořadník. Ale ve středu 
přijde nečekaně telegram od spolubratra, kte
rý po odebrání státního souhlasu pracoval 
v Mototechně: "Chceš-li auto, přijeď si zítra 
pro ně!" Přijel jsem a odvezl jsem si LADU. 
Bylo to 22. srpna - svátek Panny Marie Krá
lovny.

A zas čas plynul a auto chátralo. Bez něja
kého osobního snažení měl jsem však najed
nou peníze na dvě auta - z Rakouska a 
Německa. Dvě jsem však nepotřeboval, i 
když bych si mohl klidně nechat obě částky, 
kdybych byl chamtivý, (jedendárceo druhém 
nevěděl). Peníze z Rakouska jsem daroval no- 
voknězi v pohraničí, který žádné auto neměl.

* Ale zas byla sháňka po zakoupení auta.
Najednou mi napadla myšlenka zajet do X, 
kde tam ní spolubratr má velké známosti 
v Mototechnách. Šli jsme do ní společně. Bylo 
před 9. hod. Vedoucí říká: "V jednu hodinu 
bude auto připraveno k převzetí." Také se tak 
stalo. Byla to ŠKODA 120 LS. A bylo to 31. 
května - svátek Navštívení Panny Marie.

A brzy jsem přišel na odpověď: Je to dar, 
odměna Panny Marie za to, že po celý kněž
ský život sloužím každý týden jednu mši sv.: 
Ke cti Panny Marie na její úmysly. Zkrátka: 
Týdně jí dávám jednu mši sv., největší dar 
pod sluncem, jednu Nejsvětější. Oběť jejího 
Syna, kterou ona pak jako svůj dar může po
dat Ježíši Kristu jako projev nejvyšší chvály, 
díků, smíru a proseb... Tehdy to bylo už hod
ně přes 2.000 mší sv., které měla Panna Maria 
ve svých rukou jako můj osobní dar. Nesle
doval jsem tímto darem žádný osobní hmot
ný  prospěch, jen ryze duchovní: Lásku 
k Panně Marii a prosbu o její pomoc pro můj 
kněžský život a službu svěřených duší.

Panna Maria nezůstane nikdy nikomu nic 
dlužna: kdo jí něco dá - hmotného či du
chovního. Ona štědře, tisíckrát více odplatí i 
tak banální světskou věcí jako je auto. Je přece 
naše dobrá a moudrá nebeská maminka a my 
její tak často nehodné děti. Ona se dívá z nebe 
na nás a zná naše strasti a potřeby i cíl jejich 
použití. Je zkrátka s námi. A aby to bylo zře
telně vidět, že ona nám nějaký dar dává, že 
ona nás odměňuje, tak to podivuhodně zařídí, 
že to vždy vyjde na den od ní stanovený - 
v našem případě na její svátek. Toto snad 
bude ještě zřetelněji vidět v  dalším případě.

aP (Pokračování příště)



Čím blíže k Bohu, tím blíže k lidem.

■

den sváteční světil." tzn. zřekni se 
všeho, co ti překáží jít na mši sva
tou, setkat se s nejbližším! v rodi
ně, navštívit nemocné...
Pan Novák nevyslechl všechno, co 

mu chtěla Magda říci. Jen se pousmál 
a odešel.

Magda byla velmi vysoká a fyzicky nadaná 
dívka. Všiml si toho místní trenér košíkové, 
pan Novák. Nabídku hraní v místním oddílu 
přijala ihned. I když chodila do sedmé třídy, 
dělala velké pokroky. Stále více času věno
vala sportu. Stále častěji také vynechávala 
výuku náboženství. Neměla ani čas chodit 
denně na májové pobožnosti. Na podzim za
čala často jezdit na utkání, která se konala 
vždy v neděli. Zde nastal určitý problém. Ma
minka nesouhlasila s tím, aby Magda jezdila 
každou neděli na utkání. - Již toho bylo dost! 
Od pondělí do soboty jen sport a sport. Stále 
jsi mimo domov. Neděle patří Pánu Bohu. 
Půjdeme spolu do kostela a pak společný 
oběd, procházka a návštěva známých...

Příští neděli Magda již nikam nejela. Zlobila 
se na celý svět. Při mši svaté myslela jen na 
body, které mohla získat pro svůj oddíl.

Několik týdnů později pan Novák vyškrtnul 
Magdu ze seznamu závodnic. Když ji to po 
nějaké době oznámil, již vše pochopila a roz
hodně mu řekla:

-  Moje maminka má pravdu. Nemůžete 
jezdit každou neděli na závody. Bůh říká 
ve třetím přikázání: "Pamatuj, abys

Magda dovedla skvěle využít neděl
ní čas. Nejdříve mše svatá spolu s ce
lou rodinou. Pak setkání s přáteli, spo
lečné výlety a hry. Jednou v neděli od

poledne spolu se svou přítelkyní Pavlínou, 
která také vystoupila z oddílu košíkové, koupi
ly krásnou růži a rozhodly se, že půjdou do 
místního domova důchodců, navštívit něja
kou opuštěnou babičku.

- Tuto babičku nikdo nenavštěvuje - řekla 
zdravotní sestra. Tak to začalo. Dívky stále 
častěji navštěvovaly opuštěnou babičku. Če
tly jí  knihy, hovořily s ní a povzbuzovaly ji...

Jednou, když opět přišly na návštěvu, uvi
děly prázdnou postel. Babička zemřela. Ses
tra jim jen řekla, kde a kdy bude mít pohřeb.

Jak velmi byly překvapené, když hned za 
rakví uviděly v černém obleku pana Nováka. 
Babička, kterou navštěvovaly, byla maminkou 
místního trenéra košíkové!

Po pohřbu, když se Magda vrátila domů, 
vyprávěla vše svým rodičům. Tehdy je jí ma
minka řekla: Vidíš, měla jsem pravdu! Neděle 
je dnem, ve kterém nás chce Bůh zvláště 
posvětit. Když máš čas na setkání sním, On 
promění tvé srdce. Když nemáš čas pro Pána 
Boha, nenajdeš ho ani pro jiné - dokonce ty 
nejbiižší.

P. J o s e f  G uzdeh



vedený sbormistrem doc. mag. Josefem 
Olejníkem z Cyrilometodějské bohoslo
vecké fakulty v Olomouci. V promluvě 
k věnčím z Brna i vzdáleného okolí, jež 
zcela zaplnili kostel, poděkoval nejd. o. 
biskup českému národu, že po 2. světové 
válce přijal uprchlíky z Podkarpatské Rusi 
a vyzval je  jednotě všech řeckokatolíků 
v naší zemi, ke společenství katolic
kých křesťanů východního i západního 
obřadu.

Mimořádné, slavnostní prostředí koste
la sv. Josefa bylo zvýrazněno přítomností 
České televize, jež vysílala přímým pře
nosem na českém národním okruhu. Tím 
se bohoslužba stala přístupnou dalšímu 
velkému počtu věřících i obyčejným tele

vizním divákům. Sv. Liturgie byla 
>y sloužena v jazyku slovenském, čte-

n í z P ísm a a prom ěnlivé části 
Q )  v češtině. Přítomný sbor pod 

^  c itlivým  vedením  svého 
sbormistra spoluvytvářel po- 
svátný úkon oběti a svými 
staroslověnskými zpěvy na-

lJ příležitosti obno- ^3 j t o  vodil myšlenku sounáležitos-
vení duchovní správy 1 ^ .  A f  ti s našimi velkomoravský-
řeckokatolické církve t j .  j s j f  mi předky z doby, kdy křes
ná Moravě a ve Slezsku se ^  jfo , ťanstvípřicházelo. Prolínání staro-
v neděli 22.11.1992 na slovenštiny, češtiny a slovenštiny
svátek Krista Krále konala v Br- dalo bohoslužbě nadčasový a nadná-
ně v kostele sv. Josefa slavnostní pontifikální rodní, univerzální ráz. 
sv. Liturgie. Hlavním celebrantem byl J. Ex. Památný obřad byl zakončen tzv. mnoho- 
Mons. Ján Hirka, sídelní biskup prešovský, ihstvijem - přáním mnoha pokojných let pro-
koncelebranty o. Pavel Vácha, duchovní žitých ve zdraví, jak pro sv. Otce, přítomného
správce brněnské farnosti a o. Jozef Blaščák, 0 biskupa, tak i pro všechny ostatní věřící,
duchovní správce farnosti v Ostravě, za asi- y  zákristii měli potom přítomní možnost
stence bohoslovců gréckokatolické bohoslo- osobního setkání se svým biskupem-ordiná-
vecké fakulty v Prešově. řem i jeho doprovodem.

Při sv- Liturgii zpíval 35-ti členný pě- j e mojf miiou povinností poděkovat za po-
vecký sbor z Nové Bystřice (u Olomouce) chopení brněnským bratřím minoritům, kteří



umožnili ve svém filiálním kostele sv. Josefa 
uskutečnit tuto mimořádnou bohoslužbu a 
vyšli tak vstříc dlouho pronásledované a chu
dé církvi řeckokatolické. Nezbývá než vyslo
vit přání, aby důstojný začátek obnovené du
chovní správy na Moravě a ve Slezsku přinesl 
oživení víry a naděje do budoucnosti.

27 .11 .1992  Pavel Vácha

Před tribunálem soudí
cím po válce nacistické 
vrahy padla také mimo jiné 
i obžaloba z euthanasie, 
již hitlerovští vládci prakti
kovali. Euthanasie zname
ná, jak každý informovaný 
ví, smrt z rukou lékaře pro 
nevyléčitelně nemocného, 
aby byl zbaven svého trá
pení. V současné době 
však přibývá států, které 
euthanasii legalizují na
vzdory jasnému stano
visku norim berského  
tribunálu a všem mož
ným konvencím o lid
ských právech. Po Ho
la n d sku  
teď na- .

s l e d u j e  
nehorázný 

výrok Nejvyššího soudu 
uznávaného stredoame
rického státu Kostarika. 
Celou diskusi podnítil novi
nář, jemuž nechtěl nikdo

poskytnout smrtící pro
středek pro jeho ženu ne
mocnou na rakovinu. Ne
chceme tomuto váženému 
občanu spořádané stredo
americké republiky sahat 
do svědomí, ale není příči
nou takových a podobných 
žádostí prostě nedostatek 
ochoty starat 
se o svého ne
mocného člena 
rodiny? To

vyža- 
d u j e  
o b ě ť  

a dnešní lidé 
s konzumním 
způsobem ži

vota se neradi pro něco a 
pro někoho obětují. Život 
je nutno chránit až do 
konce. Pokud se argu
mentuje nesnesitelnými 
bolestmi u smrtelných cho
rob jako rakovina, existují 
díky pokroku v medicíně 
prostředky, jež bolesti pod
statně zmírňují a činí sne

✓

sitelnými. Nic nemůže eu
thanasii morálně ospra
vedlnit, zvláště když uvá- 
žím e o- 
brovský 
p ro s to r  
pro zne

užití, který 
se tím ote
vírá. I kdy

by stokrát zákony sta
novily, že se tak může 

dít pouze na přání ne
m ocného, v ím e, jak  
snadno lze s těžce trpí
cím manipulovat a bez 
problémů z něho takové 
"přání" získat. Proto je 
třeba zmobilizovat veřej
nost, jíž je drahý život, co 
nejdříve, než bude poz
dě, než jeden stát za dru
hým začne euthanasiii 
praktikovat. Jinak se 
dočkáme i anulování roz
hodnutí norimberského 
tribunálu.

Radomír Malý



P ln ím  slib, který jsem dala Panně 
Marii a veřejně Jí děkuji za dobrého man
žela, se kterým jsem se seznámila v práci 
v průběhu kontroly našeho podniku. Vů
bec jsem ho neznala. Za nej důležitější 
jsem považovala, zdali věří a také podle 
víry žije. Každý den jsem prosila Pannu 
Marii, abychom se blíže seznámili. Uply
nuly dva měsíce, po kterých se kontrola 
podniku skončila. Tehdy jsem zjistila, že 
můj budoucí manžel je věřící. Každý den 
se modlil za mne, aniž by věděl, že já se 
modlím za něho. Měla jsem velkou ra
dost, když mi to řekl. V  září jsme měli 
svatbu a nyní začínáme náš společný ži
vot.

Alice G.

M ů j  manžel, který měl rakovinu, 
zemřel v r. 89. Mnoho let nechodil ke 
zpovědi ani do kostela a dětem v tom

bránil. Ani, když se mu přitížilo, nechtěl 
přijmout svátost smíření. Obrátila jsem 
se na kněze o pomoc. Ten mi řekl: Určitě 
vám pomůže Neposkvrněná skrze zá
zračnou medailku. Na úmysl manželova 
obrácení jsem se modlila spolu s dětmi. 
Také náš kněz a řeholní sestry se za něho 
přimlouvali. Dva týdny před smrtí můj 
manžel přijal zázračnou medailku. Pak 
v den než zemřel, pňjal svátost smíření. 
Všich?ti jsme to považovali za zázračné 
působení Boží milosti.

Josefa K.

M ů j  nej starší syn měl potíže s bytem. 
Již devět let se stále stěhoval spolu se svou 
rodinou z  jednoho soukromého bytu do 
druhého. V  poslední době bydlel u svého 
tchána na vesnici (tři rodiny v jednom 
domu). Snacha byla zapsána v pořadníku 
na byt, ale v tomto roce nějakým zá
hadným způsobem její jméno z tohoto 
pořadníku .zmizelo. Když jsem se o tom 
dověděla, obrátila jsem se o pomoc k Pan
ně Marii. V  modlitbě sv. růžence jsem Jí 
svěňla celou záležitost. Když pak ke mně 
přijeli na dovolenou, snacha obdržela te
legram, že dostala třípokojový byt v prv
ním poschodí. Obdržela jsem ještě mnoho 
jiných milostí skrze Neposkvrněnou. Za 
všechny dary děkuji ze srdce Neposkvr
něné Panně Marii.

Tereza



Láska Matky Boží k lidem je nepocho
pitelná. Její milosrdenství pomáha každé
mu vytrvat i v těch nejtěžších zkouškách. 
Kdo se na N i obrátí, pocítí její dobrotu a 
lásku, já  jsem to zakusila, když jsem se 
začala modlit sv. růženec.

Když jsem měla čtyři roky, zemřel 
můj tatínek. Zůstala jsem sama s ma
minkou. Rodiče měli velké hospodářství. 
Protože maminka nezvládala tuto namá
havou práci, vdala se podruhé. Otčím 
však byl alkoholik. Doma jsme měli hoto
vé peklo. Nepamatuji si ani jeden den bez 
hádky, ani jeden týden bez výtržností. 
Nervově jsem se zhroutila. V  noci jsem 
nemohla spát. Když otčím přicházel 
v noci a začínal dělat výtržnosti, bez 
ohledu na roční období a pozdní čas jsme 
utíkaly z domu. Teprve ráno jsme se vra
cely: já nevyspaná a hladná jsem musela 
jít do školy a maminka ztlučena do modra 
musela pracovat v hospodářství. I když 
mám teprve 17 Id, chápu, co to znamená, 
když člověk nemá co jíst. Velmi mne bolí, 
když vidím chléb ležící na zemi nebo 
v odpadcích. Modlím se, abych ho vždy 
měla dostatek. Nikdy jsem nemohla po
chopit, jak je možné, že otčím odcházel 
z domu bez peněz a vracel se podnapilý. 
To znamená, že mu lidé dali peníze na 
alkohol, který byl dražší než chleba a nám 
na chleba nikdy nikdo nic nedal. Tyto 
hrůzy trvaly sedm roků. I když jsem měla 
takové problémy, všechno jsme s mamin
kou překonaly, a také ve škole jsem nemě
la větší potíže. Jednou jsme jeli na školní

výlet k moři. Navštívila jsem tam jeden 
chrám, ve kterém byl zázračný obraz 
Matky Boží. Kněz nás vybídl, abychom 
o něco Matku Boží poprosili. Hned jsem 
si vzpomněla na výtržnosti v našem do
mě, hádky a plačící maminku. Zeptala 
jsem se, proč je můj život takový smutný, 
proč nemohu být šťastná jako ostatní. 
Prosila jsem Pannu Marii, abych se už 
víc nemusela dívat na to zlo v našem 
domě. I když jsem dosud nechodila často 
do kostela a také jsem se pravidelně ne
modlila, Matka Boží přece vyslyšela mou 
prosbu. N yní jsou již  čtyři roky od doby, 
kdy otčím z našeho domu odešel. Postup
ně jsem se zbavila strachu, i když nadále 
jsem nervově labilní. Každý den se nyní 
modlím jeden desátek růžence a Pod 
ochranu Tvou.... Když mám více času, 
obětuji Panně Marii sv. růženec a Lore
tánskou litanii. Všechno nyn í obětují 
Panně Marii, uvědomuji si, že bez N í 
neznamenám nic. Ona mne nikdy ne
zklame. Srdečně děkuji Jí a sv. Maxmi
liánu Kolbemu za to, že jsem udělala 
zkoušky a hlavně za klid v naší domác
nosti.

A.P.

31 . srpna r. 89 asi v 11.00 hod. jsem 
jela podél železniční tratě do města. Když 
jsem ujela asi l km, vyskočil náhle z křoví 
muž vysoké postavy s nožem v ruce a 
punčochou na obličeji. Postavil se mi do 
cesty a shodil mě z kola. Uchopila jsem 
čepel nože a začali jsme se zmítat.



Přijížděl vlak a útočník se spolu se mnou 
skutálel z  náspu do hustého křoví. Celou 
dobu jsme křečovitě drželi nůž. On ruko
jeť, já čepel. Křičela jsem a volala o po
moc, ale nikdo nebyl poblíž. Čepel jsem 
v ruce ohnula tak silně, že se nůž zlomil 
u samé rukojeti. N yní jsem se cítila bez
pečnější. N yn í jsem držela v ruce nůž já, 
i když ohnutý, ale přece jen nůž. V  jed
nom okamžiku jsem uchopila punčochu, 
abych mohla odhalit útočníka. Nezdařilo 
se to, ale on se postavil a snažil se na
táhnout pořádně punčochu na hlavu.
Tehdy jsem začala utíkat. Vyběhla jsem 
na násyp, sedla na jízdní kolo a odjela.

Upozorňujeme čtenáře Immaculaty na hodnotné 
publikace, které jsou nyní k dostání na knižním trhu.

Tyto publikace je možno objednat na  adrese: Matice 
cyrilometodějská, poštovní schránka 7, 771 00 Olomouc.

1. P. Pio - M už bolesti a lásky (14,-Kčs)
2. Podvod s karbonovým testem Turínskeho plátna (7,-Kčs)
3. Kdo jsou svědci Jehovovi? - velmi aktuální, doplněné 

druhé vydání od P. Vojtěcha Engelharta, OSB (5,-Kčs)
4. Růženec - krátká rozjímání (7,-Kčs)
5. O pravé oddanosti k  Panně Marii (Ludvík Grignion z Mont- 

fortu) (18,-Kčs)
6. Dej mi své raněné srdce! (od medžugorského františkána dr. 

Slávko Barbariče) (10,-Kčs)

7. Světlo a stín (Wladyslaw Kluz) (42,-Kčs)
Obsahem knihy jsou paralelní životopisy sv. Maxmiliána Kolbeho a 
důstojníka SS Rudolfa Hosse, velitele koncentračního tábora v Osvětimi. 
Oba zemřeli násilnou smrtí ve věku 47 let v Osvětimi.

Vůbec nic se mi nestalo. Dokonce ruka, 
ve které jsem držela nůž, nebyla vážněji 
zraněna. V  dalekém okolí nebyl nikdo, 
kdo by mi mohl pomoci, avšak já vím, že 
Neposkvrněná Panna Maria bděla nade 
mnou a chránila můj život a mou důs
tojnost. Za to Jí z  celého srdce děkuji a 
prosím o další ochranu.

Jola



Praha 10 .9 .92

....Mým velkým přáním je  studovat theologii, ale 
v současné době se nemůže uskutečnit, neboť moji 
rodiče si to nepřejí. Nechtějí, abych žila jako kře
sťanka, ale víru mi naštěstí zakázat nemohou. Jsem 
křtěná v katolickém kostele, ale bohoslužeb se neú
častním a ještě nikdy jsem nebyla u zpovědi ani 
u svatého přijímání. Nemám nikoho, kdo by mě 
k tomu vedl, nikoho, kdo by odstranil mé po
chybnosti. Máj otec je  alkoholik, j iž  rok neza
městnaný. Maminka musí živit celou rodinu ze 
svého platu a pro spoustu starostí nemá pro mne 
pochopení. Ježíš je  často jediný, komu se svěřuji, 
komu pláču u nohou, kdo mě chápe. Váš časopis 
Immaculata jsem našla u babičky. Jeho prostřed
nictvím jsem cítila pohlazení Panny Marie i je jí  
ujištění, že mi pomůže. Snad skrze vás? Byla bych 
vám velice vděčná, kdybyste mi váš časopis zasí
lali. V  současné době bohužel nemám peníze na 
jeho zaplacení, ale snad v průběhu roku bych 
sehnala finance a doplatila vám za vše.

Zároveň jsem vás chtěla požádat, zda byste mě 
nemohli spojit s člověkem (nejlépe řeholní sestrou 
nebo bratrem), který by byl ochoten mi písemně 
radil a trošku mě vést k mé víře. Neboť někdy jsem  
velmi nešťastná a cítím, že v takových chvílích 
člověk víru snadno ztrácí nebo se proti n í prohře
šuje.

Mohli byste mi prosím sdělit bližší podrobnosti 
ke vstupu do Rytířstva Neposkvrněné. Velmi ráda 
bych se stala jeho členkou, ale mám strach, jestli 
jsem hodna přijetí do takového společenství.

Vy jste první, komu takto píšu. Obracím se na 
Vás s důvěrou, že nezklamete mé bolavé srdce a že 
mi pomůžete najít tu správnou cestu kBohu. Děkuji 
vám i Panně Marii za vaši pomoc.

S. Š.

Loni zemřel Wayne Mc Laren (herec a kaska
dér) známý na celém světě z reklamy cigaret Marl
boro. Tento proslulý "Marlboro cowboy", jak byl 
nazýván ve světovém tisku, zemřel ve věku 51 let 
na rakovinu plic. Krátce před svou smrtí, když byl 
značně oslaben rakovinným bujením, řekl: "Tabák 
zabíjí, jsem toho živoucím důkazem."

Podle FAO (Organizace Spojených národů 
pro otázky výživy a zemědělství) lze při sou
časných zemědělských zásobách uživit dvakrát 
a dokonce třikrát více lidí než žije nyní na 
zeměkouli. K tomu je však nutná lepší orga
nizace. ("Esprit et Vie", 16.VII)

Letos bylo v Etiopii zavražděno 9 misionářů. 
Poslední obětí islámského hnutí Oromo je 43 letý 
kapucín. Při atentátu na něho zahynulo také 5 
mladých lidí. ("France Catholique", 24 VII)

Kondom nechrání před AIDS, protože ne
chrání ani před otěhotněním. Oxfordský výz
kum antikoncepčních metod u 733 žen, které 
měly potrat v období od září 1988 do března 
1989 ukázal, že 334 z nich (t.j. 46 %) se spolé
haly na antikoncepci pomocí kondomu. (Fami
ly Bulletin 7/90)

U kondomu je trvale kritizován příliš vysoký 
počet selhání, i když možnost početí v cyklu u 
ženy je omezena jen na 2-3 dny. Zatímco infekci 
AIDS může dojít kterýkoliv den v měsíci.
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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 šíření větší úcty k Panně Marii.

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě, 
č.j.: 1667/P/92 ze dne 24. 7.1992
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